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Hur låter julen? 

 

Som så många andra sidor av livet ackompanjeras julen av musik. Fast ’ackompanjeras’ är 

kanske inte rätt ord ändå. Under 1900-talet har ju musiken förflyttats från finrum och 

söndagsnöje till en ljudande konstant i människors vardagsvärld. Överallt musik, ständigt 

musik. Det är en hisnande förflyttning, som på en och samma gång har ökat musikens värde 

och trivialiserat den intill det meningslösas gräns. Också julen har förstås fått sin del av den 

kakan. Julens glada budskap klingar numer melodiöst från tusentals högtalare redan i 

november. Varje del av julfirandet är inramat och omslutet av toner, som vi varken kan stänga 

av eller tänka bort – en tyst jul vore lika skrämmande som en tyst vår. Som julmaten, granen, 

tomten, klapparna och ljusen hör julmusiken till julfirandets själva fundament, den förhöjer 

och förtätar, skiljer jultid från vanlig tid och ger julfirandet en guldkant.  

 

Förr fanns just ingen annan råd än att själv sjunga och spela. Idag är den största delen av 

musiken medierad. Det gäller också julens musik. Skivmarknaden är översvämmad av 

speciella julskivor och fler blir det för varje år. Å ena sidan är julskivor färskvaror, redan 

annandagen kan deras tid på marknaden vara ute. Å andra sidan är det fråga om en mycket 

repetitiv genre, samma inspelningar kan ges ut år från år, i nya kombinationer, med nya 

omslag. På Sveriges Radio Gotland i Visby har man samlat knappt 300 julskivor. Det är en 

bråkdel av alla som finns, men de fyller ändå halvannan hyllmeter.1 Jag har gått igenom de 

flesta av dem, lyssnat på en del, tittat på omslag, läst kommentarer och reflekterat över låtval. 

2  Jag har också sökt igenom skivkataloger på Internet och funnit ytterligare ett ganska stort 

antal julskivor. Några preliminära slutsatser av mina julmusikstudier följer här.  

Inåt 
Uppenbart är att julen gestaltas musikaliskt i några ganska olika modus. Ett av dem går inåt. 

Vintern är en tid när människor drar sig inomhus, närmare brasan och värmen, närmare 

varandra. Till vinter och jul hör intimitet, nedskruvat tempo, tid för eftertanke och vila. 

Musikaliskt gestaltas intimitet med en rad särskilda tekniker ur kammarsångens uttrycksflora: 

                                                 
1 Det finns inget sätt att få reda på hur många julskivor som ges ut årligen. Sveriges Radios skivarkiv, ett av 
världens största, katalogiserar över 3849 titlar som julskivor, men det finns också många skivor som inte hamnar 
där. Hur många som säljs och faktiskt spelas är ännu svårare att veta. Det är CD skivor jag gått igenom, vilket 
betyder att de flesta är ganska nya, även om det också finns en del återgivningar av äldre LP-skivor.  
2 Jag har valt bort julskivor producerade utomlands, i praktiken ett minde antal engelska, amerikanska och 
norska utgåvor. 
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sång nära talets läge, svaga ansatser, låg volym, långsamt tempo och tillbakalutad stil, 

melodier med stegvisa rörelser och uthållna toner, utförda med glidningar och markerade 

rytmiska dragningar.3 Förr var en sådan intimitet förbehållen den närmaste familjekretsen. 

Men under 1900-talet blev det möjligt att föra ut den i offentligheten på radikalt nya sätt, som 

en inbjudan till vanligt folk att komma nära det som tidigare varit avlägset. Ett första steg togs 

på 1920-talet, när det blev möjligt att spela in musik med hjälp av elektricitet.4 Ett andra steg 

togs 1931, när Western Electric lanserade en ny dynamisk mikrofon, som gjorde ett nära och 

direkt tilltal möjligt. En av de tidiga mikrofonsångarna var Bing Crosby. Hans karriär tog fart 

med de nya mikrofonerna och hela hans musikstil utvecklades i nära samspel med 

musiktekniken och musikindustrin. Bing Crosby var en ”crooner”, en av de första och en av 

de största.5 Som intimitetens mästare bildade han skola för sångare över hela västvärlden. 

