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Abstract

This work is about Cuban music and my relationship to it. My study contains
two different parts. In the first one I try to give a short summary of Cuban music
history. The second part is about possibilities and problems that can arise in the
meeting with foreign cultures. I have focused on three themes: Music and re-
spect, cultural encounters and travelling, and communication. I have done four

interviews with four different persons. They all agreed that it is ok to borrow
music and culture as long as you do it with respect and with passion. They also
thought that you can learn much from cultural encounters but it can at the same
time be frightening and difficult. Most of them ment that they had used music as
a help in the process of coming closer to other people.
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Inledning

En kväll i Havanna bestämde vi oss för att gå till ”la Casa de la Trova”. Som så många andra

kvällar var det varmt och fuktigt och jag svettades ymnigt. När vi kom fram var det mörkt och

gatan där det låg var inte upplyst så vi hade lite svårt att hitta rätt adress. Men till slut hittade

vi och blev visade uppför en trång liten trappa. Lite spända och nervösa gick vi uppför trappan

och kom då fram till ett rum som liknade ett vanligt vardagsrum. Det var litet och fullt med

folk som satt och trängdes. Musikerna satt på en rad på ena sidan av rummet och publiken på

den andra. Vi blev hälsade välkomna av många okända men vänliga ansikten. Snart började

musikerna att spela och en ståtlig dam att sjunga. Musiken var väldigt vacker och fyllde hela

rummet. Det var härligt att få sitta så nära musiken. Vi köpte rom och jag kände mig berusad

och lycklig. Senare på kvällen frågade musikerna om vi ville sjunga något så Fia och jag

sjöng en kubansk låt som vi hade lärt oss några veckor tidigare. De verkade bli väldigt impo-

nerade och berömde oss länge. Även en engelsk turist sjöng en klassisk sång och en kuban

höll någon typ av dramatisk monolog. Jag förstod inte så mycket men gillade det i alla fall.

Det kändes som vi kom varandra ganska nära den där kvällen i det där lilla rummet på en

mörk gata i Havanna.

Det är upplevelser som denna som har gjort att jag har blivit intresserad av kubansk musik.

Innan min resa till Kuba hade jag en ytlig och vag uppfattning om vad kubansk musik inne-

bar. Jag hade då mest kommit i kontakt med salsa och den musiken fångade inte mitt intresse i

någon större utsträckning. Det var först när skivan ”Buena vista social club” slog igenom som

jag fick upp ögonen för den äldre traditionella musiken. Mitt intresse vaknade då lite grand

men det var först under min vistelse på Kuba som jag blev riktigt förtjust. Jag tillbringade

ungefär åtta månader på ön och genom att jag lärde mig uppskatta landet växte också intresset

för musiken. Jag fick uppleva musiken i sin hemmiljö och när jag nu lyssnar och spelar ku-

bansk musik i Sverige så dyker ofta många gamla minnen upp från den här tiden. I detta arbe-

te har jag fördjupat mina kunskaper kring musiken och jag har fått möjlighet att själv reflekte-

ra kring många av de känslor som dök upp under min tid på Kuba. De frågor som jag har tagit

upp är högst aktuella i vårt mångkulturella samhälle och jag tror att mina nyvunna kunskaper

kommer att hjälpa mig i min framtida roll som lärare.
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Syfte

Mot bakgrund av vad jag inledningsvis beskrivit om erfarenheterna av mötet med en främ-

mande kultur är mitt syfte med detta arbete att dels kort beskriva den traditionella kubanska

musiken ur ett historiskt perspektiv dels beskriva vilken syn några svenska musi-

ker/musiklärare har på den här musiken och dess användning utanför Kuba. Jag försöker ock-

så få reda på hur de ser på kulturella möten i stort och vad de själva har för erfarenheter.

Sedan jag kom hem från min egen vistelse på Kuba har jag många gånger spelat och sjungit

kubansk musik för svenskar. Jag har också varit med och startat ett band där vi framför mes-

tadels gammal kubansk musik. Jag har med egna ögon sett att det verkar finnas någonting i

denna musik som tilltalar väldigt många svenskar. Detta i kombination med min egen passion

för musiken har gjort att jag har fortsatt framföra kubansk musik i många olika sammanhang.

Jag har under hela denna process själv erfarit att det både finns stora möjligheter och svårig-

heter när man möter främmande kulturer.

Forskningsfrågor

Vad betyder det att ha respekt för musik eller för en tradition?

Vad kan man lära sig av möten med främmande människor och kulturer?

Hur kan man kommunicera med musik?
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Bakgrund

Detta arbete handlar om kubansk musik men också om mitt eget möte och förhållande till

kubansk musik. För tre år sedan var jag på Kuba. Där studerade jag det spanska språket och

kubansk musik. När jag sedan kom tillbaka till Sverige fortsatte jag att spela kubansk musik,

både själv men också med andra svenskar. I detta arbete har jag försökt förstå vad som har

hänt med denna musik som jag tog med hem till Sverige. Jag har försökt ta reda på hur jag har

behandlat den. Jag har också funderat över hur mycket respekt man ska ha för musik. Hur

mycket får man ändra i musiken? Har man större frihet om man har vuxit upp med musiken

än om man bara är en besökare i en annan kultur? Jag har även frågat mig vad det är för me-

ning med att hålla på och lära sig och att sjunga sånger från främmande kulturer.

Can we borrow songs from one another? Should we borrow songs
from one another? The history of any musics supports the idea that we
both can and should borrow songs from one another. Yet one begins to
contemplate borrowing music from other cultures the question arises:
Why should I use time and energy to borrow songs that are completely
different than my own, when I have so many myself – the songs I have
grown up with, which I learned as a child and as an adolescent, songs
which I posses in common with many other people who are close to
me? Indeed, why should I be concerned about people other than those
whom I know already? (Solbu, 1998, s.30)

I många kulturer finner vi en polarisation mellan de som försöker bevara traditionen precis

som den är eller har varit, och de som tycker det är rätt att musiker utbyter idéer och lånar från

varandra för att skapa någonting nytt (Solbu, 1998).

Andra frågor som har dykt upp har handlat en del om tradition. Vad är tradition och vad är det

i traditionen som är viktigt att bevara? Om det nu finns något sådant?

Möte med främmande kulturer kan vara både skrämmande och lockande. Mitt möte med ku-

bansk kultur var och är givande men också lite omtumlande. Man blir i mötet med andra

människor och kulturer mer medveten om hur man själv är och man tvingas ifrågasätta sig
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själv och sitt eget beteende. Har man ett intresse för människor i stort så kommer nog intresset

för andras musik, eller kultur i övrigt, ganska naturligt.

