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Klezmer som svensk folkmusik 
  
Hur gick det egentligen till när klezmern kom till Sverige? När, var och på vilket sätt nådde 
denna medryckande musik våra svenska kuster? De allra första spåren leder bakåt till 1970-talets 
svenska progressiva musikrörelse. I den svenska progressiva musikrörelsen, populärt kallad 
”proggen”, florerade en fäbless för folkmusik, såväl svensk som europeisk och utomeuropeisk. 
Under 1970-talet existerade ännu inte begrepp som ”world music” eller ”multikulti” men det var 
under denna tid som intresset alltmer började gry.  
 
En av många konstellationer inom musikrörelsen var den folkmusikinriktade gruppen 
Vargavinter, som ingick i musikkollektivet ”Ett minne för livet” (där figurerade även 
Stjärnsvallet, Iskra och Archimedes Badkar). 1976 utgavs LP:n ”Vargavinter” (Silence SRS 
4637). Detta fonogram, som bestod av folkmusik från olika delar av världen, rönte stor 
uppskattning och beskrevs i tidskriften Hifi och Musik som ”en av musikrörelsens viktigaste 
skivor”. Även om LP:n ”Vargavinter” inte innehöll klezmer som sådan hyste gruppen ett stort 
intresse för denna musik, främst kanaliserad genom Jörgen Adolfsson. Han hade upptäckt 
amerikanska Klezmorims två första album ”East Side Wedding” (1977) och ”Streets of Gold” 
(1978). ”Medyatsiner walz” och ”Anushke”, två låtar från den sistnämnda skivan, inkorporerades 
i Vargavinters konsertrepertoar och hördes klingande i Sverige mellan åren 1979-1984.  
 
I oktober 1980 bildades J. O. Wallins Kapell av studenter på Birkagårdens folkhögskola i 
Stockholm. Kapellet var löst sammansatt och i hög grad knutet till utbildningen. Fascinationen 
för klezmer emanerade primärt via gruppens basklarinettist Björn Hellström. Han hade lyssnat på 
Klezmorims skivor, tog ut låtar på gehör (som så gott som alla klezmer/folkmusiker gör) och 
införde dem i kapellets repertoar. Klezmerinslagen samsades med andra influenser, bl.a. från 
tango. Man gav ett fåtal konserter men spelade desto flitigare på privata fester och tillställningar. 
1982, när utbildningen var avslutad, upplöstes J. O. Wallins Kapell. En tillfällig comeback för att 
genomföra två konserter kom till stånd 1988.   
 
Kosher Lips är namnet på Sveriges första mer renodlade klezmerorkester. Gruppen har funnits av 
och till sedan 1981 och hade så sent som våren 2006 några udda spelningar i Stockholmsområdet. 
Kosher Lips startades ursprungligen som en duo av Georg Erdelyi (fiol) och Harry Rosenthal 
(dragspel). De hade inspirerats av Klezmorims debutalbum ”East Side Wedding” (1977) och 
upplevde där en samklang med sin egna judiska identitet. Kosher Lips attityd till klezmer är 
relativt konservativ. De har byggt upp en repertoar om ca 25-30 renodlade klezmerlåtar. 
Materialet är till övervägande del baserat på nyutgivningar av amerikanska inspelningar från 
tidigt 1900-tal som Erdelyi beställt via importör. I livesammanhang kan emellanåt något enstaka 
inslag av ungersk folkmusik eller jazz smyga sig in. Man har också gjort tolkningar av Brecht. 
Kosher Lips har genom åren uppträtt mycket på interna judiska fester och högtider men också 
spelat flitigt på icke-judiska tillställningar. Några skivinspelningar med Kosher Lips har ännu inte 
getts ut. 
 
Allra först med att spela in klezmer på fonogram i Sverige var den norrländska progressiva 
folkmusikinriktade gruppen Norrlåtar. Till en början gestaltade man mest folkmusik från 
Norrbotten men efter hand inleddes ett sökande efter influenser från andra musikaliska världar. 
På LP:n ”Ugrisk längtan” (MNW F 12, 1985) finns en cover med titeln ”Bobrikoff”. Låten ingick 
ursprungligen i en svit chassidiska melodier och var hämtad från en inspelning av gruppen 
Boibriker Kapelle i New York 1927.  
 
En viktig händelse för den svenska klezmerscenen var Klezmorims spelning på Falu Folkmusik 
Festival 1986. De borgade för en omtumlande upplevelse och besöket bidrog till ett allmänt ökat 
intresse för klezmer i det här landet. 1985-86 grundades klezmerbandet Freilach Express. 
Gruppen var till en början en trio och medlemmarna var svenskar med judiskt ursprung. 
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Gruppens klarinettist Björn Salomonsson influerades i barndomen av sin fars sätt att sjunga och 
spela piano och han vistades dessutom ofta i synagogan i Malmö. Även den västerländska 
konstmusiken gjorde visst intryck, inte minst genom den Wien-baserade senromantikern Gustav 
Mahler. 1983 besökte Salomonsson Israel och upptäckte där klarinettisten Giora Feidman, vilket 
blev en direkt inspiration att börja spela klezmer. Freilach Express spelade mycket för en judisk 
publik, ofta på bröllop och andra festligheter, men hade understundom en del offentliga 
spelningar, bland annat på Lousiana konstmuseum i Humlebaek utanför Helsingør, Judiska 
museets invigning i Stockholm 1987 och på Musikmuseet. Freilach Express musik var flink, 
medryckande och dansant, ibland kompletterad av jiddischsång (gestaltad av medlemmarna 
själva eller av sångerskan och skådespelerskan Sofia Berg-Böhm, som också medverkar på 
gruppens CD-inspelning). Det är intressant att notera att flera av medlemmarna hade en bakgrund 
inom jazzen och man inspirerades bland annat av Original Dixieland Jazz Band, vars album 
”Livery Stable Blues” (1917) räknas som världens första kommersiellt utgivna jazzinspelning. 
Freilach Express enda publicerade album ”East Goes West” (Proprius, 1990) beskrivs av 
Salomonsson som ”klezmerinspirerad jazz”. Gruppen upplöstes 1993-94.  
 
Ur Freilach Express rytmsektion bildades vårvintern 1992 Aaron Isaac Jazz Band. Gruppens 
uppkomst initierades av en specifik händelse: Stockholmsöverrabbinen Morton Narrowes 
sextioårsfest i mars 1992. Det behövdes levande musik på födelsedagskalaset och Freilach 
Express var inte tillgängligt. Konceptet blev en succé och Aaron Isaac Jazz Band har därefter 
regelbundet spelat på judiska fester. Gruppen existerar till dags datum men verksamheten har 
trappats ned då en av dess medlemmar, Alexander Freudenthal, till största del numera engagerar 
sig i Freudenthal Yiddish Big Band. I likhet med Aaron Isaac Jazz Band ligger den musikaliska 
betoningen på en intressant blandning av jazz, jiddisch och klezmer.   
 
Aaron Isaac Jazz Band spelar nästan uteslutande på interna judiska fester. Musiken är primärt 
funktionell, det vill säga man spelar till dans. När verksamheten var som mest intensiv i mitten av 
90-talet hade bandet i genomsnitt två spelningar i månaden. Vid ett par tillfällen har Aaron Isaac 
Jazz Band uppträtt offentligt. I båda fallen skedde framförandet på Stockholms monologfestival. 
Det har också förekommit udda spelningar på privata fester av icke-judisk karaktär. Den 
musikaliska repertoaren bygger annars i huvudsak på jiddischmelodier som har sin grund i USA 
under mellankrigstiden, till exempel Sholom Secundas ”Bay mir bistu shein”. Materialet hämtas 
från amerikanska så kallade fake books, bestående av noterade melodier med kompletterande 
ackordbeteckningar.    
 
Det första klezmerbandet som nådde en bredare popularitet i Sverige var Sabbath Hela Veckan. 
Gruppen har även med framgång turnerat flitigt utanför Sverige. Sabbath Hela Veckan, som 
bildades i Stockholm 1989, framträder ofta på olika spelställen: skolor, sjukhus, vårdhem, 
jazzklubbar, festivaler, bröllop, konferenser, i radio och på TV m.m. Förutom sin ordinarie 
konsertverksamhet har man arbetat en del med teatermusik, bland annat på Stockholms 
stadsteater. Kreativt samarbete har även inletts med författare som Peter Mosskin (Där stäppen 
tar slut) och Roland Schütt (Kådisbellan) och även med populärmusiker som Stefan Sundström 
och Lars Demian.   
 
Den Flygande Bokrullen har, liksom Sabbath Hela Veckan, varit tongivande i spridningen och 
populariseringen av klezmer i Sverige och även internationellt. Gruppen bildades 1991 i Uppsala 
och är fortfarande verksam. Man spelar huvudsakligen klezmer, dock delvis varvat med syd- och 
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östeuropeisk folkmusik, bland annat från Grekland. Intresset för klezmer väcktes med Norrlåtars 
”Bobrikoff” och Klezmorims album ”Metropolis” (1981). Mycket av gruppens material hämtas 
från återutgivningar av amerikanska 78-varsinspelningar, stenkakor, med judiska orkestrar från 
1900-talets första decennier. Musikgruppen Den Flygande Bokrullen, som spelar i en mängd 
olika sammanhang: på festivaler, klubbar, bröllop, galor, bar- och bat-mitsvas samt andra typer 
av festligheter, har gett ut tre CD och en EP.  
 
Under 1990-talet kom snöbollen alltmer i rullning och nya klezmerorkestrar sköt upp som 
svampar ur jorden. Som ett axplock kan nämnas Kandels Kapell, Karlssons Klezmer, Tummel, 
Vilda Nätter, Stjärnfall och Vurma. Klezmermusik på CD kan numera köpas i vanliga, 
välsorterade skivaffärer. Specialiserade folk- och världsmusikinriktade butiker tillhandhåller ett 
mer voluminöst sortiment. Klezmer kan idag avnjutas live bland annat på Stallet och Södra 
Teatern i Stockholm, Nerfertiti och Oceanen i Göteborg, Jeriko i Malmö och Katalin i Uppsala. 
Populära festivaler, som Re:Orient och Urkult, skapar vidare tillfällen att nå ut till en bredare 
publik. På bara några decennier har klezmer etablerats som ett naturligt musikaliskt inslag i det 
pluralistiska Sverige.  
 
David Thyrén är musikforskare vid Stockholms universitet. 
Till denna artikel har även Miriam Oldenburg bidragit med tips och kommentarer.  


