
 
 
 

 

C-uppsats 15 hp 

Lärarexamen 

2008 

 

Den nordindiska klassiska musiken 
– en tradition i två världar 

Förhållandet mellan gurushishya-traditionen  
och institutionell musikundervisning i Indien 

Moa Danielsson 
 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Handledare: Gunnar Valkare 



 

 2 

 



 

 3 

 

Innehållsförteckning  
     
         Sammanfattning................................................. 4 

Bakgrund ………………………………………... 5 
Inledning …………………………………………… 5 
Indisk klassisk musik……………………………… 5 
Gurushishya-traditionen………………………….. 6 
Institutionell musikundervisning i Indien ……... 7 

 
Syfte ……………………………………………….. 9  

 
Tidigare forskning............................................... 10 

 
Metod………………………………………….........  12 
Arbetsgång…………………………………………... 12 
Mina informanter ………………………………….... 15 

 
Undersökning... …………………………….. ...... 16 

          Universiteten............................................................... 16 
          Gurushishya-traditionen............................................. 17 
          Gurushishya-traditionens framtid............................. 19 
          Orsaker till universitetens problem.......................... 20 
          Förslag till förbättring................................................. 21 
          Universitetens fördelar............................................... 22 
          Betyg, examina och anställning................................. 23 
          Musikens framtid........................................................ 25 
          Kombinationer............................................................. 26 
          Karriär.......................................................................... 28 
          Kast, kön och kvotering.............................................. 30 
          Gharanas och förändrade förutsättningar...............  32 
          Sammanfattning av intervjuresultat..........………. 33 

 
Analys, tolkning och slutsatser ………… 34  

 Jämförelser av mina resultat med annan litteratur.. 34 
Analys – två berättelser …………………………… 37 
Musikmonopolet som inte blev avskaffat ..................... 38 
Stölden av en musiktradition …………...................... 44 
Jämförelser, diskussion  och slutsatser............…… 49 

 
Referenser……………………………………… 52 

 



 

 4 

 

Sammanfattning 
 

 
I Indien existerar två olika traderingssystem för samma musiktradition, 
den nordindiska klassiska, parallellt. Dessa är den traditionella 
gurushishya-traditionen och den nyare institutionella 
musikundervisningen vid universitet och college. De båda traditionerna 
har mycket olika karaktär och struktur.  
 
Denna uppsats jämför de två traderingsmetoderna och undersöker deras 
förhållande till varandra i dagens Indien. Det görs med hjälp av nio 
djupintervjuer med indiska musiker samt jämförelser med annan 
litteratur. 
 
Först skisseras en bakgrund till den indiska klassiska musiken och de två 
olika traditionerna beskrivs kortfattat. Därefter redogörs för uppsatsens 
syfte, metod och tidigare forskning. I undersökningsdelen redogörs för 
resultaten av intervjuerna. Undersökningen resulterar i analyskapitlet i 
två sinsemellan olika tolkningar av förhållandet mellan de båda 
traditionerna. I dessa två berättelser, som jag väljer att kalla dem, sätts 
frågeställningen in i större perspektiv och aspekter som kolonialism, 
nationalism, kast, kön et c. tas upp. Efter att de båda berättelserna 
presenterats görs jämförelser mellan dessa berättelser.  
 
Slutsatsen är att de två undervisningstraditionerna har anmärkningsvärt 
litet med varandra att göra och att detta ger upphov till frustration hos 
musiker och har negativa konsekvenser både för musiken och för 
samhället. Vidare kommer jag fram till att det i princip råder konsensus 
om att den institutionella musikundervisningen är undermålig vad gäller 
praktiskt framförande och att gurutraditionen därmed fyller en viktig roll. 
Vidare kommer jag fram till att problematiken får mycket olika utseende 
beroende på vilket perspektiv man anlägger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: Indien, musikantropologi, musiketnologi, musikundervisning, 
musikpedagogik, musiktradering, mästar-lärling, guru, indisk musik  
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Bakgrund 
 
 

Inledning  
 

Sedan 1999 har jag, fördelat på många resor, tillbringat sammanlagt dryga 
två och ett halvt år i Indien. Där har jag, huvudsakligen i den nordindiska 
staden Varanasi, studerat musik i den nordindiska klassiska 
musiktraditionen och framför allt studerat tablas hos en guru, den 
traditionella formen för lärare i Indien.  
 
En av de många skillnader mellan Indien och Sverige man snabbt, som 
utländsk student i Indien, blir varse är förhållningssättet till det nya och 
till det gamla. Många indiska musikers utgångspunkt, ”Old is Gold” som 
ett populärt uttryck säger, dvs. ju äldre desto bättre, innebär en smärre 
kulturkrock för den som är uppfostrad i det utvecklingsbesatta Europa. 
Den indiska musiken är en oralt traderad musiktradition och är också 
intimt förknippad med sociala värden, hierarkier och traditioner.  
 
När man vistas i Indien är det samtidigt omöjligt att undvika att lägga 
märke till att man befinner sig i ett land i radikal förändring. Sedan 
Indiens självständighet 1947 har det jättelika landet genomgått en 
omvandling från att vara ett fattigt kolonialiserat feodalt samhälle till 
världens största demokrati och en snabbt växande ekonomisk stormakt. 
Trots att de sociala klyftorna fortfarande är enorma har på ett par 
decennier det gamla kastsystemet officiellt avskaffats och en stor 
medelklass vuxit fram. Modern teknik lever och utvecklas snabbt sida vid 
sida med uråldriga seder och bruk. 
 
De frågor som under mina perioder i Indien ofta sysselsatt mig är: Vad 
händer med en traditionell musikform, som också är så intimt knuten till 
sociala strukturer, som den nordindiska, i en sådan radikal utvecklingsfas 
av ett samhälle?  
 
Kan denna, på många sätt elitistiska, musikform bryta sig ur det 
hierarkiska systemet intakt  – eller kommer den förändras? Kan den bli 
allas? Måste den i så fall förändras och hur? I vilken grad håller detta på 
att ske? 
 
 

Indisk klassisk musik  
 
Den indiska klassiska musiktraditionen har rötter tillbaka till 1000-talet 
fvt. I vedaskrifter från 1500–1000 fvt. finns beskrivningar av och 
anvisningar om utförande av musik, även om åsikterna går isär om länken 
mellan den musik som beskrivs i dessa skrifter och dagens klassiska 
musik.  
 
Indiens klassiska musik brukar delas in i två huvudkategorier; den 
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sydindiska och den nordindiska traditionen. Den klassiska nordindiska 
traditionen, som också anses vara influerad av persisk och arabisk musik, 
brukar indelas i huvudsakligen tre grupper: khayal, thumri och dhrupad. 
Den avgjort största av dessa stilar är i dag khayal, som anses ha 
uppkommit någon gång under 1700-talet. Dhrupad beräknas härstamma 
från 1300-talet, medan thumri i sin nuvarande form brukar sägas ha 
uppkommit i början på 1800-talet. Den här uppsatsen ägnar sig åt den 
nordindiska traditionen, framför allt khayal, men berör också till viss del 
dhrupad. 
 
 

Gurushishya-traditionen 
 
Den indiska musiken har traderats oralt genom den så kallade gurushishya 
parampara, ett system där kunskapen förs vidare från mästare (guru) till 
lärjunge (shishya). Muslimska mästare/lärare kallas istället för ustad och 
deras elever shagird. James Kippen (2005) väljer att använda termen 
gharana system för denna form av tradering, men av flera skäl, bl.a. för att 
gharana-begreppet används på flera sätt, men främst för att det är den 
oftast använda termen hos mina informanter, kommer jag här använda 
termen gurushishya-tradition eller gurushishya-system för denna 
traderingsform, som brukas av såväl hinduer som muslimer. 
 
Ofta har traderingen skett från far till son (även kvinnor har förvaltat 
musiken, särskilt i  templen eller och i hoven. Detta tas upp mera i 
analyskapitlet) och kunskapen har hållits inom familjen. 
  
Guruns och elevens relation är traditionellt mycket stark. Elevens lojalitet 
bör vara total och livslång och gurun fungerar ofta som mentor och 
vägledare på livets alla områden. Enligt det traditionella systemet flyttar 
den student, som valt och blivit accepterad av en guru (om den inte redan 
hör till familjen) hem till gurun, där han blir i princip adopterad, fungerar 
som en tjänare i huset och undervisas i musikens konst. Eleven betalar 
inga pengar men väntas ge gåvor, utföra tjänster och bör erkänna sin guru 
som högsta auktoritet och lyda denna.  
  
I gurushishyatraditionen lär sig eleven inte bara spela ett instrument utan 
tar även till sig förhållningssätt och livsstil av gurun. Förhållandet varar 
många år, ofta hela livet och gurun tar ansvar för sin elevs utveckling 
både som musiker och person. Den musikaliska undervisningen är enormt 
grundlig och präglas av gott om tid och fokus på kvalitet. Eleven 
förväntas ägna all sin tid åt övning och ofta ägnar en elev många år åt att 
studera en enda raga eller några få kompositioner. Hängivenhet, lojalitet 
och seriositet värderas hos en student och generositet och vishet hos en 
guru.  
 