Själv har jag alltid lockats av det främmande och jag har känt en lust och nyfikenhet att kom-

ma nära människor och kulturer av vitt skilda slag. Jag har också fått känslan av att musik kan

vara ett bra sätt, för mig, att närma sig det främmande på.

Even though I can come physically close to another person without
knowing very much about him/her, I cannot really get to know any of
them until I learn how they think, what they believe, what sort of out
look they have about life, what sort of values they hold, what kind of
history they have, what type of society they belong to, how they ex-
press their thoughts, feelings and dreams – everything which makes up
that person´s social and cultural context. Songs and dances, folklore
and history are all important elements in this context. If I get to know
something about these things, the possibility for me being able to
communicate with the other person increases. Acheiving an under-
standing of and identification with other people´s diverse forms of ex-
pression, not least how they express themselves musically, helps to
open new channels of communication. (Solbu, 1998, s.30)

Man kan ju också fråga sig varför denna lust att upptäcka främmande kulturer uppstår. Förut-

om att en insikt i en annan kultur kan göra det lättare att kommunicera och förstå de männi-

skor som lever i denna kultur kan det finnas en rad andra anledningar till att önskan att kom-

ma i kontakt med andra kulturer uppstår. Kan det vara så att vi lånar, till exempel sånger, från

andra för att gräset verkar grönare på andra sidan staketet? Kan jakten på andras musik bero

på att man inte längre känner igen sig i sin egen musiktradition? Att upptäcka andras kulturer

kan vara ett sätt att fly från sin egen. Men det kan också vara ett sökande efter ett supplement

till den egna kulturen, något som expanderar och ger perspektiv på den och får oss att förstå

att vi är en del i något större (Solbu, 1998).
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Musiketnologi

Gränsöverskridande är mycket vanligare för människor idag än det var för hundra år sedan. Vi

reser över nationella gränser, vi lär oss andra språk, vi äter mat som förr var främmande för

vår kultur, vi ser varandras kulturella skatter på museum och konstsamlingar, vi har tillgång

till skivor och cd med musik från hela världen. Vi inser att det finns så mycket mer än det som

är vårt, och vi vågar mer och mer närma oss det som tillhör andra (Solbu, 1998).

Musiketnologi är en vetenskap som handlar om att studera musikuttryck i olika kulturer, men

också kulturuttryck i musiken. Musiketnologer intresserar sig av både musicerande som ett

kulturellt fenomen och de kulturspår som finns i det musikaliska materialet (Lundberg &

Ternhag, 2002). Enligt Nettl (1998) så är det musiketnologerna som har gjort världens musik

tillgänglig för akademiker och lärare och musiker. Det är dom som har tagit itu med proble-

met med att titta på och lyssna på musik utanför ens egen bakgrund, med problemen att stude-

ra musik både i sin egen kulturella kontext och även från ett jämförande perspektiv, och se

vad musiken gör i kulturen (Nettl, 1998).

Musiketnologen ser det som sin uppgift att underlätta och främja studerandet och undervisan-

det av världens musik. Världens musik har blivit mer tillgänglig nu, mycket på grund av

massmedia. Ny musik har skapats genom att man har kombinerat element från vitt skilda mu-

sikkulturer. Denna musik har fått en stor multikulturell publik. Många etniska grupper har

också många gånger använt sig just av musiken för att behålla ett kulturellt oberoende. På

grund av musikens stora betydelse är det en självklarhet för en musiketnolog att om man ska

kunna förstå någon av alla världens kulturer måste man förstå någonting av dess musik. Och

även motsatsen, man kan inte förstå musiken om man inte har kunskap om dess sociala och

kulturella kontext (Nettl, 1998). Nettl (1998) menar också att människor som skaffar sig nå-

gon utbildning i musik bör göra det med synen på musik som ett världsfenomen. Man bör veta

något om världens musik, förstå och i någon mån uppskatta den, för denna musik existerar.

Om man inte kan förstå hur ett folks musik passar in i sin kontext av världens musik så är det

som att undervisa i geografi utan att använda sig av jordgloben (Nettl, 1998).
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Idag lånar musiker från olika kulturer av varandra i stor utsträckning. Troligtvis mer än de

tidigare gjort. De flesta musiketnologer är nog överens om att man ska få låna musik från

andra kulturer än sin egen. Men hur ska man förhålla sig till det man har lånat? Solbu (1998)

säger att det finns många olika sätt att se på det här. På den ena sidan finns de som tycker att

det inte spelar någon roll hur skicklig du är, det är dina intentioner som räknas, att du vill lära

dig något nytt. På den andra sidan finns de som tycker att om du ska låna musik från andra så

måste du ägna mycket tid, du måste lära dig tekniken, förstå teorin, och granska den kulturella

kontexten som de tillhör. Enligt Solbu (1998) finns det inget rätt eller fel svar på det här utan

hur man ska förhålla sig beror på vad man har för syfte och mål med det man har lärt sig.

Musiketnologin har sitt ursprung i renässansen. Det var då européerna gav sig ut på sina upp-

täcks-, handels- och erövringsresor. På andra sidan haven mötte de europeiska resenärerna

kulturer med för dem främmande språk och vanor. De mötte också en hel del musik och dans.

Intresset för andra människors livsföring, bland annat deras musik och musicerande, förenar

de tidiga resenärerna med vår tids musiketnologiska fältarbetare.

Upptäckten av det närboende folkets kultur skedde däremot under slutet av 1700- talet. Man

började då flitigt använda ordet ”folk”. Över hela Europa spreds ord som: folkmusik, folk-

dräkt, folkdiktning och folklore. Dessa ordbildningar hängde ihop med en omstörtande tanke:

det sköna fanns inte bara i den bildade konsten, det kunde lika gärna återfinnas i folkets dit-

tills okända diktning. Man började nu också att sätta de bildades konst och folkets mot var-

andra. De bildade fick stå för det förkonstlade, folkets yttringar däremot var det naturliga och

det som föredrogs. Den person som betydde mest för att skapa genomslagskraft åt dessa idéer

var Johann Gottfried von Herder (1744-1803). Han var en tysk filosof och författare och äg-

nade sig i ett antal verk åt folkvisor. Dessa verk blev mycket populära bland dåtidens intellek-

tuella.