”White Christmas”, utgiven 1942, blev hans största succé. Den såldes i mer än 50 miljoner 

exemplar, ett rekord som stod sig fram till 1990-talets sista år. Här finner vi en hel del av de 

tekniker som artister av alla de slag sedan dess använt för att föra in oss i den stora värmande 

famnen: lågt röstläge, huvudklang, låg volym, dröjande ansatser, lågt tempo, avspänt och 

strakt personligt färgat uttryck, till sordinerade fioler och lågmält komp.6 Från Bing Crosbys 

”White Christmas” till Christer Sjögrens ”Jul, jul strålande jul” går en rak linje, ett 

intimitetens klingande budskap som blivit ett av julens bärande musikaliska modus.  

 

Intimitet gestaltas också på många CD-omslag. Vi inbjuds till varma, ombonade rum, 

rödtonade, fulla av ljus, i en i övrigt kall och mörk omgivning – en sinnebild så god som 

någon av de förhoppningar julen laddats med. Artister sitter i 

soffor, vid bord, dukade med ljus, nötter, en dryck, eller så 

inbjuds vi till familjär gemenskap över generationerna som på 

Thore Skogmans julskiva från 1963, där artist och barn 

avbildas i tätt samspel. Närbilder på artister bjuder in oss att 

komma dem riktigt nära, som på Lasse Berghagens ”Jul i vårt 

                                                 
3 Med musikforskaren Gunno Klingfors skiljer jag på två övergripande sångstilar fram till 1800-talets slut: 
kammarsång är de intima rummens sångsätt, kyrkosång de stora rummens mer röststarka sång. 
http://www.retro.nu/retro/_vol01/01-04_saang/frames_main.htm 
4 Karl Gerhards Jazzgossen blev 1927 den första elektriska inspelningen i Sverige. 
5 Crooner är den amerikanska beteckningen på mikrofonsångare, från Bing Crosby till Nat King Cole, Perry 
Como och Dean Martin.  
6 Gunno Klingfors menar att mikrofonsången i mångt och mycket bygger på äldre tiders kammarsång, ”inte 
minst vad gäller att glida mellan toner, tempo rubato, glottisbaserat textuttal, medvetet olika röstklang i olika 
omfång etc. Framför allt har den urgamla traditionen att via improvisation sätta personlig prägel på noterad 
musik levt vidare bland mikrofonsångare.” http://www.retro.nu/retro/_vol01/01-04_saang/aa_02.htm 
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hus” eller Loa Falkmans ”Julstämning”. Den musikaliska och ikonografiska intimiteten 

samspelar här nära nära med den idealtypiska familism som iscensätts som allra starkast just 

under jul - ”Jag drömmer om en jul hemma!”  Skivorna erbjuder modeller av livet som det 

skulle kunna vara eller borde ha varit, modeller som allt fler i praktiken har svårt att leva upp 

till och som kanske just därför lockar till iscensättning i medierad form.  

 

 

En betydande del av julens musik är psalmer, hymner och andliga sånger. Repertoaren är stor 

och varierad, men centrum utgörs av ett litet antal som ständigt återkommer: ”Jul, jul 

strålande jul”, ”Gläns över sjö och strand”, ”Nu tändas tusen juleljus”, ”När juldagsmorgon 

glimmar” och så förstås den populäraste av dem alla, ”Stilla natt”.7 De flesta av dem är gamla 

och har länge sjungits som församlingssång, eller som kyrkliga solostycken av sångare 

skolade i konsten att nå ut till stor publik i stora lokaler. Det klassiska exemplet är Jussi 

Björlings otroligt populära insjungning av Adams julsång, ”O helga natt”, också den på den 

svenska julmusikens tio i topp-lista. Av hävd är moduset i dessa julklassiker ett annat - varken 

församlingens kollektiva sång eller Jussi Björlings röststarka skönsång i hög tenor talar med 

intimitetens subjektiva röst. Snarare uttrycker sången rumsligt avstånd, tilltalet är mer 

objektivt och riktat till publiken som kollektiv. Men på senare år har också många av dessa 

sånger flyttats ut ur de stora salarnas klangrika offentlighet och in i de små sammanhangens 

dämpade närhet, där de gestaltas som värmande budskap från mig till dig, i den personligt 

intima stil som är 1900-talets bidrag till sångkonstens historia.  