Denna tradition är fortfarande mycket stark och levande i Indien, även om 
många gurus numera inte tillämpar det traditionella adoptionsliknande 
systemet utan istället tar betalt. I Indien idag återfinns hela skalan från den 
traditionella gurushishya-modellen till privatlärare som helt enkelt tar 
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betalt per timme musikundervisning. Gurushishya-idealet är mycket 
levande även i moderniserade varianter av denna undervisningsform. I en 
av de intervjuer jag gjort uttrycker tablaspelaren Sudip Bhattacharya det 
så här:  
 
– Respekt betyder...vi säger i indisk kultur ”pranaam guruji” (ungefär ”var 
hälsad GuruJi”. Ji är ett tilltal som markerar respekt i hindi). Vi rör vid 
deras fötter (en hälsningsritual som markerar underkastelse), vi...t.ex. röker 
vi inte framför honom, för han är en väldigt senior man! Det är en annan kultur, 
kan man säga, indisk kultur från gamla tider är fortfarande viktig. Det är så och 
jag hoppas att det fortsätter. Du vet, det bör fortsätta. Det önskar jag. Äldre måste 
få respekt. Läraren är Gud, i vår kultur. Den första läraren är modern, när barnen 
föds. Den andra läraren är den som undervisar från början. Så läraren bör få 
mycket respekt och en ”senior” lärare definitivt. Och jag hoppas att det kommer 
att fortsätta vara så. 
 
En musiktradition som förvaltats i en familj under flera generationer och 
traditionellt var knuten till en familj/klan och en stad eller ett geografiskt 
område kallas gharana (från hindins ghar som betyder hus, hushåll). 
Gharanabegreppet är omtvistat och används både för att beskriva 
traderingsmetod, musikalisk stil och musikersläkter, oftast med en 
berömd stilbildande mästarmusiker. I citatet nedan berättar Baha'ud'din 
Dagar, själv representant för den 20:e generationen i en aktad dhrupad-
familj, om hur hans gharana fungerar (mina frågor står med fet skrift): 
 
– Tror du att gurutraditionen kommer att förändras? 
 
– Det är svårt att komma med en förutsägelse så här. Om studenten är väldigt 
seriös och respekterar gurun så kan vem som helst bära vidare traditionen. Som i 
vår gharana; namnet Dagar står för en musikalisk stil, det är inte ett 
familjenamn. Säg t.ex. att du går i lära hos mig och dina barn går i lära hos mina 
barn. Sedan går dina barnbarn i lära hos mina barnbarn. Då, så fort tre 
generationer har gått i lära hos familjen, kan ni kalla er Dagar. 
 
– Jaså. 
 
– Javisst! Varför inte? Ni vidareför traditionen. Men det måste vara tre 
generationer. Då börjar paramparan. Minst tre generationer. Så det är så det är. 
 
 

 Institutionell musikundervisning i Indien 
 
I slutet på 1800-talet började man starta skolor för musik i Indien och 
under 1900-talets första decennier grundades ett flertal musik-college, som 
en del i det nationalistiska projektet (Bakhile 2005, s. 7). Samtidigt började 
musik införas som ämne vid universitet över hela Indien. V D Paluskar 
och V N Bhatkhande hade betydande roller i denna process av 
institutionalisering och standardisering av den indiska klassiska musiken, 
som i mycket tog modell från västerlandet och speciellt England. 
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Idag kan man studera indisk klassisk musik vid hundratals skolor och 
institutioner över hela Indien. Musikundervisning finns i huvudsak vid 
tre typer institutioner: universitet, college (högskolor) och privata 
musikskolor. Generellt har universiteten litet mer fokus på teori och 
college på praktiskt musicerande (Kippen 2005, s 105). Universiteten 
undervisar både i praktik och teori. Man kan ta Bachelorexamen, 
Masterexamen och doktorera. Undervisningen försiggår i grupper, oftast 
om 10–25 elever. Undervisningen följer bestämda kursplaner och 
examinationer sker vid varje terminsslut.  
 
Vid musikutbildningar vid universitet och college finns ca dubbelt så 
många kvinnliga studenter som manliga (Kippen 2005, s 34). Sedan 
självständigheten har Indien använt ett omfattande kvoteringssystem vid 
alla universitet och college. Ca en fjärdedel av alla studieplatser är vikta 
för personer från diskriminerade samhällsgrupper av traditionellt låg 
status, så kallade scheduled classes, som innefattar bl.a. lågkastiga, 
”oberörbara” och etniska minoriteter (Overland 2004). Även vid 
anställning av personal vid institutioner tillämpas kvotering. 
 
Under de senaste 50 åren har förutsättningarna för utövarna av indisk 
musik förändrats drastiskt. Före självständigheten åtnjöt många musiker 
beskydd och underhåll av rajor, nawaber och andra furstar. Musikerna 
bodde vid hoven, spelade för furstarna, som ofta var kunniga i musik, och 
blev försörjda av dem. Efter självständigheten, när furstarnas hov 
upplöstes, fick många musikersläkter svårt att klara sig. I dag riktar sig 
musiker, vars föregångare endast spelade för en musikaliskt kunnig liten 
publik av furstar och musiker, till allmänheten och konkurrerar 
kommersiellt med olika typer av populärmusik. Sudip beskriver det såhär: 
 
– Det är en stor förändring från hur det var för två, tre hundra år sedan. På 
maharaja-tiden, som Kashi naresh eller Gwalior naresh (olika furstehov), på den 
tiden behövde musiker inte göra något, bara musik, bara övning. Alla kostnader 
stod maharajan för. Nu har tiderna förändrats. Musiker behöver också pengar! De 
har också familjer! Så, musiken går nu i kommersiell linje, inte som förr. Den 
förändringen har definitivt skett. Och det kanske sker ännu mer. För hur ska man 
överleva med sin familj? Man behöver pengar. Om jag undervisar, kanske jag har 
en väldigt bra student, som jag undervisar bra, men jag behöver pengar, hur ska 
jag annars överleva? Ingen kung eller maharaja betalar för mig… 
 
I Indien finns alltså två stora, fundamentalt olika, traderingssystem för 
samma musiktradition, den nordindiska klassiska. Dessa existerar 
parallellt. 
Gurushishya-traditionen och musikundervisningen på universitet och 
college har mycket olika karaktär och struktur.  
 
Guru-shishyatraditionen är oralt baserad, privat, personlig, knuten till 
familjer och klaner. Den är dessutom nära knuten till det system av sociala 
strukturer, hierarkier och inbördes beroendeförhållanden som har luckrats 
upp under de senaste femtio åren och som regeringen har som uttalat mål 
att ytterligare förändra.  
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Den institutionella traditionen däremot är byråkratisk, pappersbaserad, 
opersonlig, centralstyrd och har i uppdrag att motverka kastsystem och 
sociala klyftor.  
 
Man kan också se gurushishya-systemet som representant för den 
förkoloniala kulturen och universitetstraditionen som representant för den 
koloniala och den postkoloniala makten, den västerländska politiska och 
ekonomiska kulturens utbredning.I dag sysslar dessa båda institutioner 
med samma uppgift: att tradera den nordindiska klassiska musiken 
 
 

Syfte 
 
Min huvudsakliga problemställning för denna uppsats är: 
Hur förhåller sig gurushishya-traditionen och den institutionella 
undervisningstraditionen  till varandra på området för den nordindiska 
klassiska musiken? Vilka konsekvenser får dessa två traditioners 
eventuella inbördes samverkan/motverkan för den indiska musiken? 
Vilka konsekvenser får det för det indiska samhället? 
 
Dessa frågor ska jag försöka ge några svar på i mitt analyskapitel utifrån 
det material jag samlat. 
 
Mina huvudsakliga källor är nio stycken indiska musiker, som naturligtvis 
själva är högst partiska och ofta mycket engagerade i dessa frågor. Även 
de två av mina informanter som studerat vid universitetet identifierar sig 
som tillhörande gurushishya-traditionen. P.g.a. detta visar mina resultat 
till stor del de traditionella musikernas och därmed gurushishya-
systemets perspektiv. Jag har ingen ambition att göra någon utvärdering 
av de indiska universitetens och skolornas musikundervisning och inte 
heller av gurushishya-systemet. 
Min uppsats har snarare till uppgift att belysa ett utsnitt ur musikvärlden i 
dagens Indien, ett stickprov som framför allt säger något om de attityder 
som finns hos indiska musiker till universitetens roll respektive 
gurushishya-systemets. Samtidigt vill jag i min analys försöka beskriva en 
så helhetlig bild som möjligt av förhållandet mellan de båda traditionerna 
och belysa olika perspektiv på saken. 
 
Då jag menar att det är så gott som omöjligt att undersöka, analysera och 
beskriva förhållandet mellan gurushishya-traditionen och institutionell 
musikundervisning i Indien utan att komma in på stora och komplicerade 
områden som kast, genus, kolonialism, nationalism, politik och ekonomi i 
en historisk kontext har jag heller inte väjt för att ta upp dessa områden i 
den mån jag funnit det nödvändigt.  
 
I analyskapitlet har jag också, i syfte att bredda perspektivet och sätta in 
mina intervjuresultat i en större kontext, valt att ta in 
bakgrundsinformation från intervjuer och litteratur som inte finns med i 
undersökningskapitlet. 
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Tidigare forskning 

 
 
Jag hade vissa svårigheter att hitta material skrivet om mitt område, 
framför allt för att det finns mycket litet att få tag på i Sverige.  
 
Allmänna bakgrundsfakta om indisk klassisk musik, dess historia och 
gurutraditionen är inte svårt att hitta. På internet finns flera pålitliga sidor 
med mycket information om indisk klassisk musik. Jag hade dessutom 
själv många böcker i min ägo som innehöll sådan information. Det var 
svårare att hitta material som skriver om indisk musik ur ett kulturellt 
eller socialt perspektiv. Under min vistelse i Indien under vintern hittade 
jag dock några relativt nyutkomna böcker med sådana perspektiv. 
 