Denna upptäckt av folkets poesi och musik startade en aktivitet som kanske är det tydligaste

tecknet på banden mellan denna epok och dagens musiketnologi: insamling av tidigare aldrig

skriftfäst musik. Personer som ansågs höra till ”folket” fick besök av samlare som noterade

vistexter i sina anteckningsblock, ibland också med tillhörande melodi. En del av detta mate-

rial trycktes för att på så sätt kunna spridas inom de övre kretsarna. Vanligt var också att man

la till ett pianoarrangemang som passade i de fina salongerna.
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Den insamlingsaktivitet som startade under Herders dagar och som spred sig över hela den

europeiska kontinenten har aldrig slutat. Den upprätthålls idag av musiketnologer och det

finns i varje land arkiv där man upprätthåller förromantikens idé om en räddning av folkets

förgängliga musikskatt.

Musiketnologin består alltså av två olika traditioner. Den ena handlar om dokumentation och

studier av fjärran belägna kulturers musik och musicerande. Man har gjort långa resor, många

till länder som idag räknas till tredje världen. Forskarna har ofta tillbringat en längre tid mitt

ibland den kultur man har studerat för att komma nära vanor och tänkesätt som har funnits

bland dessa människor. Den andra traditionen berör det närbelägna. Här har man haft nytta av

offentliga folkmusikarkiv men man har även varit på plats och själv dokumenterat. Det här

har ofta kallats folkmusikforskning.

Man har således intresserat sig både för det som har funnits långt borta, det exotiska, och det

som har funnits nära. Dessa båda strömmar är oupplösligt förenade och har var och en sina

idémässiga upprinnelser. Den förstnämnda traditionen hänger ihop med den europeiska ex-

pansionismen men även med strävan efter upptäckter som många européer hade när de tog sig

över de stora haven. Intresset för den folkmusik som har funnits nära är starkt sammanlänkad

med nationalism och nationsbyggande (Lundberg & Ternhag, 2002).
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Kubansk musik och musikhistoria

1996 inleddes ett samarbete mellan kubanen Juan de Marcos Gonzalez, amerikanen Ry Coo-

der och engelsmannen Nick Gold. Tanken var att sätta ihop ett band av gamla kubanska mu-

siker och spela in nya versioner av deras klassiska repertoar. En del av de musiker som kom

att ingå i bandet var fortfarande aktiva, andra hade slutat spela för länge sedan, de flesta var

aktiva på femtiotalet. Musikerna gick in i en studio och man började sedan att spela in skivor.

Tre skivor gjordes till en början. Den första hette ”Buena vista social club”.

Skivorna sålde bra och framgången förstärktes av en dokumentär om musikerna som var med

på skivorna av regissören Wim Wenders. Allt fler fick upp ögonen för musiken och i slutet av

år 2000, när ytterligare tre skivor hade släppts, var försäljningen uppe på många miljoner ex-

emplar (Sweeny, 2001). Här började en riktig renässans för den traditionella kubanska musi-

ken. Det var också genom dessa inspelningar som jag fick mina första riktigt positiva möten

med den kubanska musiken.

Kubansk musik är ett extremt omfattande ämne att ta sig an och självklart finns det ingen

möjlighet att ge en heltäckande bild i ett arbete som detta. Jag har valt att fokusera på de delar

som jag finner mest intressanta. När man läser om kubansk musik får man känslan av att all-

ting en gång har börjat i Oriente, Kubas östra delar. Frihetskampen mot Spanien, den kubans-

ka revolutionen, utvecklingen av musikstilen son och av de flesta andra musikstilar, allting

började här. Här ligger också staden Santiago som en gång i tiden var Kubas huvudstad. Dock

skedde det mesta först ute på landet och i bergsområdena för att senare flytta in till Santiago

och senare ta sig vidare till Havanna, Kubas nuvarande huvudstad.

För att vara en liten nation i Karibien med endast 11 miljoner invånare har Kuba ett väldigt

stort musikaliskt inflytande världen över. Med gruppen Buena vista och dess soneros, kubas

moderna salsa och rumba band, jazzstjärnor och rappare sprids den kubanska musiken vida

omkring. “Cuba is as pre- eminently identified with Latin dance music as France is with gas-

tronomy or Italy with sports cars.” (Sweeny, 2001, s.1)
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Största delen av nationens population härstammar från Spanien (framförallt från Andalusien

och Kanarieöarna) och Afrika. Små delar av populationen kommer från andra öar i Karibien,

Frankrike och Kina. Spanska är det officiella språket men en del kubaner pratar språk som

härstammar från Afrika. Katolicismen är den största religionen men det finns också många

afrikanska religioner på Kuba (Olsen & Sheehy, 2000).

Cuban music is melting pot of African and European harmonies,
melodies, rythms and musical instruments. The fusion of these ele-
ments since the 16th century has resulted in a complex and fascinating
myriad of musical forms, giving salsa a variety of aspects, including
instrumentation, dance steps, poetic forms, structural devices, rhytmic
and melodic phrases. (Mauleón, 1993, s.1)

Den traditionella kubanska musiken brukar delas in i fem grupper: son, rumba, canción,

danzón och punto guajiro.

Son

Sonmusikens historia börjar på artonhundratalet ute på landet bland så kallade guajiros, ku-

banska småbönder. Detta var från början namnet på de slavar som hämtades från det sydame-

rikanska fastlandet, som också var de första slavarna som importerades till Kuba, men kom

snart att beteckna även spanjorer, tainoindianer och frisläppta eller förrymda afrikaner. Det

var dessa människor som var den huvudsakliga populationen ute i de bergiga östra områdena

vid den tiden. Dessa småbönder bodde i små stugor, så kallade bohios, rökte hemmarullade

cigarrer och festade med rom och rostad gris. Fortfarande finns det en romantisk bild av den

lantliga kubanen som bär stråhatt, rider på en liten häst och har en machete i handen, både

bland kubaner men även bland västerlänningar (Sweeny, 2001).

De musikaliska influenserna på den tiden kom framförallt ifrån Spanien och Afrika. Från

Spanien kom en mångfald av sånger och versformer (couplas och décimas). Båda dessa fram-

kallade så kallade controversias, som är en improvisationsform mellan sångaren och kören.

Från Spanien kom också en dansstil som kallas zapateo. En snabb tå – häldans som ackom-

panjeras av stränginstrument. En mängd stränginstrument kom från Spanien såsom gitarren,

laud (en kubansk mandolin), och ett instrument som heter tres (ibid.).
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De afrikanska influenserna var i synnerhet vokala och perkusiva. Den form av sång som kal-

las ”call and response”, där huvudsångaren sjunger en fras som svaras av kören, brukar till-

skrivas Afrika. Denna form används flitigt i sonmusiken. Men det bör också nämnas att ”call

and response” förekommer i viss spansk traditionell musik.

Perkussionen i son var, till en början, claves, maracas, guiros och bongos. Claves består av två

hårda träpinnar som slås mot varandra. Detta instrument verkar vara en genuint kubansk upp-

finning som även fortsatt in i salsaorkestrar. Claves är det enda instrument som inte används

för improvisation.

Medan claves var ett av de första genuint kubanska musikinstrumenten så har maracas en lång

tradition bakom sig bland öns första invånare. De användes av Tainoindianerna som fanns på

ön innan spanjorerna kom dit. Guiron är en bland många musikaliska grönsaker och har tro-

ligtvis använts både av afrikaner och Karibiens tidiga invånare. Instrumentet består av en ka-

lebass eller av trä med horisontala urgröpningar som slås an av en träpinne.

Slutligen bongos, det ihopsatta paret trummor som har givit upphov till en mängd kubanska

låttexter. Från 1940 talet, ”El Bongosero: ”Priquitipó priquitipó po po priquitipó! till ”Bongo”

:” Cu cu prá cu cu prá cu cu prá” en hit skriven av Willie Chirino som har spelats mycket på

1990-talets salsadansgolv. Bongos är, precis som claves, ett kubanskt påfund. Trummorna är

ganska små och praktiska. De är byggda för att vara ett virtuost – lätt, snabbt och rörligt in-

strument (Sweeny, 2001).

Rumba

Ordet rumba betydde från början bara en kollektiv fest. På denna fest förekom en hel del mu-

sik och efterhand utkristalliserades en speciell musikstil. Även nya instrument föddes under

den här tiden som kallades tumbadoras, som vi känner som congas. Från början bestod dessa

trummor bara av lådor av olika slag men förfinades mer och mer. Alla rumbagenrer har sam-

ma struktur. Sångaren startar med en sektion som rumbaspelare kallar diana. Sen följer ett

parti med text där temat introduceras och det är först efter detta som rumban egentligen börjar

med mer aktivt instrumentalt spelande och en sektion där solosångaren och kören alterneras

(montuno). De mest populära rumbastilarna är guaguancó, columbia och yambú. Guaguancó

är den stil som har integrerats mest med övrig kubansk musik och när man talar om rumba så
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är det oftast denna man menar. En ensemble som spelar guaguancó kallas comparsa (Olsen &

Sheehy, 2000).

Canción

Cancion betyder sång. Referenser till ”sånger” skrivna av kubanska kompositörer förekommer

redan kring år 1800. Dessa sånger lät inte särskilt kubanska på något sätt, utan var skrivna på

italienskt maner, men de var ursprunget till den litterära kubanska sången. De första kubanska

elementen som framträdde i dessa sånger dök upp i texten. Kring 1850 fanns det många sång-

er av denna typ, den kanske mest kända var ”La Bayamesa” av Carlos Manuel de Cespedes.

Utvecklingen av litterära sånger på Kuba ledde till en ny genre; habaneran. Sånger för två

röster som sjunger parallella sexter eller terser och kompas av gitarr har använts flitigt sedan

1800-talet. Dessa sånger la grunden för ännu en musikstil; canción trovadoresca. Detta namn

kommer från de viktigast tolkarna av samma stil, trovadores, som betyder trubadurerna. Per-

sonligheter som José ”Pepe” Sánches, Sindo Garay, Manuel Corona och Alberto Villalón

skapade den genre som har blivit känd som trova (Olsen & Sheehy, 2000).

Den kanske mest kända trovasången är ”Guantanamera”, som Joséito Fernandez komponera-

de till en text av den kubanske frihetskämpen och poeten José Martí (Rasmusson, 1984).

Det som utmärker denna genre är hur sångerna kom att förknippas så intimt med sångaren.

Dessa trovadores levde ett kringflackande liv. De kompade sig själva på gitarr och sjöng om

allt mellan himmel och jord. Ordet trubadur hittade de själva på och försökte därmed troligtvis

anknyta till trubadurerna i medeltidens europa. Trova-genren utvecklades mycket efter 1960,

då en ny rörelse bildades, nueva trova. Rörelsen hade då många hundra medlemmar men idag

har den tappat kraft och fått vika sig för andra stilar såsom boleros och andra romantiska

sånger inom salsan.

Danzón

En stor migration av fransmän och haitier med franskt påbrå anlände till Kuba i slutet på

1700-talet, när Kuba som nation höll på att ta form. Denna migration gav upphov till

danzónen som hade sina rötter i tidig kubansk contradanza, som senare också ledde till chá-

chá-chá. Tolkningen av franska contredanses – i synnerhet med instrumentationen piano och

flöjt – ledde till utvecklingen av contradanza som kan ses som kubansk, särskilt med tanke på
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de afrokubanska perkussioninstrumenten som efter hand lades till. De tidigaste contradanzas

spelades av två olika typer av ensembler: charanga (en orkester bestående av två flöjter, pia-

no, pailas, claves, guiro, två tumbadoras, fyra fioler och ibland också en cello) och orquesta

tipica `folkloreorkester`. Utvecklingen av dessa orkestrar och experimenten av franska con-

tradanses på Kuba, gjorde att nya musikstilar föddes, såsom: danza, danzón, danzonete, mam-

bo och chá-chá-chá. Contradanza formades under 1800-talet och var den första kubanska mu-

sikstil som fick ett internationellt genombrott.

Punto cubano

Punto cubano är ett samlingsnamn för musikstilar som har utvecklats på landet i centrala och

västra Kuba, där stilar som tonadas, puntos fijos, puntos libres och seguidillas ingår. Tonadas

är sånger eller melodier. Punto kan vara fijo [fast] eller libre [fri] om sången hela tiden ac-

kompanjeras av gitarr eller laúd, så är punton fijo; om ackompanjemanget slutar och låter

sångaren sjunga sin melodi själv, så är punton libre. I seguidillan sjunger sångaren en lång

harang poesi så att man får intrycket av att sången endast består utav en lång strof.

Danser för dessa stilar, kallade zapateos, utvecklades under 1800-talet. Zapateon dansas inte

längre utan har blivit ersatt av dansformer som används till son eller andra landsbygdsdanser

från de östra delarna av ön.
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Material och metod

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. Jag har utgått ifrån det hermeneutiska synsättet där

forskaren intar en mer ”subjektiv” roll, dvs. är mer empirinära och distanserar sig inte från det

som undersöks. Motsatsen till hermeneutiken är positivismen.

I den samtida debatten mellan positivister och hermeneutiker har ofta
positivism fått stå för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för ana-
lys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är
objektiv och osynlig. Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förstå-
else- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv”
och engagerad. (Patel & Davidsson, 2003, s. 29)

Inom hermeneutiken ser man den förförståelse, de tankar, intryck, känslor och den kunskap

som finns hos forskaren som en tillgång och inte ett hinder, som är fallet inom positivismen.

Hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet och inte separera varje del för sig.

Däremot försöker forskaren att hela tiden pendla mellan de olika delarna och helheten för att

på så sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt.

Jag har valt att göra fyra intervjuer. Två av intervjuerna kommer att ske hemma hos de inter-

vjuade och två hemma hos mig. Alla de som intervjuas är, mer eller mindre, aktiva musiker.

De har alla spelat många olika typer av musik och varit i kontakt med många olika kulturer.

Eftersom deras medverkan är konfidentiell har jag valt att kalla dem för A, B, C och D.

A, B och D är män och C är kvinna. A är aktiv musiker och musiklärare. Han har spelat bland

annat blues, country, rock, pop, musik från Balkan och Kuba. Precis som jag själv så har han

tillbringat en längre tid på Kuba. B är musiker och studerar på musikhögskola. Även han har

spelat en rad olika musikstilar såsom country, blues, rock, irländsk och svensk folkmusik och

kubansk musik. Han har ett stort intresse för folkmusik och har också studerat en del musikhi-

storia. C arbetar som musiklärare på en grundskola. Hon har rest mycket och även studerat

musik utomlands i länder som Gambia, Kuba och Irland. Hon spelar fiol, mestadels i folkmu-

siksammanhang. D jobbar på en folkhögskola som svensklärare. På fritiden skriver han novel-
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ler och spelar en del gitarr. Även han har rest mycket och han har också provat på livet som

gatumusikant runt om i Europa. Det faktum att jag känner alla sedan tidigare hoppas jag

kommer att bidra till att göra intervjuerna mera avslappnade. Men självklart kan detta också få

negativa konsekvenser. Kanske skulle jag få ett bredare perspektiv om jag hade valt männi-

skor vars bakgrunder är mer olika än vad fallet är mellan de nu utvalda personerna. Dock

handlar det om fyra helt olika individer, med väldigt skilda personligheter, som upplever sa-

ker och ting på olika sätt.

Alla av de intervjuade har gått med på att bli inspelade. Efter intervjuerna kommer jag att

transkribera dem för att på så vis kunna göra en bättre analys och bearbetning av materialet.

Transkriberingen försöker jag göra så exakt jag kan men jag inser att det är närmast omöjligt

att inte själv sätta en viss prägel på materialet. Det är ett stort språng mellan talspråk och

skriftspråk. Sådant som gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk försvinner vid

transkriptionen av samtal till text. Ett annat problem är alla ofullständiga meningar och

grammatiska fel. Det kan då vara frestande att själv korrigera texten för att göra meningarna

tydligare (jfr Patel & Davidson, 2003).

Bearbetningen består i att jämföra de olika svaren på frågorna och själv reflektera över mina

egna ståndpunkter.
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Etiska överväganden

I detta arbete har jag intervjuat fyra personer. När jag frågade om jag fick göra dessa intervju-

er informerade jag respondenterna om vad syftet var och att jag var den ansvarige. Jag klar-

gjorde hur individens bidrag skulle användas och tillsammans med de deltagande diskuterade

jag huruvida deras medverkan skulle vara konfidentiell eller ej. Vi kom fram till att den skulle

vara konfidentiell. Detta innebär att endast jag har tillgång till de uppgifter de har lämnat. Re-

spondenterna ställde frivilligt upp på dessa intervjuer. Under våra samtal gjorde jag mitt bästa

för att motivera dem och få dem att förstå att deras bidrag var betydelsefullt. Jag upplevde att

stämningen under intervjuerna var god och jag försökte visa intresse och förståelse för mina

respondenter.
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Resultat

Som tidigare är nämnt så har jag gjort en kvalitativ studie. Inom denna typ av forskning finns

det relativt mycket frihet. Det finns ingen färdig mall att gå efter. Varje forskare måste utarbe-

ta sitt eget sätt som passar just honom eller henne. Jag har själv försökt hitta mitt eget sätt. Jag

har gått igenom mina intervjuer många gånger och försökt utröna vad jag själv tycker är vik-

tigt och vad som kan tänkas vara viktigt även för mina läsare. Jag har försökt finna både lik-

heter och olikheter bland de intervjuer jag har gjort. Eftersom även mina intervjuer var ganska

”öppna” och improviserade så har inte intervjupersonerna svarat på exakt samma frågor men

jag försöker ta upp de teman som är mest förekommande. Dock smälter dessa teman många

gånger samman och jag vill därför betona att min uppdelning inte är så strikt som den eventu-

ellt kan verka utan den handlar mest om att jag vill göra texten mer lättillgänglig och lättför-

ståelig. De teman som är i fokus är musik och respekt, kulturmöten och resande samt kommu-

nikation. Jag har i detta kapitel redigerat grammatiska fel för att göra texten mer läsbar men

jag har varit noga med att inte ändra själva essensen i meningarna.

Musik och respekt

Enligt Solbu (1998) finns det inom många kulturer en polarisation mellan de som värnar om

traditionen precis som den är eller har varit och de som tycker att det är rätt att musiker har ett

utbyte och lånar från varandra för att skapa någonting nytt. Jag försökte få mina intervjuper-

soner att reflektera över hur musik och respekt hänger ihop. Problemet som uppstår är förstås

att ord betyder olika för olika personer. Musik är vi kanske relativt eniga om vad det innebär

men hur är det med respekt? Vad betyder det i just det här sammanhanget? Vad betyder det att

behandla musik med respekt? Vad är det i musiken som man måste respektera? Hur behandlar

man musik med respekt och bör man överhuvudtaget göra det? Vad är ett bra och sunt för-

hållningssätt när man lånar av andras kultur?

Att låna eller influeras av musik och sen göra om den till sin egen, det tycker inte jag behöver
vara att inte respektera traditionen. (D)
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De flesta av mina intervjupersoner var överens om att man gärna får inspireras och influeras

av andra kulturer. De såg det som något naturligt som alltid har förekommit. Men de var ock-

så överens om att måste tillföra något själv, något eget eller personligt. Att bara kopiera eller

imitera verkar inte vara tillräckligt. Passionen för det man lånar verkade också väga tungt.