 

 

När de gamla psalmerna och hymnerna framförs på detta sätt 

omges de inte sällan av en betydligt nyare repertoar med andligt 

eller kvasiandligt innehåll, I den våg av nyandlighet som svept 

                                                 
7 I SR:s register finns 390 skivproduktioner med Stilla natt, 295 med Nu tändas tusen juleljus, 269 med Gläns över sjö och 
strand, och 259 med Jul, jul strålande jul.  
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över västvärlden de senaste decennierna, och som dessa sånger kan ses som uttryck för, är 

’ljus’ en framträdande nyckelsymbol. Tillsammans med ’stjärna’ och några andra ord står de 

närmast för en vagt artikulerad gudsprincip. Vagheten är viktig, den gör det möjligt att åkalla 

andlighet och samtidigt hålla den på armlängds avstånd. Det som framhävs i sångtexter och på 

omslag är andlighet som individuellt, subjektivt tillval, inte längre kopplad till samhället, 

kyrkan, församlingen, utan till intimsfären. Men samtidigt bär psalmerna och hymnerna 

minnen om ett mer kollektivt förflutet, vilket gör det möjligt att med dem åkalla också ett lika 

vagt artikulerat ”förr i världen”, minnen av ett annat slags samhälle, med mer närhet, värme 

och gudstro. Så blir psalmer och hymner också ett ”kulturarv” att förhålla sig till, lite 

högtidligt och inte sällan uttalat nostalgiskt. I sånger som ”När ljusen skall tändas därhemma” 

och ”Tända ljus i alla fönster” förbinds den vaga andligheten och ett nostalgiserat ”förr i 

världen” julens kanske mest potenta symboler, det goda hemmet, familjen, gemenskapen, till 

ett synnerligen starkt känsloladdat budskap. 

 

Utåt 
En annan sida av julen och vintern vänder intimiteten ryggen och går i motsatt riktning, utåt, 

mot kollektivet och gemensam lek och lust i öppna, offentliga rum. Musikaliskt gestaltas 

julgemenskapen och glädjen med en rad tekniker: kollektiv sång med kraftiga ansatser, 

relativt hög volym och högt tonläge, unisont eller i konstfulla körarrangemang, ganska högt 

tempo, livlig rytm, kraftfullt komp, En hel del av dessa tekniker är gamla, knutna till folklig 

musikalisk praxis. Det är också därför vi som tydligast finner dem i de gamla jullekarna, de 

allra flesta med polskans format: livlig ¾ takt, diatoniska rörelser och treklangshopp.  

 

I bondesamhället var vintern en tid för vila men också för lek. I ritualiserade former besökte 

man varann, ordnade lekstugor och fann på upptåg. I hela Europa har det därför uppstått en 

rik repertoar av vintrig rituell musik, som de rumänska ”colinde” eller bulgariska 

”koleduvane”, och i Sverige staffansritter, knutgubbar och julklappar. De grundläggande 
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elementen är överallt desamma: grupper av ungdomar drar runt och knackar dörr, sjungande, 

spelande och inte sällan spefullt gycklande, för att få träffas, leka, skratta och få sig något till 

livs. Idag har nya festmönster ersatt de gamla, men en hel del av grundelementen består: glatt 

umgänge kring mat och dryck, musik och dans. De gamla jullekarna har ersatts av nya. 

”Discostopp”, ”schlagerfestival” leks av barn och ungdomar i min omgivning.   

 

Men ännu är jullekarnas tid är inte helt förbi, i alla fall på CD, skiva, även om deras 

popularitet definitivt är i dalande. Till de återkommande favoriterna på de skivor jag 

undersökt hör ”Räven raskar”, ”Karusellen”, ”Vi äro musikanter” och så förstås ”Nu är det jul 

igen”. Men så finns det också många andra, sammanlagt ett drygt trettiotal. Mängden jullekar 

på skiva hör ihop med att de ofta sätts samman till potpurrier, där ett tiotal kan avverkas på 

bara några minuter. En effekt är att det inte är jullekarna själva som står i fokus, utan snarare 

minnet av dem. För det ändamålet behövs bara ett anslag, en antydan - en första vers eller en 

refräng och sen vidare till nästa. Eller så hänger ”snuttifieringen” av jullekarna ihop med att 

anslaget faktiskt är nog. Frågar man svensken i gemen om gamla folkvisor blir svaret: ”Nej, 

jag kan inga!” Och av gårdagens och dagens populära sånger kan folk vanligen inte mer än 

rad eller så, vilket gör sånghäftet till en betydelsefull svensk festingrediens. Men inte desto 

mindre kan många svenskar såväl text och melodi till en hel rad gamla jullekar, som de 

uppfattar varken som ”folkmusik” eller ”festmusik”, utan som just julmusik. Jullekarna är 

ännu en levande folklig repertoar, kanske är det därför nog att bara påminna om dem, i ett 

potpurri av tio eller fler på bara några minuter. 