James Kippen (2005) har i ”The tabla of Lucknow – a cultural analysis of a 
musical tradition” med underlag av intervjuer, gjorda under 1980-talet, 
och en gedigen egen erfarenhet av nordindisk klassisk musik och 
tablatraditionen i den nordindiska staden Lucknow, beskrivit stadens 
musikliv och tablatradition i ett kulturellt perspektiv. Han ägnar flera 
kapitel åt att beskriva gurutraditionen och universitetstraditionen (som 
han benämner gharana tradition och college tradition) och att jämföra dem 
med fokus på tablatraditionen. Kippen konstaterar att universitet och 
college håller en jämförelsevis låg nivå och inte producerar verksamma 
musiker. Han nämner speciellt universitetens fokus på kvantitet kontra 
gurutraditionens fokus på kvalitet och både lärares och elevers brist på 
engagemang. Kippen ser också en religiös-politisk tendens i skolans fokus 
på repertoar med speciellt hinduiska förtecken som enligt Kippen är 
främmande från verksamma tablaspelares repertoar. 
 
Han beskriver Lucknows musikcollege Bhatkande Hindustani Sangit 
Mahavidyalaya som en av Indiens viktigaste och mest respekterade 
institutioner för musikundervisning och konstaterar att ett krav för att 
kunna söka en tjänst vid universitetet är att ha en högre 
universitetsexamen i vilket som helst ämne. Han redogör för mycket kritik 
mot skolans kvalitet, bl.a. att musikalisk kompetens inte värderas högt när 
lärare anställs. 
 
Kippen (2005) beskriver också hur studenter med någon form av kunskap 
inom musik börjar direkt på första årets studier medan de som inte har 
några förkunskaper måste gå en sex månaders preparandkurs innan de 
börjar det första året.  
 
Även om Kippen avgränsar sig till den Lucknowska tablatraditionen är 
hans perspektiv och intresseområde detsamma som mitt och mycket av 
det han skriver gäller otvivelaktigt hela den nordindiska 
musiktraditionen.  
 
Historikern Janaki Bakhile beskriver i ”Two men and music” (2005) den 
nordindiska klassiska musikens förändrade villkor, utveckling och 
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etablering i det offentliga samhället från slutet på 1800-talet med fokus på 
två viktiga personer för indisk musikhistoria: V N Bhatkande och V D 
Paluskar. Han beskriver musikens utveckling i ett samhällsperspektiv, där 
han fokuserar på nationalistiska, religiösa och koloniala aspekter. Vidare 
beskriver han uppkomsten av en konflikt mellan gharanamusiker och 
musikmoderniserare (akademiker, nationalister och moderniserare 
inspirerade av västerlandet) redan i slutet på 1800-talet.  
 
Bakhile fokuserar på nationalismens roll i musikens förändringsprocess 
liksom på kolonialimens och betonar musikmoderniserarnas 
nationalistiska agenda. Han belyser också den betydelse detta hade för 
konflikten mellan hinduism och islam och synen på vilken religion och 
vilken samhällsgrupp som ”ägde” den klassiska musiken.  
 
Liksom Kippen konstaterar Bakhile att universitet och college inte 
producerar skickliga musiker och utropar därmed i slutändan de 
traditionella musikerna som segrare i den långdragna konflikt om 
äganderätten till musiken som han beskriver. Bakhile beskriver också den 
betydelse skolornas framväxt har haft för kvinnors tillgång till 
musikutbildning och konstaterar att gurutraditionen, trots att den på 
andra sätt anpassat sig till moderniteten, fortfarande har svårigheter att 
erkänna kvinnor samma musikaliska rättigheter som män.  
 
Deepak Raja beskriver i den första delen av ”Hindustani Music, a tradition 
in transition”(2005) dagens indiska klassiska musik med fokus på sociala, 
kulturella, ekonomiska och tekniska faktorer. Han intar en musikaliskt 
konservativ ståndpunkt och betonar marknadens (till skillnad från forna 
tiders kungliga beskyddare) fatala inflytande på den indiska musikens 
kvalitet, liksom den inspelade musikens effekter, bl.a. vad han kallar ”den 
virtuella gurun”. Med det menar han möjligheten att lära sig spela genom 
att lyssna på kassetter, CDs och radio. Han nämner universitet och college 
bara i förbigående men ägnar ett kapitel åt att beskriva gharanatraditionen 
och betecknar den som förlorad (Raja använder här en ganska snäv 
tolkning av gharanatermen). Raja skriver att en alternativ modell eller 
flera nu har ersatt den men beskriver inte denna närmare. Jag tolkar det 
som att han härmed inte menar universiteten utan de olika varianter av 
gurushishya-system av mer eller mindre moderniserat slag som existerar 
idag. 
 
Jag kommer senare i denna uppsats jämföra mina resultat och slutsatser 
med Kippens, Bakhiles och Rajas. 
 
I Sydasienvolymen av The Garland Encyclopedia of World Music (2000) 
finns flera artiklar beskrivande sociala strukturer, gurushishya-traditionen 
och universitetens musikundervisning i Indien. Robert Ollikkala 
konstaterar att universitet och college främst producerar lyssnare och att 
indiska utövande musiker alla kommer från gurushishya-systemet. 
Andrew Alter skriver att undervisningen vid privata skolor ofta är dålig, 
men kommenterar inte kvaliteten på universitet och college. Däremot 
listar han skillnader mellan gurushishyatradition och universitet och 
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beskriver några influenser från gurutraditionen till 
universitetsundervisningen. Han nämner att en debatt pågår i Indien om 
förhållandet mellan gurutradition och institutioner, men beskriver inte 
den närmare. 
 
Bland svenska uppsatser om indisk musik har jag endast hittat två som på 
något sätt berör mitt ämne. Dock har de inte givit mig något värdefullt 
material, då de antingen är mer musikteoretiskt (Gärdin, 1989) eller 
mycket romantiserande av och ibland okunnig om den indiska musiken 
och det indiska samhället. Så beskriver Per Nordvi i ”Indiska Intryck” 
(1993) den indiska musikens nära förhållande till religionen som 
karakteristisk men hänvisar enbart till hinduism och verkar okunnig om 
att den nordindiska traditionen (som han huvudsakligen skriver om) till 
stor del har formats och representerats av muslimska utövare och 
fortfarande gör det.  
 
 

 
Metod 

 
 

Arbetsgång 
 

När jag gav mig i kast med denna uppgift började jag med att formulera 
mitt intresseområde, som var ofantligt stort: Jag frågade mig: Vad har 
egentligen hänt med den indiska klassiska musiken under de senaste 50 
åren? Hur har den förändrats? Varför? Jag formulerade frågor som täckte 
in aspekter som kast och samhällsgrupper, kön, familjens betydelse, 
religion, respekt för äldre, ny tekniks påverkan, olika traderingsformer, 
förhållandet till andra musikgenrer e t c. 
 
Vintern 2007–2008 tillbringade jag två månader i Varanasi och Delhi i 
Indien. Där valde jag ut nio musiker som jag gjorde djupintervjuer med. 
Intervjuerna behandlade de områden jag beskrivit ovan. De varade mellan 
en halvtimme och en och en halv timme och jag spelade in dem på mp3-
spelare.  
 
Först följde jag mitt frågeformulär noga, men jag märkte snart att samtalet 
flöt bättre om jag lät det flöda friare och täckte upp de områden jag ville 
veta något om pö om pö, som det föll sig. Flera av de musiker jag 
intervjuade är anerkända musiker och gurus/ustads och det höves mig 
som yngre, kvinnlig, utländsk musikstudent att jag bör behandla dem 
med stor respekt, inte avbryta dem och helst verka som om jag inte styr 
samtalet överhuvud taget, särskilt om jag vill få ut så mycket som möjligt 
av intervjun. Jag märkte så småningom att jag blev skickligare och 
skickligare på detta och när jag senare lyssnade på mina intervjuer kunde 
jag märka att jag i de senare intervjuerna fick mycket generösare svar än i 
de tidigare, då jag öppet försökte styra samtalet.  
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Urvalet av intervjuobjekt styrdes naturligtvis av de kontakter jag hade och 
vilka möjligheter som råkade komma i min väg under den begränsade tid 
jag hade till mitt förfogande. Jag var också begränsad av språket. Mina 
planer att genomföra några intervjuer på min spartanska hindi övergav 
jag snabbt, då jag upplevde att även på engelska bestod en stor utmaning i 
att lyckas korrekt förstå varandra i samtalet. Mitt urval av intervjuobjekt 
begränsades sålunda till musiker som pratar någorlunda god engelska och 
i och med det till vissa samhällsklasser.  
 
När jag valde intervjuobjekt strävade jag dock efter spridning; jag ville ha 
både kvinnor och män, unga och gamla, hinduer och muslimer, 
internationella och lokala artister och helst lite olika instrument. Svårast 
hade jag att få tag på kvinnliga musiker och på engelskspråkiga 
muslimska musiker. P.g.a. att jag själv spelar tabla blev det också en viss 
övervikt av tablaspelare. Slutligen blev jag ändå nöjd med den blandning 
av musiker jag lyckades intervjua och jag tycker också att jag har fått 
många olika perspektiv på de frågor jag ställt. 
 
Jag hade från början tänkt fokusera på den form av indisk klassisk musik 
som kallas khayal och välja musiker från denna tradition. När jag hade 
turen att få möjlighet att göra en intervju med dhrupadmusikern 
Baha'ud'din Dagar valde jag att göra det ändå, dels för att jag ville ha en 
representant för muslimska musiker (som jag dittills inte fått fatt på) bland 
mina informanter, dels för att jag inte ville gå miste om en möjlighet att få 
svar på mina frågor av en person med en så unik ställning inom indisk 
musik och dels för att jag bedömde att denna skillnad i musikalisk genre 
inte var särskilt relevant för mina syften. Det visade sig också att Bahas 
erfarenheter hade mycket gemensamt med mina övriga informanter, 
särskilt på de områden som jag senare valde att fokusera på. 
 
