Vad är Schlager Ver. 16

(klicka på länkarna för att se filmklipp och info)

Starta med att lyssna på 2 roliga låtar som handlar om schlager:
Värsta Schlagern 2007

En riktig jävla schlager 2013

Hur började det?
Själva ordet ”schlager” kommer från tyskan och syftar på musik som slår igenom och får en bred
publik. Det är alltså precis samma betydelse som engelskans ”hit”. Detta ord började användas i slutet
av 1800-talet och då gällde oftast populära melodier från operetter och musikaler. Ett ord som tidigare
användes i Sverige och som betyder samma sak är ”slagdänga”.
Vad är då operett och musikal för något? Vi börjar med
att lyssna på något från det som kallas ”Operetternas
operett”. Läderlappen (på tyska Die Fledermaus)
Denna operett uppfördes för första gången år 1874 i
staden Wien. Handlingen innehåller mycket
champanjdrickande, skandaler, otrohet och fängelse och
intriger. Operetten Läderlappen blev ändå väldigt populär
och de ganska svårsjungna sångerna ansågs ändå
lättlyssnade om man jämförde med de ”tunga” operorna.
Från operetten Läderlappen

En ännu ”snällare” variant av operett är 1900-talets mest spelade operett: Glada Änkan. Lyssna vad de
säger till varandra och sedan på den vackra kärlekssången. Denna operett är från år 1905 och utspelar
sig bland förmögna människor i Paris.
År 1927 kom sedan det som man räknar som den första riktiga musikalen: Teaterbåten Kan du höra
någon skillnad mellan operett och tidig musikal?
Operett kan beskrivas som ”liten opera”. Lite mer lättsmält, lite mer komisk - ett slags mellanting
mellan opera och musikal. Musikal är mer som en modern form av musikteater där man blandar sång
och musik, teater och dans. Operett och musikal innehåller alltså musik och låtar som var populära och
”slog” på den tiden. Man kan fortfarande se och höra operett och gamla musikaler som ibland uppförs
än idag.

Nya uppfinningar sprider musiken
Innan det fanns inspelningar och skivor så spreds musiken med hjälp av
noter. Man köpte alltså ett nothäfte med någon populär låt. Sen var det bara
att själv försöka spela eller sjunga. Detta förändrades verkligen när
trattgrammofonen uppfanns i slutet av 1880-talet. Den vevades upp som en
speldosa och hade stor tratt där det raspiga ljudet kom ut. Musiken lagrades
på tjocka runda skivor, som kallades stenkakor. Senare på 1920-talet
utvecklades denna uppfinning till en resegrammofon – utan tratt och mycket
enklare att ta med sig. En annan viktig uppfinning var radion som också slog
igenom under 1920- och 1930-talet. Till en början var dessa uppfinningar
mycket dyra och sällsynta. När sedan olika sorters grammofoner och
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radiomottagare började massproduceras i fabriker sjönk priserna och vanligt folk fick också råd att
köpa. Då kunde i stort sätt alla ta del av både ny och gammal musik genom att köpa skivor och lyssna
på olika radioprogram.

Det hade sedan slutet av 1880-talet varit möjligt att gå på biograf
och titta på svartvita filmer utan ljud, så kallad stumfilm. Oftast
var det då en pianist som satt inne i biografen och spelade
passande musik live. När sedan ljudfilmen uppfanns på 1930-talet
blev det en helt ny upplevelse för biopubliken att kunna både se
och samtidigt höra t.ex sångare och orkestrar. Mängder av
Radiomottagare från 1931
musikfilmer gjordes och spred olika artister och musikstilar
överallt. Denna tekniska utveckling fortsatte med svartvita TV-sändningar som började år 1956 i
Sverige och färg-tv:n, som slog igenom år 1970.

Viktiga kännetecken och kanaler
Det som har varit typiskt för schlager-musik är att den tar upp musikstilar som är populära för tillfället
och "slätar" sedan ut det för att fler ska kunna uppskatta det. På 1920-talet blandade man t.ex. in jazz
och ragtime-musik och ”snyggade” sedan upp det. Man gav, så att säga, musiken en schlagerförpackning.
Lyssna på Bing Crosby med sin smöriga ”White Christmas” från 1921. Folk
älskade det och länge räknades denna skiva som den mest sålda i hela världen!
Bing Crosby är den första schlagerartisten som spelade in skivor. Sedan följde
många artister i samma stil. På 1950-talet var Tex. Frank Sinatra var en av de
största. Lägg märket till de svängiga influenserna från storbands-jazz.
I Sverige har vi haft två viktiga sammanhang som betytt mycket för att sprida
och lyfta fram den traditionella schlagermusiken. Dels radioprogrammet
Svensktoppen och dels den stora Melodifestivalen på TV. Man kan också tänka
sig att traditionell svensk Dansbandsmusik skulle kunna vara en slags
”schlagerförpackning” av populära låtar. Lyssna t.ex. på Christer Sjögren.
Under 1960-talet kan man beskriva den svenska melodifestivalens musik som
lättsmält popmusik med viss inspiration från jazz. Lyssna på Lill-Babs från

Lill-Babs

melodifestivalen 1964
På 1970-talet tog melodifestivalen till en början stort intryck av discomusik men efter hand blev det
mer lugna popballader. Lyssna på Waterloo med Abba 1974
1980-talet var det mest dansbandslåtar och mjukare poplåtar. Lyssna på Carola från 1983.
På 1990-talet blev det återigen mest populärt med popballader och dansband i
melodifestivalen. Lyssna på låten Eloise med dansbandet Arvingarna

Från lättsmält och tillsnyggat till udda och extremt

Lordi

Efter år 2002 ändrades mycket då deltagarna i svenska melodifestivalen började
sjunga till inspelade bakgrunder. Musikstilar och artister som tidigare betraktats
som alltför ”udda” fick stora framgångar både i Sverige och i andra länder. Man
Musikrum Rickard 2016

gick, så att säga, ifrån konceptet att musiken skulle vara tillsnyggad och lättsmält för att slå igenom.
Istället verkar det som om att det riktigt extrema eller oväntade blir det mest uppskattade. Ett
praktexempel är ju de finska monsterrockarna Lordi som vann hela eurovisions-tävlingen 2006 eller
Malena Ernman med opera-pop från 2009.
Det blev under denna period även populärt att blanda techno/R'n'b/pop med folkmusik och traditionella
folkmusikinstrument såsom fiol, nyckelharpa och vevlira. Detta brukar kallas för etno-pop. Lyssna på
Sarek 2003, Nordman 2008 samt Fairytale med Alexander Rybak -europavinnaren från 2009.

Tillbaka till det mer vanliga
Från 2010 verkar i varje fall den svenska schlagerpubliken ha börjat tröttna på det extrema och återigen
uppskatta lite mer ”vanliga” popballader och poplåtar. Lyssna på: Anna Bergendahl 2010 (popballad),
Eric Saade 2011 (technopop), Loreen 2012 (eurodiscopop),Robin Stjernberg 2013(modern pop) och
Sanna Nielsen (2014) (popballad) och slutligen Måns Zelmerlöv 2015 (”avicii”-pop). Men vem vet vad
som kommer att slå härnäst och bli morgondagens schlager?

Instuderingsfrågor

1. Förklara ordet "schlager", alltså dess betydelse och ursprung.
2. När man pratade om schlager i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet menade
man oftast musik inom två speciella musikstilar. Vilka?
3. Vad är skillnaden mellan opera och operett?
4. Vilken är ”operetternas operett”?
5. Vilken är den mest spelade operetten under 1900-talet?
6. Vad är musikal?
7. Vilken räknas som en av de första riktiga musikalerna?
8. Vilka nya uppfinningar spred musiken på 1920 och 1930-talet?
9. Varför såldes mycket nothäften innan dessa uppfinningar spreds?
10. När biopubliken tittade på stumfilm kunde de ändå oftast höra musik. Hur gick detta
till?
11. Hur fortsatte den tekniska utvecklingen efter stumfilmen?
12. Vad gjorde man med schlagermusiken under 1920-1990-talet för att den skulle bli
riktigt populär?
13. Vilka musikstilar blandades in i schlagermusiken under 1920-talet?
14. Vilken räknades som den mest sålda skivan i världen innan 1990-talet?
15. Vilka influenser blandades in i 1950-talets schlager?
16. I vilka sammanhang har man särskilt lyft fram svensk schlagermusik från 1950- och
60-talet och framåt?
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17. Beskriv 1960-talets schlagermusik.
18. Vem vann Eurovisionschlagerfestivalen 1974? Beskriv låtens musik och gruppens
utseende.
19. Vad menas med att traditionell svensk dansbandsmusik kan sägas vara en
schlagerförpackning av populära låtar?
20. Vad har varit speciellt inom schlager-musiken mellan 2002 och 2009?
21. Vad är etnopop?
22. Vilka musikstilar och artister har varit mest framgångsrika i svenska
schlagersammanhang mellan 2010-2014?

Källor: Så blir det musik – Sixten Nordström, Musiklexikon – Kulturhistoriska Förlagen, Bonniers Musik Lexikon, Bonniers Rock
Lexikon, Musikens Nycklar – Almqvist & Wiksell, Stora Operetter & Musikaler –Sixten Nordström, Rockens århundrade – KG Johansson,
Populärmusikens historia – Israelsson Sundling, Wikipedia m.fl.
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