 

En annan och nyare julrepertoar i ett tydligt utåtriktat modus har amerikanska förebilder: 4/4 

takt, punkterad och ibland jazzigt synkoperad rytm, komp med framträdande instrumentala 

partier, vanligen solistisk sång i högt tonläge och relativt hög röststyrka. Sångtexterna handlar 

om jul, men det är varken den högtidligt andliga julen, eller den burleskt folkliga, utan snarare 

den moderna ambivalenta julen. I ”Jag såg mamma kyssa tomten”, ”Min barndoms jul”, ”Det 

är är klart att tomten finns” är det den förlorade barndomens naivitet som besjungs, medan 

hemlängtan är temat i ”Sjömansjul på Hawaii”, ”Jag drömmer om en jul hemma” och ”Jag 

vill hem till julen”. I en del av dem, som”Rudolf med röda mulen”, ”Snöa på” och 

”Bjällerklang”, används bjällror flitigt, julens och vinterns kanske tydligaste ljudande symbol, 

för att skapa en illusion av snabb rörelse genom ett oförstört, obefläckat vinterlandskap. Det 

finns ett tydligt stråk av något lustfyllt och lekfullt, oskyldigt och oförstört i sånger som ”Hej, 
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mitt vinterland” och ”Vita vidder”, musikaliska skildringar av hur det himmelskt vita äntligen 

täcker oss och döljer allt som är grått, fult och trist, och ger livet en ny, gladare och ljusare 

ton. Till den nyare repertoaren hör också några sånger med mer speciell bakgrund. ”Bella 

notte”, ”Ser du stjärnan i det blå” och ”Jag fångade en räv idag” (dvärgarnas sång ur Snövit), 

har det gemensamt att varken text eller musikaliskt innehåll har något som helst med jul att 

göra. Istället är det genom televiserad prägling dessa sånger ur välkända Disneyfilmer fått fast 

förankring i den svenska julrepertoaren. Ett svenskt exempel på samma slags prägling är Tage 

Danielssons och Gunnar Svenssons ”Sång till Karl Bertil Jonsson”.  

Tema med variationer 
Julmusik är ett omfattande fenomen. Julskivor finns i stor mängd och repertoaren på dem är 

synnerligen omfattande. Bäst kan julmusiken beskrivas som ett tema med variationer: i mitten 

en liten och ständigt återkommande repertoar och däromkring ett mycket stort antal låtar av 

det mest varierade slag. Några skivor förhåller sig distanserat till julen, de skojar, ironiserar 

och parodierar, som Drängarnas ”Vår julskinka har rymt”, Rotebergsraggarns julskiva och 

Michael B. Tretows ”En galen jul”. Men desto fler har seriös framtoning, ibland så seriös att 

de i alltför stora doser ändå kan framkalla munterhet.  

 

En stor grupp skivor är genremässigt svårbestämbara, de är helt enkelt ”julskivor”. Men det 

finns också speciella julskivor för diggare av de flesta större musikgenrer, rock, pop, jazz, 

reggae, soul, opera, klassisk musik, kammarmusik, tidig musik, folkmusik, dansband, visa.  

   
En framträdande egenskap i den svenska julskiverepertoaren är att den är så svensk. Det är 

kanske inte konstigt, det är ju svenska skivor jag undersökt, utgivna för svensk publik. Den 

överväldigande majoriteten är ”svenska” sånger, sjungna på svenska. Det hindrar förstås inte 

att en stor del av dem ändå har utländskt ursprung, de äldre vanligen från Tyskland, England, 

Frankrike och Italien, de yngre oftare från USA. Sångernas ursprung och tillskrivna nationella 

identitet speglar tydligt såväl populärkulturens geografiska upptagningsområde som 
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svenskhetens kognitiva gränser. Bland de skivor jag tittat närmare på fanns ett par norska 

sånger, en dansk, en spansk (”Feliz navidad”), och en rumänsk.8 En skiva presenterar 

”Julsånger från hela världen”, men det är en starkt beskuren västeuropeisk värld. I övrigt finns 

få eller inga spår av alla de andra julfirande folk som numer också befolkar Sverige: finnar, 

polacker, ungrare, ester, ryssar osv. Jag är säker på att det finns sådana skivor, antagligen 

också i stor mängd, men det är uppenbart att de har liten spridning utanför dessa grupper. För 

den svenska majoriteten, såsom den avspeglas av skivmarknaden, tycks de i alla fall helt 

sakna relevans, här är det svensk jul som gäller, jul med tradition! 