Det är möjligt att min egen relation till de olika informanterna påverkade 
intervjuerna, både deras sätt att svara och mitt sätt att fråga. Sudip 
Bhattacharya är en gammal god vän och min första guru, Kishore Misra 
min nuvarande guru, Sharda Sahai min gurus guru och överhuvud i min 
tablagharana. Några andra kände jag ytligt medan jag träffade några för 
första gången. Sålunda luftade Kishore Misra generöst sina privata åsikter 
medan Kamala Shankar, för vilken jag var en främling, uttalade sig mer 
försiktigt. 
 
När jag kommit igång med mitt intervjuande märkte jag ganska snart att 
det var ett ämne som engagerade samtliga intervjuobjekt mer än alla 
andra, många gånger framkallande betydliga känsloyttringar, ofta av 
vrede. Detta ämne var universitetens musikundervisning och dess 
förhållande till den traditionella gurushishya parampara. (Jag hade själv vid 
flera tillfällen blivit konfunderad när jag stött på människor som påstod 
sig ha mastergrad och doktorsgrad från indiska universitet, men som jag, 
när jag hörde dem spela, inte kunde bedöma som annat än nybörjare. Det 
mina informanter berättade för mig gav bakgrund åt denna min privata 
observation) När jag, hemkommen till Stockholm, började gå igenom mitt 
material var det detta ämne som, utan konkurrens, hade fått de 



 

 14 

 

intervjuade att prata mest. Jag bestämde mig då, efter råd från min 
handledare, för att avgränsa min uppsats till detta, även det vidsträckta, 
område.  
 
Nästa steg var att lyssna igenom allt material och markera relevanta 
passager. Allt det jag ansåg relevant transkriberade jag sedan och 
översatte. Översättningen utgjorde en viss svårighet, då vissa av 
intervjuobjekten pratar god engelska, medan andra pratar stark 
”hinglish”, som, ganska långt ifrån det engelska språket, snarare är ett 
slags pijin-språk som direktöversätter hindi till enkel engelska. Lyckligtvis 
behärskar jag detta språk väl och översatte det till så begriplig svenska jag 
förmådde, då en ordagrann översättning skulle blivit oläsbar.  
Under hela processens gång skrev jag ned alla tankar och angreppsvinklar 
som uppstod. När jag transkriberat allt sorterade och analyserade jag 
materialet och började sedan skrivprocessen. 
 
En svårighet jag stötte på då och då under intervjuerna var att fråga så att 
informanterna skiljde på det deskriptiva och det normativa. Ofta när jag 
frågade om t.ex. hur det var med lågkastiga som spelar eller om kontakter 
har mycket att säga för att nå framgång, fick jag normativa svar, 
dvs.informanten var angelägen om att berätta för mig att just han eller hon 
inte tyckte att kast borde spela någon roll för om man kan nå framgång 
som musiker. Det jag ville veta var om det i praktiken är svårare att nå 
framgång för lågkastiga än för högkastiga.  
 
Ett annat problem jag haft var att jag inte hade avgränsat mig från början. 
Om jag hade bestämt mig för att rikta in mig på universitet och 
gurushishya-systemet från början hade jag förmodligen slopat alla mina 
frågor om religion och teknikutveckling, frågat mer specifikt om detta 
ämne och intervjuat fler universitetsanställda och studenter. Jag kanske 
skulle studerat läroplaner, intagningskrav, examinationskrav, och statistik 
över elevintag et c. Dock är detta ett projekt för många år, som jag eller 
någon annan kanske kommer att få möjlighet att undersöka vidare vid 
annat tillfälle.  
 
Trots att jag hade kunnat få mer information mer effektivt om jag hade 
avgränsat mig innan jag började intervjua, är jag samtidigt nöjd med mitt 
breda avstamp, eftersom de svar jag fick på alla mina ”oanvända” frågor 
gav en viktig kontext till det material jag sedan beslutade mig för att 
huvudsakligen använda i denna uppsats och därmed till analysen. 
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Mina informanter 
 
Sudip Bhattacharya, 51 år, hindu och bosatt i Varanasi, är tablaspelare 
men inte längre aktiv musiker. Han spelade i sin ungdom konserter och 
undervisade i tabla vid college. Nu är han sitarmakare och undervisar 
privatelever i tabla. Sudip är av brahminkast och från musikerfamilj, min 
första tablaguru och mycket gode vän. 
 
Rabindra Gosvami, 59 år, hindu och bosatt i Varanasi, hör till stadens 
mest respekterade sitarspelare. Han kommer från en välutbildad 
ickemusikerfamilj och har parallellt med musikerskapet arbetat som 
banktjänsteman. Han är numera pensionerad och har sitarelever, varav 
några bor hos honom enligt gurushishya-systemet. 
 
Anuja Jha, 22 år, hindu och en av de två svårfångade kvinnorna i min 
undersökning, har nyligen avslutat sin Masterutbildning i musik vid 
Benares Hindu University och hoppas på en karriär som musiker. Hon hör 
till dem som både gått i lära hos en guru och studerat sitar vid 
universitetet. Hon kommer från en musikerfamilj och är bosatt i Varanasi. 
 
Kishore Kumar Misra, 55 år och bosatt i Varanasi, hör till de mest anlitade 
tablaspelarna i staden och turnerar emellanåt i Indien och utomlands. Han 
är anställd vid Benares Hindu University som ackompagnatör och lärare 
och arbetar även åt Sangit Prayog Samity som examinator. Kishore 
kommer från Varanasis mest dominerande musikerklan, är brahmin och 
hindu och är dessutom undertecknads tablaguru. 
 
Parashuram Pandey kommer från en hindubrahmisk ickemusikerfamilj 
från landsorten som starkt ogillade att han valde tabla som yrke. Pandey 
är i 60-årsåldern, bosatt i Varanasi, spelar inte längre konserter p.g.a. en 
skada men har många elever. 
 
Baha'ud'din Dagar representerar den 20e generationen av Dagarfamiljen, 
den äldsta och mest aktade av de traditionella familjer som traderat 
dhrupadmusiken från far till son i flera århundraden. Baha'ud'din är en 
internationell artist som turnerar över hela världen. Han spelar det 
traditionella instrumentet veena, är 38 år och baserad i Bombay. 
Baha'ud'din är den enda av mina informanter som är muslim.  
 
Sharda Sahai är den äldsta levande förvaltaren av Varanasi gharanas 
tablatradition, ättling i rätt nedstigande led till grundaren av gharanan, 
dvs från en aktad brahminmusikerfamilj. Han är denna gharanas 
överhuvud och behandlas med mycket stor respekt. Sharda Sahai är över 
80 år, har en internationell karriär bakom sig och är bosatt i London. 
 
Gaurav Mazumdar är i 40-årsåldern och en av Indiens mest 
framgångsrika sitarspelare av den yngre generationen. Han är lärjunge till 
den berömde Ravi Shankar, hos vilken han bott många år i traditionell 
gurushishya parampara, turnerar framgångsrikt över hela världen och har 
givit ut många skivor. Gaurav ägnar sig också åt komposition och har 
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samarbetat med västerländska tonsättare som Phillip Glass. Gaurav 
kommer från en brahminsk hinduisk musikerfamilj och är bosatt i New 
Delhi. 
 
Kamala Shankar är i 40-årsåldern och Indiens första kvinnliga utövare av 
indisk klassisk musik på hawaiigitarr. Kamala Shankar har studerat musik 
både hos en guru och vid Benares Hindu University, där hon också 
doktorerat i musik. Kamala kommer från en välutbildad ickemusikerfamilj 
och är bosatt i New Delhi.  
 
 

 
Undersökning  

 
 
Här följer en sammanställning av mina intervjuresultat.  
 

Universiteten 
 

Det mest slående nästan samtliga nio är innerligt överens om är att 
universitetens praktiska musikundervisning håller mycket låg nivå och att 
en masterexamen eller doktorsgrad i musik inte säger något alls om 
musikalisk nivå. Många berättar om exempel de sett på folk med 
mastergrad eller doktorsgrad som inte ens kan stämma sitt instrument. 
Parashuram Pandey säger så här:  
 
– …utan gurushishya parampara kan man inte lära sig musik på riktigt. På 
skolorna kan man inte lära sig på riktigt. 
 
(Mina frågor återges med fetstil.) 
 
– Är nivån sämre? 
 
– Ja, definitivt. Man kan lära sig litegrann, och lite teori. Spela litegrann, men 
standarden på musiken, om man inte går till en guru, och blir dess lärjunge, är 
dålig. Man kan inte lära sig och det kommer inte att komma någon musik. 
Någonting kommer att komma (skratt)! Något gör de ju på universiteten (…) 
Men jag kan inte säga att de gör det på det rätta sättet. Men för certifikat och 
examen, för att få jobb och för att undervisa är det väldigt nödvändigt att studera 
på universitetet. För att undervisa på college och andra (ohörbart) också är det 
nödvändigt med examen.  
 
Eller som Baha'ud'din Dagar koncist uttrycker det: 
 
– Men hittills är inte ett endaste universitet kapabelt att producera en endaste 
musiker. 
 
En stund senare i intervjun ilsknar han till: 
 
– Har du sett nivån på dhrupad på universiteten? Det är fullständigt patetiskt, 
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det är som någon barnramsa! (här brister Baha'ud'din ut i stolpig, 
barnskriksaktig sång) Tä tä tä tä täääää tä tä tä tä tä tä tääää! Vad är det? Är 
det dhrupad? Vad som är kvalitet, vad som är de olika stilarna inom dhrupad, var 
finns det? Då kan du tänka dig vad som kommer att hända med khayal! Eller med 
thumri ”Det här är thumri: iiiiiiih” (mer sångimitation, den här gången av 
gnälligare slag) Sådär håller de på. De här musikformerna är inte en lätt sak att 
lära sig, man måste spendera TID och din ENERGI och ANSTRÄNGNING för 
att göra det här. 
 
Så här ryter Kishore Misra (som själv är anställd som tablaspelare och 
lärare i ackompanjemang vid Benares Hindu University (BHU), när vi 
pratar om var den musikaliska kvaliteten står att finna: 
 
– Också på universiteten? Är det fler som... 
 
– INTE på universiteten! (Arg nu) Vad universiteten? Vad finns på 
universiteten? Universiteten ger bara examen. Musikinstitutionen och allt det, 
det enda de gör är att ge examenspapper! 
 
– Är de helt värdelösa för att lära ut musik? 
 
– Hur kan jag säga att det är värdelöst? Man får jobb, man får pengar. Är det 
värdelöst? 
 
– Men för att lära ut musik? 
 
– För musiker är det värdelöst. Om man tar någon med en Master Degree och 
sätter på en scen för att ge en konsert kommer den att misslyckas. Fast den har en 
fin examen.  
 
Ett undantag är Sudip Bhattacharya, som uttrycker respekt för de 
universitetsanställda. Möjligen har detta att göra med att han är den minst 
aktiva av de intervjuade i musikvärlden. Även han menar dock att 
relationen mellan lärare och elev är viktig. 
 
– Om man vill bli riktigt bra på att spela, måste man gå till en guru eller 
kan man lära sig på universitetet?  
 
–Nej, det beror på läraren, inte nödvändigtvis universitet eller privat guru, men 
det beror på guru-shishya relationen. På BHU finns många bra musiker, väldigt 
bra musiker, men det beror på studenten, hur mycket engagemang de har. 
 
 

Gurushishya-traditionen 
 

Alla jag intervjuat har däremot en mycket hög uppfattning om 
gurushishya-traditionen. 
 
Det väsentliga i denna tradition, som t.ex. den speciella relationen mellan 
guru och shishya och själva undervisningsmetoden, är helt intakt, menar 
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de flesta, medan andra traditionellt karakteristiska drag, som 
informanterna ser som ålderdomliga och dåliga, är på väg att försvinna. 
Hit hör t.ex. hemlighållande av kompositioner och att lägga vikt vid kast, 
kön och familjetillhörighet. 
 
Så här säger Anuja Jha, som själv studerat vid universitetet:  
 
– Du har studerat både på universitetet och hos en guru? 
 
– Ja, det är stor skillnad. 
 
– Så för att lära sig spela är det bättre med en guru? 
 
– Ja, På varje område är det bättre med en guru, inte bara för att spela ett 
instrument. 
 
– För teori också? 
 
– Ja, för teori också, men på musikens område är det praktiska viktigare (...)Det är 
väldigt viktigt, väldigt bra , för studenten att lära sig från en guru. Men 
nuförtiden, jag vet inte vad som är orsaken, kanske ekonomiska problem, lär sig 
många bara på universiteten. Det är inte så bra, för de kan inte utvecklas särskilt 
mycket, där. På universiteten får man bara begränsad kunskap, väldigt snabb, 
kort förståelse. Det är inte bra. En guru är viktig för alla studenter. 
 
Kamala Shankar uttrycker det så här: 
 
– Är det sant, som jag hört att vissa musiker inte spelar det bästa de har 
när de t.ex. spelar in en CD? 
 
– Ja. Men det är riktigt dåligt. Så borde man inte göra. Men så var det förr. Det 
här fanns väldigt mycket förr. Inte ens lärjungen som kom till guruns hus varje 
dag, inte ens han lyckades få kunskapen från gurun. Gurun gav ofta kunskapen 
bara till sina egna söner eller barnbarn. Så var det. Men nu är det bättre. 
Återigen; folk blir ändå mer och mer liberala och vidsynta (skratt). Det finns 
många historier om det där... 
 
Gaurav Mazumdar poängterar dock att alla gurus inte är bra: 
 
– ...förutsatt att din guru är bra, att han vill dela med sig, för vad som ofta händer 
är att gurun inte vill dela med sig av det han kan, vilket skäl han nu än har... Om 
gurun är givmild, om gurun har mycket kunskap ,om gurun är bra, då är det det 
bästa sättet att lära sig indisk klassisk musik. 
 
Samtliga nio uttrycker också bestämt att det endast finns ett sätt att lära 
sig indisk klassisk musik på riktigt; genom guru shishya parampara och de 
flesta anser att det alltid kommer att vara så. 
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Parashuram förklarar det så här:  
 
–Det handlar om...det kommer av känsla. Du vill lära dig spela tabla – och din 
guruji vill undervisa dig. Den här känslan kommer när känslan kommer. Då 
accepterar du din guruji: ”Ja, detta är min guruji, det han säger är sant, jag måste 
göra på det här sättet.” På universitetet... sitter de av tiden. Efter 40 minuter 
ringer klockan, läraren går sin väg och nästa lektion börjar. Nästa år kanske man 
har en ny lärare. Allting blandas och då blir inte musik möjligt. Om man vill lära 
sig på ett bra sätt måste man gå till en guru. 
 
Gaurav säger: 
 
–Men jag kan inte nämna en enda god artist, på nationell eller internationell 
nivå, som är en produkt av universitetet. Alla musiker som spelar idag har lärt sig 
från en guru på ett högst personligt sätt, och de uppträder idag. 

 
 

Gurushishya-traditionens framtid 
 

På frågan om det finns en risk att gurushishya parampara försvinner och 
universiteten tar över säger Baha'ud'din: 
 
– Nej, man kommer alltid att behöva lära sig från en guru för att bli musiker. Det 
finns ingen risk för det. Men jag har sett folk som har blivit PhD och Master i 
musik som inte kan stämma en tampura (droninstrument som används av 
sångare till att ackompagnera sig själv) Vad ska de sjunga? De kan inte 
stämma sitt instrument! Vad ska de spela? (engagerat) Teoretiskt är det OK. 
Praktiskt är det noll. Vad kan man vänta sig av den kunskapen? 

 
Ur intervjun med Kamala:  
 
– Tror du att, nu när man kan studera musik vid universiteten, 
gurushishya parampara håller på att försvagas? 
 
– Nej, nej, nej, nej, nej! För folk som verkligen är dedikerade till musik, som 
verkligen vill lära sig mer och mer, de kommer alltid att föredra gurushishya 
parampara. Och det är fortfarande ett nödvändigt system, mer än universiteten. 
Så många tar examina, Amus, Bmus (olika examensgrader), men de är inte bra 
musiker. De kan bara…de kan bli musikologer, men för att bli en god musiker, 
speciellt inom indisk klassisk musik, bör man vara guruorienterad.  
 
– Så de som utbildas vid universiteten kan inte spela konserter såvida de 
inte också har haft en guru? 
 
–Precis. För att kunna uppträda måste man definitivt, och särskilt när det gäller 
indisk klassisk musik, och det är alla överens om, att man måste ha en guru som 
undervisar dig personligen. Om man vill kunna spela. För alla de som studerar 
musik [vid universitetet], det finns ingenting som säger att de är goda musiker, 
ingenting, att de har den speciella talangen. Alla de som studerar musik kan bli 
musikologer, definitivt, men de kan inte bli musiker. 
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Orsaker till universitetens problem  
 
Intressant är att de flesta ser det som självklart att musik aldrig kan läras 
ut på riktigt på ett universitet. Som orsaker till varför nivån vid dessa är 
dålig idag nämner de: mycket stora klasser med många elever per lärare, 
tidsbegränsade lektioner, tidsbegränsad studietid (2+3 år) och 
inkompetenta och oengagerade lärare. Andra orsaker som nämns är 
oengagerade elever med dåliga eller inga förkunskaper, svårigheter att 
bedöma musikalisk kvalitet vid examinationer och anställningsintervjuer 
och kravet att följa läroplaner som kräver kvantitet framför kvalitet.  
 
De nämner också svårigheter för lärare att upprätthålla en musikerkarriär  
p.g.a. problem att få ledigt för konserter och övning samt framför allt 
korruption och svågerpolitik när det gäller anställning av lärare och 
godkännande av studenter.  
  
Flera nämner att det är lättare att komma in på musikutbildningarna än på 
andra utbildningar, vilket får konsekvensen att de som inte kommer in 
någon annanstans och har ett större intresse av vilken som helst examen 
än av musik hamnar på musikinstitutionerna. En intressent sak är att 
många av mina informanter också verkar se hemmet som 
undervisningsplats som en förutsättning för god musikundervisning. Så 
här säger Anuja (som studerat sitar både hos en guru och vid Benares 
Hindu University): 
 
– Är det någon skillnad, enligt dig, att lära sig musik på universitetet och 
att lära sig genom gurushishya parampara? 
 
– Ja, det är en stor skillnad. När man studerar på universitetet är man tio till 
tjugo studenter där. När man lär sig i sin gurujis hus är man ensam eller kanske 
en eller två studenter till. Hos en guru, i hans hus, kan man lära sig mycket bra. 
Inte på universitetet. På universitetet finns tidsbegränsningen också. Man 
undervisar bara i 40-minuterspass. Vad hinner de lära ut på 40 minuter? Man 
stämmer instrumenten, sedan ringer klockan. Det finns inga möjligheter. Där 
[hos gurun] finns ingen tidsbegränsning. 
 
Baha'ud'din säger: 
 
– Alltså, du förstår, problemet är… När man lär sig av en guru, lär han dig en ny 
raga när du är färdig med den du höll på med innan. När man följer en kursplan 
måste man lära sig 25 ragor under ett år, vare sig man förstår dem eller inte. 

 
Samtliga betonar speciellt tidsaspekten som en viktig skillnad mellan de 
två traderingsmetoderna. Att ge tid till undervisning och övning beskrivs 
som en förutsättning för god musik. Avsaknaden av gott om tid vid 
universiteten och närvaron av densamma i gurushishya-traditionen 
nämns av samtliga som en viktig orsak till skillnaden i kvalitet. Kishore 
Misra uttrycker det så här: 
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– Tror du gurushishya-systemet kommer att försvinna?  
 
– Nej, nej. Aldrig. Det kommer aldrig att försvinna. Men, jo, det finns en annan 
sak. Nuförtiden har folk inte tid att spendera på gurushishya. Du vet, det tar tid. 
Det tar tid. Man måste vara...man måste väldigt helhjärtat ge sin tid till det. Det 
tar tid att lära sig processen och alltihop. Det finns ingen anledning att börja på 
en utbildning, ett år och digigigigigig! Examen och ”Okej, du är godkänd” och 
färdigt! Nej. Ingen ger det tid. 
 
– Tror du att färre och färre kommer att vilja ge den tiden? 
 
– Ja.  
 
Gaurav Mazumdar är den enda som tydligt uttrycker en tro på att 
universitet överhuvud taget har möjlighet att hysa god 
musikundervisning: 
 
– Men samtidigt, även om det inte är så nu, skulle det vara möjligt att utveckla en 
form där studenten går till universitetet och där lära sig spela mycket bra. För 
även där...det är ju inte så att de går till universitetets fyra väggar. Det finns ju 
en guru där också. Gurun, läraren eller professorn eller föreläsaren eller vad det 
kan vara, finns där och lär ut musik. Det enda problemet är att, olyckligtvis, på de 
flesta skolor har de lärare som bara har en examen och inget annat. De har ingen 
djupgående kunskap, de är inte stora tänkare, de är inte särskilt goda musiker. Så 
naturligtvis…när lärarna är så, vilken slags kunskap kan de då ge till 
studenterna? Så systemet har definitivt förlorat i kvalitet och det har inte 
producerat några bra studenter, trots att det har funnits i så många år. (...) 
 
– Tror du att musikens inträde på universiten har påverkat själva 
musiken på något sätt? 
 
– Tja, jag vet inte. Jag vill inte låta så negativ, men…  jag är säker på att de 
[universiteten] skulle kunnat haft ett väldigt stort inflytande, det kunde ha gjort 
stor skillnad, men det har inte det. Det kunde ha gett så enormt mycket till 
musiken och det kunde ha gett så enormt mycket till samhället. De kunde ha 
tränat så många lyssnare, givit dem god musik, givit dem något bra, och de kunde 
ha producerat några talanger, några goda musiker, men tyvärr har de inte det. 
 

 
Förslag till förbättring 

 
På frågan om varför inte någon gör något för att förbättra situationen vid 
universiteten har de flesta ganska pessimistiska svar. Ingen verkar ha 
någon tro på de styrandes förmåga eller vilja att åstadkomma en 
förbättring. Okunskap om musik, svågerpolitik, egoism och avsaknad av 
engagemang hos beslutsfattarna ses som ett oöverstigligt hinder för en 
förändring. Gaurav säger:  
 
– Det beror på att de som har makt att förändra det här, de vill inte förändra det. 
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De som skulle kunna, som har de positionerna, de är inte villiga. På de flesta 
ställen är de som sitter i styrelserna på institutionerna, de som har makten, de är 
inte själva musiker. (Paus). Det är väldigt sorgligt. Jag menar, den som bedömer 
studenter och som anställer musiklärare, den borde själv veta något om musik! De 
flesta vet inget. Så tyvärr har hela systemet utvecklats fel. 
 
Många har ändå åsikter om vad som borde göras för att förbättra 
situationen. Åtgärder som nämns oftast är att få musikkunniga personer i 
maktposition i regering och vid universitet, som i sin tur ska anställa goda 
musiker som lärare. Att lägga mer vikt vid musikalisk kompetens än vid 
teori och antalet examina i anställningsprocessen och mer vikt vid praktik 
än teori vid examinationer är andra förslag, liksom att ta itu med 
svågerpolitik och korruption. Baha'ud'din: 
 
– Om man hade lagt 80 procent av vikten när man bedömer vid det praktiska och 
20 procent vid det teoretiska så hade det varit OK. Som det är nu bedömer de till 
75 procent utifrån förhör och 25 procent efter det praktiska. Då blir alla 
godkända! 
 
Gaurav: 
 
– Det som behövs är lärare som själva är utmärkta, som också är skickliga på att 
undervisa, inte bara på att spela, och som kan fostra studenterna till en hög nivå.  

 
 

Universitetens fördelar 
 

Gaurav, Baha och Kishore betonar alla tre dock en stor fördel med 
musikens plats på universiteten: att samhället får mer kunskap, acceptans 
och respekt för musiken. Så här säger Baha U Din Dagar: 
 
– Jag tycker att...det att ha musikundervisning på universiteten, är, i det väldigt 
stora perspektivet, perfekt. Tills helt nyligen brukade jag hålla med om att det inte 
är så. Men jag har insett, att i och med att musiken finns på universiteten så följer 
åtminstone en medvetenhet om vad kultur och kulturell bakgrund är.  
 
– Att indierna blir mer medvetna om... 
 
– Medvetna om vad deras musik var och hur den var. Det är en liten paketlösning 
(…) Så den goda sidan av det är att musik exponeras för allmänheten. Men den 
dåliga sidan är att...det kan döda musiken.  

 
Kishore uttrycker det så här: 
 
– En sak som är väldigt bra på ett sätt är att när musiken har kommit in i 
utbildningssystemet, skolor och universitet så långsamt har alla, alla kast och 
samhällsklasser, börjat tänka på musik som något som är bra att lära sig. Så på ett 
sätt är det väldigt bra att musiken finns på universiteten, men å andra 
sidan…kanske vi får fler lyssnare, på grund av universiteten, men vi får inga bra 
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musiker! Goda musiker finns det väldigt få av. Nu finns en enorm mängd musiker 
men goda musiker är väldigt få.  
 
De flesta av informanterna medger att universiteten kan ha något att ge på 
det teoretiska planet, även om de flesta värderar det som mindre viktigt. 
Kamala Shankar, som doktorerat i musik vid universitetet, svarar så här: 
 
– Tyckte du att undervisningen vid universitetet var bra, vad gällde teori? 
 
- Ja, teorin var bra på det sättet att man undervisade i sådant som t.ex. sällsynta 
ragor. Man har seminarier och konferenser parallellt med 
instrumentalundervisningen, som tar upp olika ämnen, som olika aspekter på 
ragorna, ragornas ålder o s v. och litteratur om det. Men allt det behöver man inte 
veta om man bara ska verka som musiker, man behöver bara veta hur man spelar. 
Man behöver bara vara väldigt skicklig på varje raga, veta hur man utforskar den. 
Det är din huvudsakliga uppgift. Du behöver inte veta hur gammal ragan är, var 
den kommer från, allt om dess ursprung. Det har en musiker ingen användning 
av. 

 
 

Betyg, examina och anställning 
 

Samtidigt som informanterna talar om meningslösheten i universitetens 
undervisning är samtliga överens om vikten av examina, betyg, certifikat 
och andra papper och intyg i dagens samhälle. Nästan alla nämner att 
man måste ha högre examen för att kunna söka anställning vid universitet 
och andra institutioner. Sharda Sahai och Kishore Misra är de enda som 
betonar att detta krav är av senare datum och att situationen därmed 
förvärrats. Kishore: 
 
– Men det var väldigt annorlunda när jag blev anställd från nu. Nu är vi 17–18 
stycken, men bara fyra eller fem är bra musiker. Och de andra bara jobbar på 
BHU, de spelar aldrig konserter. Och i undervisningen spelar de inte bra heller.  
 
Gaurav Mazumdar menar emellertid att den dåliga kvaliteten har varit 
densamma sedan skolornas start. 
 
– Har det varit på det här sättet hela tiden? 
 
– Olyckligtvis, ja. 
 
– Ser du någon trend åt något håll? 
 
– Olyckligtvis inte. Det är väldigt sorgligt. 
 
Många uttrycker frustration och ilska över att folk som inte kan något om 
musik får prestigefyllda och välbetalda anställningar vid universitet och 
andra musikinstitutioner, medan skickliga musiker som ägnat decennier 
av sitt liv till övning och förkovran i musiken inte ens har möjlighet att 
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söka dessa tjänster. Baha'ud'din Dagar säger: 
 

– Det här är en attityd som jag inte tror att vi kommer att kunna göra något åt de 
närmaste 100 åren. Det kommer inte att ske någon förändring. Universiteten 
kommer att fortsätta ge ut papper och publicera böcker. Som min farbror (en av 
Indiens största och mest respekterade dhrupadmästare). Han var illiterat, 
kunde inte skriva. När, efter självständigheten, ett universitet startades i 
Rajastan, sa min farbror: Jag ska komma och undervisa där. På den femåriga 
PhD-utbildningen ska jag lära studenterna min profession”. De sa: ”Nej, vi kan 
inte ge dig jobbet, för du har ingen examen.” (retoriskt) Hur är det detta 
fungerar? De som är goda musiker…Det finns så många goda musiker som inte 
har examen… 
 
– De goda musikerna, får de konserttillfällena? 
 
– Ja, de får konserttillfällena. 
 
– Men inte jobb? 
 
– De får inte jobb. De får inte komma in på universiteten och undervisa. De skulle 
kunna undervisa och få fram musiker. Det skulle vara så bra. Visst, alla som läser 
musik på universitetet kan inte bli toppmusiker, det är självklart. Men det skulle 
kunna komma åtminstone en god musiker om året från något av alla universitet! 
Inom något område...Tänk på alla institutioner som finns; instrument, dans, 
teori, rytm. Om det kom en god musiker varje år från varje universitet, hur 
många universitet finns det? Åtminstone 50 musiker om året skulle vi få! Det är 
mycket! 
 