Deltagare D talar här om sin syn på förebilder och hur man kan låta sig inspireras utan att

efterapa.

Jag tror på nåt sätt att det handlar om kärlek…att man ser till att lyssna
mycket på förebilder och inspireras av dom. Gör man det växer det
fram nåt eget. Det tror jag är likadant med författare som ska hitta ”sitt
språk”. Det är väldigt få, tror jag, som börjar skriva utan att ha läst
nånting annat och blir bra. Man måste nog läsa mycket av det som har
skrivits, som är bra. Sen behöver man ju inte efterapa utan man ska
låta sig influeras och hitta sin egen ton, sitt eget språk. Så har nog alla
gjort. (D)

D tror att det är viktigt att ta del av vad andra har gjort innan för att själv kunna hitta sitt eget

personliga sätt att uttrycka sig på. Solbu (1998) skriver att även de äldsta musikaliska former-

na vi känner till inom en kultur är inte denna kulturs originalmusik. Sådana former kom till av

kreativa människor använde material som de hade hört både i deras egen kultur och i andra

kulturer (Solbu, 1998). Alla måste vi hämta vår inspiration någonstans ifrån. Man kan hämta

den ifrån den kultur som man känner sig mest hemma i eller från någon främmande och av-

lägsen kultur eller varifrån man vill. Så här har det troligtvis alltid gått till. Frågan är hur man

ska behandla det man lånar? Får man behandla det hur man vill eller finns det några oskrivna

regler om hur man ska göra?

Om jag gör det för att jag är intresserad av musiken och för att jag
tycker den är väldigt bra, att jag känner mig inspirerad av den, då kan
det ju inte bli respektlöst. Om jag gör det med känsla och med kärlek
till musiken, då kan det aldrig bli respektlöst. Jag tycker ju att dans-
band är skittråkigt men jag kan respektera folk som älskar det dom
gör, som står och spelar dansband. Eller folk som älskar att gå och
lyssna på det. Jag kan ju inte säga att dom är dumma i huvudet, lik-
som. (C)

Min respondent tror att om man har ett stort intresse för musiken och tycker om den så be-

handlar man den troligtvis också med respekt. C tycker också att man måste kunna respektera

människor som har andra åsikter och ideal inom musiken.
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Vad är det då i musiken som skulle kunna tänkas vara värt denna respekt? Är det viktigt att

man följer traditionen?

Jag vet inte om du menar med respekt att man måste spela exakt lika-
dant som kubaner, för det tycker inte jag behöver vara att ha respekt.
För att det kommer jag aldrig att kunna göra för att jag måste spela ku-
bansk musik som en svensk för jag är ju svensk. Och jag har ju mina
referensramar och jag har ju mina influenser. (C)

C tycker inte att det viktigaste är att man spelar musiken precis så som dom som har vuxit upp

i traditionen gör. Man måste utgå ifrån sig själv och sin egen kultur. Detta är inte brist på re-

spekt menar C.

Alla verkade tycka att man har ganska stor frihet när man lånar musik från andra kulturer.

Dock verkade alla tycka att man inte kan behandla kultur och musik hur som helst. Jag fråga-

de vad de själva hade tyckt om de hade hört, till exempel, ett gäng kubaner spela svensk

folkmusik.

Jag hade nog tyckt att det hade varit väldigt festligt, tror jag. (B)

De menade att de inte skulle ställa särskilt höga krav på att det skulle låta traditionsenligt.

Bara det att någon är intresserad av ens kultur är smickrande. (B)

Jag tycker det är otroligt respektfullt att ta till sig någon annan persons, eller lands, musik och
tycka att det här gillar jag…det ska jag ta hem till mitt land och göra till mitt. Det är ju jätte-
kul. (C)

Hur hänger respekten för musik ihop med respekten för traditionen? Är det brist på respekt

om man som svensk folkmusiker inte känner till alla gamla spelmän och spelkvinnor som har

varit med och utvecklat musiken? De som har lagt hela det fundament som musiken vilar på.

Det är väl inget självändamål att lära sig traditionen men om man hål-
ler på med konst så vill man inspireras av så många som möjligt. När
man har tömt ut det som finns just nu så vill man fortsätta att inspireras
och då letar man bakåt i tiden. (D)

Min respondent tyckte att man kan se traditionen och traditionsbärarna som en källa till inspi-

ration men inte att man nödvändigtvis är respektlös om man inte kan eller använder traditio-

nen. Han menade att det ofta faller sig naturligt. Om man blir intresserad av en konstnär så
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blir man också intresserad av denna konstnärs förebilder. På så vis söker man sig bakåt i tradi-

tionen.

Kulturmöten och resande

Kulturmöten omfattar så klart all form av kultur; mat, sätt att vara och bete sig på, musik,

konst, kläder, allt man kan tänka sig. I denna studie är det dock musikkultur som är i fokus.

Kulturer har alltid blandats, på gott och ont. I dagens samhälle är detta ämne högst aktuellt.

De flesta av oss har säkert, både på resor och hemma, stött på både möjligheter och problem

som dessa möten med främmande kulturer har skapat. I dagens västerländska samhälle verkar

det nästan förväntas att man har varit ute och rest och mött olika kulturer. Resandet har blivit

en viktig del av vår egen kultur. Har man inte rest så har man inte levt ett intressant liv, skulle

kanske många vagabonder påstå. Är resande alltid förknippat med en massa nya insikter? Vad

är det man kan lära sig när man reser? Är resande en bra metod för att rasera gamla fördomar?

På vilket sätt ska man resa för att komma till dessa insikter? Jag har absolut inte fått svar på

alla dessa frågor men jag försökte få reda på vad det kan finnas för fördelar med kulturmöten

och resande i stort och vad de hade gett mina intervjupersoner. Deltagare A var positiv.

Det har gett mig väldigt mycket glädje. (A)

Alla söker vi efter glädje och lycka här i livet. Kontakt med andra kulturer kanske kan vara ett

sätt att finna det. Det kom även upp åsikter om att de som lever i, och som anses ”förstå” och

”behärska”, kulturen faktiskt kan lära sig någonting av dem som är nya i den. Svenskar kan

lära av invandrare som har med sig ett perspektiv utifrån och de insikter som vi tillägnar oss

när vi reser kan kanske vara till nytta för de kulturer som vi besöker.

Jag tror att om man kommer utifrån så kan man nog ha en annan syn på musiken än om man
är uppvuxen med den. Om man lever mitt i den så tror jag att man tar mycket för givet. (B)

Om det skulle komma hit nån människa från ett annat land, en annan
kultur och intressera sig för Bellman eller Karin Boye och göra det på
sitt sätt så tror jag att folk hade gillat det. Det kanske hade öppnat ögo-
nen för svenskarna. Vad är det som ingår i den svenska traditionen
egentligen…det tror jag hade varit väldigt positivt…det här att se en
sak med nya ögon. (D)
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Deltagarna B och D menar att det kan vara berikande när det kommer människor utifrån som

tar sig an den nya kulturen med en helt annan bakgrund. Kanske blir vi lite ”blinda” för vår

egen kultur och för det vi lever mitt i.

Att resa och möta andra kulturer är inte alltid något behagligt. Många gånger kan det vara

omtumlande och man kan utsättas för påfrestningar. Mina respondenter delade med sig av en

del svårigheter som de hade stött på.

Jag har nog varit lite rädd, också, för att upptäcka ny musik. Det känns
som att jag har varit rätt trygg med det som jag känner till. När mina
kompisar har kommit och berättat att här är något nytt som man ska
lyssna på nu så har jag många gånger blivit lite på min vakt och tänkt
att det där är nog ingenting för mig. Jag håller mig till det jag kan…
(D)

Man kan lätt känna otrygghet inför det främmande. En annan av mina intervjupersoner till-

bringade lång tid i ett annat land och beskrev hur hon hade gått igenom olika faser. Den första

tiden beskrev hon som en nyförälskelse. Efter ett tag började hon inse att landet och kulturen

också hade sidor som hon inte gillade och hon kände ett utanförskap. Men sen lyckades hon ta

sig tillbaka upp på toppen igen och hon menade att detta hade fördjupat resan mycket. Detta

liknar kanske förälskelsen mellan två personer. Eventuellt behöver man också gå igenom svå-

ra tider för att få en riktigt djup relation. Man behöver kanske också ha upplevt dåliga tider för

att verkligen kunna se skillnaden mellan bra och dåliga. En resa kan också få en att inse var

man verkligen känner sig hemma. Deltagare C berättar här om hur jobbigt det kan vara i en

främmande miljö och hur hon lärde sig uppskatta sitt hemland på ett nytt sätt.

Jag insåg hur otroligt svensk jag är och jag insåg hur otroligt skönt det
är att ha en tillhörighet. Det var väldigt jobbigt att känna det utanför-
skapet som jag tyckte att man kände varje dag, på ett sätt, och som
man aldrig kom ifrån och som jag aldrig tror man kommer ifrån för att
man är så pass annorlunda. Även om det var väldigt sorgligt att lämna
Kuba och komma hem så insåg jag att det finns väldigt mycket saker
här hemma som jag gillar. Och det här att man åker utomlands och tror
att allting ska bli bra bara för att man kommer utomlands… och sen så
inser man att bara för att jag är i Havanna så gör inte det mig lycklig.
(C)

Deltagare C uttrycker åsikten att resa kan vara ett sätt att fly. Man kanske har problem som

man tror finns utanför en själv och man reser iväg med förhoppningen att de ska försvinna

bara man byter miljö. Eventuellt inser man då när man kommer iväg att dessa problem fortfa-
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rande är kvar. Även Solbu (1998) talar om att vår dragning till andras musik kan bero på att

”gräset verkar grönare på den andra sidan”. Eller att man söker efter ett supplement till den

egna kulturen. Något som får oss att förstå att vi är en del i något större (Solbu, 1998).

Kommunikation

De flesta av mina intervjupersoner talade om musiken som ett kommunikationsmedel. Att

man kan kommunicera genom musik kan väl kanske låta som en kliché men få kan nog för-

neka att musicerande många gånger är ett bra sätt att komma nära andra människor. Att kunna

spela musik som kommer ifrån det landet man har besökt kan vara ett sätt att kommunicera

och berätta för sin publik och omgivning vad man har varit med om, ungefär som att visa bil-

der från sin resa eller att ha med sig en dyrbar souvenir hem. Själv har jag kunnat känna en

viss frustration när man märker att andra, som inte har varit med på resan, inte kan förstå vad

man har varit med om. Kanske kan då musiken vara ett sätt att dela med sig av sina erfarenhe-

ter. Man sprider också denna kultur, som man har befunnit sig i, vidare. Men som tidigare

diskuterats så finns det olika sätt att se på denna vidarespridning. En del tycker nog att det är

positivt och andra negativt. Kanske beror det också på hur man gör det.

Enligt deltagare C så kan musiken vara ett sätt att få kontakt med människor när man inte kan

prata med dom på vanligt vis och att man genom musiken kanske kan förstå kulturen och

människorna bättre.

Har man inte språket så kanske man kan kommunicera med musik eller med något annat. Man
kan på det viset åtminstone förstå en liten del av kulturen. (C)

Solbu (1998) menar att om man förstår och känner till människors olika sätt att uttrycka sig,

inte minst musikaliskt, så ökar möjligheterna till en bra kommunikation.

Drivkraften som ligger bakom, när man tar sig an uppgiften att lära sig någonting som egent-

ligen ligger ganska långt ifrån ens egen kultur och det man har vuxit upp med kan, som jag

har talat om tidigare, bestå av en mängd olika saker. Många gånger är det väl bara så att man

tilltalas av estetiken, hur man upplever att det låter, helt enkelt. Deltagare D berättar här om

hur intresset för att lära sig något nytt kan väckas.
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Om man fascineras av någonting så är det naturligt att man vill försöka
lära sig det själv. Det minns jag själv när jag började spela. Om man
hörde nånting som man tyckte lät fantastiskt, då tänkte man…vilken
tillfredställelse att kunna spela det där själv och kunna visa det för nå-
gon annan…Då skulle dom andra bli berörda och så la man ner mycket
tid på att lära sig det där. Då spelar det kanske inte så stor roll varifrån
det kommer. Poängen är väl att man vill kommunicera, och man vill
kommunicera på ett sätt som berör folk. (D)

D tycker att musik framförallt handlar om kommunikation och att man vill beröra andra. För

D har detta tydligen varit en stor drivkraft när han har lärt sig, för honom, främmande musik.

Han har blivit berörd av något och har sedan velat ge andra människor samma känsla.

Man kan uppskatta musik även om den klingar annorlunda än vad man är van vid. Även om

man inte förstår språket eller kulturen till fullo så kan man av, till exempel, estetiska skäl be-

röras av musiken. Min respondent verkade mena att man genom konst kan kommunicera både

över landsgränser och kulturgränser men också över tid.

Så mycket har inte människorna förändrats under de senaste tusen, två-
tusen åren. Vi har fortfarande samma behov och samma känslor. Vi
har samma behov av att uttrycka kärlek och samma känslor av svart-
sjuka och så vidare. De författare och konstnärer som har kunnat fånga
detta i ord står sig fortfarande. (D)

För D handlar musik och konst mycket om att uttrycka starka känslor. De konstnärer och för-

fattare som lyckas bra med detta kan stå sig i stort sett hur länge som helst, menar D.
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Diskussion och slutsatser

Denna studie har fokuserat på kubansk musik och på kulturella möten. Kulturer blandas idag

som aldrig tidigare. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för oss att ta del av i stort

sett vilken musik som helst. Vi har förstått att det finns så mycket annat än just det som vi har

i vår närmaste omgivning. Men frågan är vad det finns för attityder kring det här. Har vi lust

att dela med oss av vårt eget till andra och hur djupt vill vi själva tränga in i andras kulturer?

Vad innebär det att förstå någon annan eller någon annans kultur? Jag har under detta arbete

irrat omkring i besvärliga tankebanor i hopp om att komma till nya insikter. Bakgrunden till

arbetet är mitt eget intresse för att lära känna nya människor och deras kulturer. Jag har så

länge jag kan minnas fascinerats och lockats av saker jag inte känner till. Jag har börjat inse

att det många gånger har varit exotismen som har drabbat mig. Jag har ibland romantiserat

och målat upp allt för positiva bilder av andra kulturer. Precis som Solbu (1998) beskriver det

så har ”gräset verkat grönare på andra sidan” Jag vill behålla min nyfikenhet men få en något

mer nyanserad bild av saker och ting. Jag har också lärt mig av mina vistelser och resor utom-

lands att inte vara alltför naiv och inte tro att allt bara är positivt för att jag lämnar mitt eget

land. Jag har också själv fått en mer positiv bild av min svenska identitet och av Sverige som

land när jag har varit iväg. Genom att vara iväg i andra länder har jag fått ett växande intresse

för min omvärld men intresset har också vuxit för det som finns i min närhet.

I detta arbete har jag fokuserat på tre teman: musik och respekt, kulturmöten och resande, och

kommunikation. Jag har gjort fyra intervjuer för att sedan själv försöka analysera dem. Alla

intervjuer spelades in på minidisk. Att intervjuerna spelades in var praktiskt för transkribe-

ringen men påverkade både mig och mina respondenter. Det var påtagligt att diskussionerna

blev mer avspända och flöt på bättre när jag hade stängt av inspelningen. Både jag och de

intervjuade verkade bli lite formella och hämmade och jag upplevde ibland att det viktigaste

kom fram när jag hade stängt av minidisken. Ibland upplevde jag min ringa intervjuerfarenhet

som ett hinder. Jag förberedde mig så gott jag kunde men kände då och då att jag hade behövt

mera träning inför denna uppgift. Jag hade ett antal färdiga frågor men försökte att vara flexi-

bel under intervjuerna och låta intervjupersonen få leda samtalet dit han eller hon ville. Oftast

gick detta bra men någon gång blev samtalet lite trevande. Jag tror att jag fokuserade för

mycket på att få samtalet att flyta på och för lite på att fördjupa det och göra det intressant.

Därför fungerade diskussionen många gånger bättre när intervjun var slut och jag själv tog lite

större plats i samtalet och kom med egna funderingar. Dock ville jag inte påverka intervjuper-
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sonen för mycket utan jag ville att de själva skulle komma fram till vad de tyckte. Kanske

blev intervjusituationen mer obekväm och konstlad, både för de och för mig, på grund av att

vi känner varandra och för att vi inte brukar kommunicera på detta sätt.

Det var givande att få ta del av mina respondenters åsikter. Jag upplevde att de hade många

gemensamma åsikter men det fanns också en hel del olikheter. När det gällde musik och re-

spekt så verkade alla vara överens om att man bör visa respekt för dem som kan sin tradition

och som har vuxit upp med den. Men om man själv tar sig an någon annans kultur och gör det

passionerat och för att man tycker om musiken så ansåg mina respondenter att detta är re-

spektfullt. Solbu (1998) talar om att det finns motsättningar mellan de som vill bevara tradi-

tionen och de som vill förnya den. Jag tycker att mina resultat visar att det ena inte behöver

utesluta det andra. Den bästa hållningen är kanske att vara förankrad i traditionen men våga

utveckla den och tillföra något eget. Eller som Solbu (1998) uttrycker det, att den stora utma-

ningen idag är att kunna bevara så mycket som möjligt av de uttrycksformer som finns inom

vår egen kultur men samtidigt uppmuntra musiker att vara gränsöverskridande, låna, experi-

mentera, skapa nytt. Att kassera allt som är livlöst och utveckla vidare det som fungerar som

musikaliskt uttrycksmedel (Solbu, 1998). När det gäller kulturmöten så verkade det som om

de flesta av mina intervjupersoner drevs av en nyfikenhet på andra människor och kulturer.

Det var oftast detta som hade fått dem att resa och att vilja lära sig ny musik. De hade alla

både bra och dåliga erfarenheter från sina olika möten. De hade under sina resor och kontakter

med andra kulturer upptäckt svagheter hos sig själv som gjort mötena jobbiga men kanske, på

längre sikt, har detta också gjort att de har utvecklats. Det tredje temat var kommunikation.

De flesta av mina respondenter menade att musiken många gånger hade hjälpt dem att få kon-

takt med nya människor och att förståelse för musik kan leda till större förståelse av männi-

skor.

Music is a way of viewing the world. Differing forms of music are
differing ways in which to see the world. Differing world views. Diffe-
ring perceptions. Differing ways of thinking. Differing life philosophi-
es. Cultures that communicate on completely different frequencies
than those which I am familiar. I cannot escape from my identity, but I
can enrich it.The deeper a tree´s roots, the further its branches can ex-
tend without toppling it. (Solbu, 1998)

Jag har aldrig väntat mig att denna studie skulle leda till några glasklara svar. Mina frågor är

inte av den karaktären att man kan, en gång för alla, fastslå vad som är rätt eller fel. Dock har
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arbetet väckt många nya frågor. Jag har själv blivit tvingad att tänka efter hur jag har behand-

lat andras musik och hur jag tycker den ska behandlas. Jag har också sett detta arbete som en

förberedelse inför min kommande resa till Kuba som jag kommer att genomföra under februa-

ri och mars år 2006.
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