 

Vad säger då oss allt detta? Vilka slutsatser kan egentligen dras från en genomgång av några 

hundra CD skivor med julmusik? Inte så lite vill jag mena. Musik tillhör de expressiva former 

som människor tenderar att ladda upp med särskilt betydelsebärande budskap om sig själva. 

Likadant med jul, det är en kraftstation med få motsvarigheter när det gäller känsloladdning 

och meningsbärande budskap. Därför har nog den särskilda musik som produceras till jul en 

hel del att säga oss. Till att börja med säger skivorna något om andlighetens villkor och 

uttryck i dagens Sverige, och om utbredning av en ljus- och stjärnkult av ganska speciellt slag.  

   

Så säger de oss också något om en djupt känd dröm om närhet, fastän på behörigt avstånd. 

’Närhet på distans’ är en kulturell grundprincip på många områden i dagens Sverige, uttryckt 

inte minst genom den starka medierade gemenskap som bärs av telefoner, SMS, 

hemmavideos, mejl och inte minst CD-skivor. Något säger de också om svenskhet. En 

betydande del av de skivor jag tittat på är närmast en uppvisning av en institutionaliserad 

svenskhet med djup förankring i folkflertalet. Till julmusikens domäner har ”det 

mångkulturella” inte nått tillträde.  

                                                 
8 Den rumänska ”O ce vesta minunata”, är i sammanhanget en riktig outsider. Skälet är knappast efterfrågan av 
rumänsk julmusik, utan att den är den exotiska kryddan på en i övrigt mkt traditionell svensk julskiva med den 
rumänskfödda panflöjtisten Dana Dragomir.  
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Något säger skivorna också om ritualers kraft och slitstyrka. Julrepertoarens centrum står sig i 

stort sett oförändrad år från år, ett knippe till synes outslitliga låtar att bruka om och om igen. 

Men i dess utkanter sker som jag påpekat ovan en ständig påfyllning av nya och kanske 

mindre slitstarka melodier. Som de flesta ritualer hälsar vi julen med glädje när den kommer, 

men vi vinkar lika glatt och befriat adjö till den efter en kort tid. Så också med julmusiken – 

återhörandets glädje avlöses snabbt av utnötningens vånda: hur många av oss står egentligen 

ut med tomtarna, renarna och stilla nätter också på andra sidan nyår? En huvuddel av 

repertoaren har nog seriösa ambitioner och syftar till andligt djup. Också den utåtriktade och 

uppsluppna delen är på sitt sätt seriöst menad. Men så finns det också den lilla men nog så 

viktiga del som är glatt nedsättande och parodisk. Sådana inslag, vanliga i alla möjliga slags 

rituella sammanhang, bidrar inte till att förringa julen, utan snarare till att göra den än mer 

kraftfull och djupt känd.  

 

Slutligen säger skivorna något om betydelsen av minnen, traditioner, kulturarv. En inte så 

liten av den klassiska julmusiken slår an återblickandets känslomättade mollackord, vemodiga 

toner som är avsedda att erinra om flydda tider, barndomshemmet, en förlorad 

familjegemenskap. Men i bakgrunden finns i rätt mycket av den julmusik jag tagit del av 

också en annan ton, som har mer med själva upprepningen en med erinringen att göra. 

Skillnaden är viktig menar Sören Kirkegaard, för medan erinringen gör människan olycklig, 

så gör upprepningen henne lycklig. Och visst är det väl ändå ett durackord som möter en fram 

i november, en upprepningens och det ritualiserade återseendets barnsliga glädje, när vi än en 

gång överraskas av de där käcka rösterna som sjunger ”Nu är det jul igen…”   

Manuskript hämtat från owe.ompom.se. Kan skilja sig från den publicerade versionen.
Some rights reserved

http://owe.ompom.se
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv

