Vad är Countrymusik?

(klicka på länkarna!)

Denna musik kallas ibland också för ”Country & Western”. Den har sitt ursprung i irlänsk och
engelsk folkmusik och uppstod i USA under 1800-talet. Musiken spelades i princip bara av
vita.
En tidig och uppskattad countrysångare hette Jimmy Rodgers. Vid den här tiden (1920-talet)
var det vanligt att vita såg ner på de svartas musik. Det är därför lite lustigt att Jimmy
Rodgers lärde sig spela banjo och gitarr av svarta järnvägsarbetare. Hans musik (och även
countrymusik i allmänhet) kallas därför ibland ”vit mans blues”.
En av countryns första riktigt stora stjärnor slog igenom år 1949. Det var Hank Williams. Han
sjöng på ett sentimentalt och nästan snyftande sätt.
De musikinstrument som används i countrymusik är : Fiol, gitarr, mandolin, banjo,
kontrabas, munspel och steelguitarr (pedal steel) (klicka på alla instrument, det är grymma
klipp vill jag lova!)
En del människor gillade inte alls denna musik och kallade country-musiken för ”hillbilly” i
slutet av 1800-talet. Det var ganska nedlåtande och kan översättas med ”bonnläpparna i
bergen”. Musiken blev trots allt väldigt populär och finns idag i flera olika varianter:
Western Swing här med Bob Wills.
Cajun en countrystil från Lousiana med dragspel.
Bluegrass , en fartfylld variant som fått sitt namn från de stora slätterna i Kentucky, där gräset
ser blått ut borta vid horisonten. Slutligen även
Honky Tonk där texterna handlade mycket om otrohet och svartsjuka. (Visst påminner det lite
om äldre svensk dansbandsmusik)
Hank Williams, som hörde till Honky Tonk-stilen, fick en hel del efterföljare bland annat den
kände Johnny Cash här med den känslofyllda låten ”Man in black”.
Från 1960-talet och framåt började country-musiken mer och mer blandas upp med rock.
Trummor, elgitarr och elbas blev alltså vanliga tillsammans med de mer traditionella
”country-instrumenten”. Det finns idag massor av stora countrystjärnor som låter
väldigt modernt men ändå personligt.
Lyssna på: Dolly Parton och Kenny Rodgers, John Denver och inte minst Garth Brooks.
Det finn ännu yngre stjärnor som Dixie Chicks eller varför inte våra svenska stoltheter
Calaisa. Här märker man att musiken är mycket uppblandad med pop även om countrysoundet fortfarande finns med.

Köp en cowboyhatt idag!
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