Kishore: 
 
– … du förstår, säg att du har väldigt fina papper. På tabla kanske du är sämre än 
mig, men du har utbildning. Master degree i hindi eller i engelska och kanske 
PhD och Master degree i tabla; då får du jobbet! Jag kan inte få det, för jag har 
inte så mycket papper, men du får det! 
 
Jag fick höra mången berättelse om ansökande till ställningar vid 
universiteten som lassar upp högar av papper på bordet, inte kan spela 
över huvud taget, men får jobbet och om institutioner som söker 
sitarlärare och inte frågar efter om den sökande kan spela utan efter vilka 
papper den har. Flera uttrycker det hela som en ond cirkel: 
Undervisningen och examinationsproceduren vid universiteten är dålig  
p.g.a. att lärare och personal anställs genom sina examina från 
universiteten, som de fått utan att vara kompetenta eftersom 
undervisningen och examinationsproceduren är dålig vid universiteten... 
 
Här en sedelärande historia från Baha'ud'din: 
 
– Vad gör de, alla dessa universitetsutbildade? 
 
– Jobb! 
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– Vilken slags jobb? 
 
– Musikundervisning! 
 
– Men om de inte kan något, vad ska de ge vidare? 
 
– Ingenting! De kommer att ge ingenting vidare till en ny bunt av ingenting! Så 
länge ingen av dem, som verkligen är intresserad av musik (vilket förmodligen 
också kommer att hända, jag säger inte att det är omöjligt) söker upp och skaffar 
sig riktig kunskap och för vidare till sina studenter och så vidare. Annars... 
(paus). Det finns…bra kunskap också på universiteten. Man måste veta hur det 
är och så. De är inte okunniga, de som tar Master och PhD i musik, de har mycket 
[teoretisk] kunskap, ibland mer än musikerna. Men den praktiska bakgrunden 
(dvs. spelfärdigheten) är mycket svag. 
 
– När universiteten anställer lärare, bryr de sig om det praktiska? 
 
– Det gör de inte. Min farbror var domare som skulle välja lärare till ett 
universitet. Han intervjuade runt 600 personer som kom med högar av certifikat, 
halvmeterhöga buntar som de la på bordet. Det här och det där, PhD bla bla bla, 
så mycket fina examina, och de kunde inte stämma sitt instrument!  
 
Till sist kom en kvinna. De frågade: Kommer du att sjunga? Hon sa: Ja, jag 
kommer att sjunga. – Hur kommer du att sjunga? – Jag kommer att sjunga med 
tampura. – Vem kommer att spela tampura? Hon sa: – Jag kommer att spela 
tampura. – Vem lär du dig av? Hon sa: – Jag lär mig från den och den. – Vad har 
du för examen? – Den och den. – OK, sjung och visa mig. Hon sjöng bra. Då 
frågade han: Kommer du att undervisa på det här sättet på universitetet? Han sa: 
Jag kommer att ge dig jobbet på ett villkor. Att du förutom 
universitetsundervisningen går till elevernas hem och där ger dem mer kunskap 
och lär dem att sjunga. (Konstpaus). Hon sa: det ska jag göra, och han gav henne 
jobbet. Han håller koll på henne nu, om hon gör det eller inte. 
 
– Men vanligtvis går det inte till på det här sättet? 
 
- Nej. 

 
 

Musikens framtid 
 

Flera uttrycker oro över att ingen längre ska vilja satsa på att lära sig den 
indiska klassiska musiken ordentligt eftersom det inte leder till några 
andra inkomstmöjligheter än att ge konserter, där konkurrensen är stor. 
Sharda säger så här: 
 
– …min gissning är att…framtiden är inte särskilt ljus. (Paus) För att alla, den 
unga generationen som kommer…alla behöver pengar. Alla behöver jobb. (…) 
Den unga generationen spelar mer folkmusik. På grund av pengar. Varje dag gör 
de en eller två inspelningar med keherva och dadera (taktarter som används i 
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”light music”) Det är inte dåligt, men var är den klassiska musiken då? Det blir 
ingen klassisk musik.  
 
(Kishore bryter in): – De har inte tid att arbeta hårt. Att ta reda på hur man 
uppnår kvalitet. 
  
– Tror du att det kommer att gå utför med den klassiska musiken? 
 
(Sharda) – Ja, det går redan utför med den. Och det är ingen som gråter över det. 
Nej. Alla tycker att det är okej. ”Så länge bara jag har status, prestige och pengar 
bryr jag mig inte om Kishore (nickar mot Kishore). Varför skulle jag bry mig?” 
Det är så det är nuförtiden. 

 
Flera målar upp en bild av två skilda världar: De som satsar på att bli 
musiker går till en guru, viger sitt liv till övning och måste kunna leva på 
att spela konserter eller på annat sätt vara ekonomiskt oberoende, t.ex. 
genom pengar i familjen. Hos dessa finns den musikaliska kvaliteten. De 
som väljer att studera vid universitet lär sig ingenting (förutom möjligtvis 
litet teori) och får anställning och lön för att undervisa nonsens.  
Ur intervjun med Baha'ud'din Dagar: 
 
– Tror du det kommer att fortsätta så här? Blir det två olika världar, en 
för universitetsfolket och en för musiker? 
 
– Ja, det är till och med så att goda musiker som blir anställda på universiteten 
kan förvandlas till dåliga musiker. För: de får inte ledigt för att spela konserter, de 
får inte tid att undervisa sina egna studenter, all deras tid går till att sitta på 
universitetet och hålla på med papper. Är det så konstigt då att vi har så dåliga 
musiker på universiteten? De är väldigt nöjda med att sitta och låta tiden gå. (...) 
Jag tror inte på att studera på universitetet. För på inget universitet kan de lära 
mig något om musik. Musiken har bevarats i min familj i 20 generationer. Jag har 
ingenting att tjäna på att gå till universitetet. De skulle säga: ”Den här mannen 
är ortodox. Han hör inte hemma här. Hans instrument har förändrats, världen 
har förändrats…” Så är det. 

 
 

Kombinationer 
 

Flera tar också upp att det finns de som kombinerar de två världarna; de 
går till en guru för att lära sig musiken och samtidigt till universitetet för 
att få en examen. Dessa beskrivs som positiva exempel. Ur intervjun med 
Rabindra Gosvami: 
 
– Behöver man en examen för att undervisa på universiteten? 
 
– Ja, naturligtvis. 
 
– Så bara de som gått på universitetet kan undervisa på universiteten, och 
bara de som gått hos en guru kommer att verka som musiker? 
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– Jag tror att det är just det som händer nu (skratt). 
 
– Två olika världar? 
 
– Det finns några nu som både gått på universitetet och hos guru. De gör det på 
ett bra sätt. De får både teori och praktik. De klarar sig bra. 
 
Till denna grupp hör två av mina informanter: Anuja Jah och Kamala 
Shankar. Dessa båda är under intervjun mycket måna om att framhålla att 
de lärt sig musiken av en guru och studerat vid universitetet endast med 
syfte att få en examen och därmed möjlighet till jobb. Ur intervjun med 
Kamala: 
 
– Nu för tiden kan man lära sig musik på universitet över hela Indien, som 
du gjorde. Har du också haft en privat guru? Vad är skillnaden? 
 
– Nej, nej. Alltså, låt mig göra en sak tydlig: Jag lärde mig inte spela på 
universitetet. Jag lärde mig genom gurushishya parampara. Sedan tog jag bara 
PhD under två år vid universitetet, för Dr Gopal Shankar Misra. Jag hade 
gitarrundervisning vid universitetet bara för att man måste ha examen från det 
rätta universitetet för att få behörighet att doktorera. 
 
– Så du studerade där, inte för att lära dig, utan bara för att få pappret? 
 
– Exakt. För att få pappret. 
 
En annan variant av kombination, som några nämner, är att ta en examen 
från Prayog Sangit Samity, ett examinationssystem där man inte studerar 
vid någon skola utan lär sig t.ex. hos en guru, anmäler sig och gör ett prov 
för organisationens bedömare och får en examen. Kishore Misra är en av 
de musiker som gjort så och som även arbetar som examinator för Sangit 
Prayog Samity. Dock intygar han själv att denna organisations examina 
håller exakt samma katastrofala nivå som universiteten: 
 
– Sangit Prayog Samity, är deras examina på samma nivå som 
universitetens? 
 
– Examen är samma överallt. 
 
– Så kan man få fina examenspapper därifrån utan att spela särskilt bra? 
 
– Jag har Master Degree därifrån. Och på den tiden när jag tog examen tog 
kanske tiotusen andra studenter också Master Degree. (Menande:) Men hur 
många av dem blev bra musiker? Hur många blev bra lärare? Jag har inte sett att 
enda en av dem har spelat konsert. Visst, några av dem fick jobb, finare jobb än 
jag... 
 



 

 28 

 

– Men de kan inte spela? 
 
(Ilsket:) – De kan inte spela alls. Men det är så det är. Vad kan man göra? Man 
kan inte göra något. Det är så systemet, regeringens system är. För, du vet, när 
pappret kommer först, då går kvaliteten alltid ner. Förstår du vad jag menar? 
 
– Ja. 
 
- För om man vill ha kvalitet, måste man lyssna på musiken! Säg att du har en 
Master of Fine Arts-examen och du kan inte rita en teckning! Men du har 
examen! Så vad är meningen med det? 

 
 

Karriär 
 

Många intygar att nästan alla stora musiker idag saknar examina. På min 
fråga medger många att de flesta stora musiker idag också kommer från 
traditionella musikerfamiljer. Åsikterna skiljer sig åt angående 
familjbakgrundens betydelse för framgång. Baha'ud'din (själv från en av 
Indiens mest kända musikerfamiljer och en framgångsrik musiker) säger: 

 
– Tror du att det var lättare för dig att göra karriär för att du kommer 
från en berömd musikerfamilj? 
 
– Nej, det var definitivt inte.... När man är ung, bara. När man är ung. Och man 
spelar någotsånär bra. Folk gillar små, små barn som spelar. De ger dem chans till 
ett par konserter. För att uppmuntra dem. Kanske det hjälper litet extra om de hör 
till en musikerfamilj. Men efter ett par år, om man fortsätter med det och inte har 
utvecklats, kommer de att sparka dig därbak och säga ”stick”. (...)Det spelar ingen 
roll var man kommer ifrån. 
 
Rabindra har en annan uppfattning: 
 
– Tror du att du som inte kommer från en musikerfamilj har haft större 
svårigheter att bli musiker än om du hade kommit från musikerfamilj? 
 
– Ja, naturligtvis. Eftersom ingen uppmuntrade mig fick jag uppnå allt själv. 
 
Kamala (som inte heller kommer från musikerfamilj) säger så här: 
 
– Är det lättare att göra karriär inom musik om man kommer från 
musikerfamilj? 
  
– Ja, ja, det spelar en viktig roll. För man vet redan vart man ska gå och vart man 
inte ska gå. Du har redan en grund, skapad av din far eller farfar. Så du vet vad 
du borde göra. 
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– Kontakter... 
 
– Javisst, javisst. Men om man kommer från en helt annan familj och har 
musiktalang, då måste man... då tar det verkligen tid. Lång tid.Om man har 
talang kan man lyckas, definitivt. Men om man har talang och kommer från en 
musikerfamilj också, då är det annorlunda. Ja, det spelar absolut en roll. 
 
De flesta informanter är säkra på att personer med examina från 
universiteten dock inte utgör någon konkurrens om konsertjobben och att 
konsertarrangörer och inflytelserika personer inom musikervärlden inte 
frågar efter examina och certifikat. Vissa verkar hysa tillit till dessa aktörer 
och menar att hög musikalisk nivå är det enda viktiga för att nå framgång 
som musiker. Andra har en mer cynisk inställning och betonar vikten av 
kontakter, att komma från rätt familj och jobba på sin karriär för att nå 
framgång som artist. Baha'ud'din: 
 
– Men de med examen, de får jobben, men får de konserter också? Kan man 
komma med en examen och säga ”jag har examen, jag vill spela här? 
 
– Nej man måste regelbundet offra svett och blod för att få spela konserter. Ingen 
av dem är redo att ge en konsert. 
 
– Så de hotar inte att ta konsertjobb från musikerna? 
 
– Jag menar, varje musiker måste vara väldigt bra för att kunna framträda på en 
konsertplattform. Folk låter sig inte luras, trots allt, de kommer inte att acceptera 
någon för att han har en examen. Om du är läkare och inte kan utföra en 
operation, som är ditt jobb, men inte kan det… du förstår. Bara de läkare som har 
utfört en mängd lyckade operationer kommer att bli respekterade. De andra 
kommer att få dåligt rykte…”Gå inte till honom”. Skulle du gå till honom för att 
operera hjärtat? Det är samma sak. 
 
Gaurav säger: 
 
– Det räcker inte bara att vara begåvad. Man måste vara begåvad, man måste 
jobba hårt, man måste vara dedikerad, man måste öva mycket. Förutom det måste 
man också jobba sig fram så att man avancerar i yrket (…) Om någon har 
föräldrar i yrket, som har varit i branchen i 50, 60, 70, 80 år känner de alla de 
rätta människorna. När deras barn kommer in i yrket är allt de behöver göra att 
spela.  
 
Den enda som uttryckte direkt oro över att inkompetenta musiker kan 
komma att konkurrera med de seriösa även på koncertscenen, speciellt i 
utlandet, är Gaurav Mazumdar, som turnerar mycket internationellt. Han 
menade att det finns en risk att dessa musiker ger den indiska klassiska 
musiken dåligt rykte (personlig kommunikation, feb -08). 
 
Sharda Sahai och Baha'ud'din Dagar uttryckte besläktad oro för den 
indiska musikens framtid. Baha'ud'din: 
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– Tror du inte att regeringen kommer att förändra något? 
 
– Nej, nej, om regeringen ska förstå det här måste det finnas någon i regeringen 
som förstår sig på musik. (…) Att alla musiker är överens gör inte att regeringen 
skulle vilja ändra på universitetens format. 
 
– Lyssnar de inte på musikerna? 
 
– Nej. För någonstans, i mentaliteten...Efter självständigheten har jobb blivit det 
viktigaste av allt. Om man håller på med musik, räknas man inte. Där finns ingen 
framtid.  
 
 

Kast, kön och kvotering 
 
Flera informanter nämner att det vid universitetens musikinstitutioner nu 
finns grupper som traditionellt varit underrepresenterade i den indiska 
musikvärlden, som kvinnor och människor från lägre kaster, bl.a. på 
grund av kvotering. Gosvami säger: 

 
– Nu spelar människor från alla delar av samhället klassisk musik. Också… de 
[lägre kaster] håller på att avancera. De lyfts upp i samhället. Så med 
förbättrandet av deras status och allt har de också börjat med musik. På 
universiteten finns också många lärare som kommer från scheduled casts 
(lågkastiga och ”oberörbara”, diskriminerade kaster som satts upp på 
regeringens kvoteringslista). 
 
Informanternas inställning till kvotering är aningens halvkvävd. Flera 
nämner den som en orsak till att undervisningen håller låg nivå, men 
oftast inte förrän på min direkta fråga och de flesta verkar dra sig för att 
diskutera ämnet. Några intar en litet uppgivet accepterande attityd till 
fenomenet, med en slags underförstådd kritik, ofta i form av små historier. 
Den här kommer från Kishore Misra: 
 
– En [kvinnlig sarangispelare] finns i Lucknow. Hon var student hos min far. 
Hon hade precis börjat lära sig spela när hon fick jobb. Som sarangispelare. För att 
hon kom från lägre kast. Det är regeringens policy. Om man är från lägre kast 
hålls jobb av för en. 
 
– Kvotering? 
 
– Kvotering, ja. Så fick hon jobbet. Hon kan inte spela över huvud taget! Men hon 
har anställning! Förmodligen fanns många andra bra sarangispelare, men de fick 
inte jobbet, för kvoteringen är till för den sortens folk. Så hon fick jobbet. Så vad 
som hände var att hon, som ju hade börjat lära sig sarangi, slutade spela! Hon 
tjänar ju pengar varje månad för väldigt lite arbete och kan ta det lugnt. Så hur 
kan hon bli en bra musiker? För att bli en bra musiker behöver man minst åtta, tio 
timmar per dag att tillbringa med musiken. Minst. Och på rätt sätt! Det räcker 
inte bara att öva åtta, tio timmar. Man måste göra det på rätt sätt. 
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Kamala berättar på min fråga om hur lågkastiga förr inte hade möjlighet 
att spela musik. Hon fortsätter: 
 
– Men nu är det annorlunda. Nu finns speciella kvoter för dem. 30 procent eller 
40 procent är vikt för lågkastiga. 
 
– På universiteten? 
 
– Ja, på universiten och på varje område. När det gäller anställning inom alla 
områden. De får mycket större kvot än de begåvade normalt får (skratt). Så det är 
inte ett problem. 
 
Lustigt är att flera, på min fråga om lågkastiga ofta når framgång som 
musiker, genast försäkrar att det är det många, många som gör. När jag 
frågar om exempel har dock de flesta svårt att nämna någon. Anuja Jha 
säger: 
 
– Nuförtiden finns så många studenter från scheduled casts som spelar och 
sjunger bra. 
 
– Studenter på universitetet? 
 
– Ja, på universiteten. Inte bara där… artister som…  så många. 
 
– Framgångsrika och kända? 
 
– Ja, framgångsrika. Framgång beror inte på kast, framgång beror på ditt arbete, 
hur mycket arbete nan lägger ner på musiken. Det beror inte på kast.  
 
Några tar upp det positiva i att universiteten har ökat chanserna för vem 
som helst att studera musik. Rabindra Gosvami säger så här apropå 
fördelar med musikundervisning vid universitet: 
 
– Nuförtiden, finns det många musiker som inte kommer från 
musikerfamilj? 
 
– Javisst. För nu finns större möjligheter och de som vill lära sig kan lära sig från 
universiteten och andra källor till lärande, så det finns många nu. 
 
– Tror du att universiteten har spelat en roll i detta, att de har gjort det 
lättare för alla att lära sig musik? 
 
– Inte så mycket lättare, för man ser till studentens standard innan de kommer in 
på universitetet, så det är inte så lätt, men jag tror att det har blivit en karriär, att 
få en chans att undervisa vid skolor och universitet. Det är därför de söker sig dit 
och skaffar en examen. 
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Gharanas och förändrade förutsättningar 
 

Även om alla är överens om att gurushishya-traditionen inte på något sätt 
är hotad, utan har en viktig funktion i samhället, så menar också alla att 
gharana-systemet, (i betydelsen lokalt och familjemässigt knutna 
renodlade musikaliska stilar) är på väg att dö ut. Några menar att just 
deras gharana är den enda som fortfarande lever intakt och oförstörd. 
Kishore Misra: 
 
– En annan sak är att väldigt få av gharanana och de traditionella människorna 
lever nu, för att föra vidare sin kunskap och öka sina grupper. (…) De [gharanas] 
finns bara på gamla cd:s och kassetter, hos de gamla musikerna, inte nya. 
 
– Dagens musiker, har de blandad gharana? 
 
– Gharanas är borta! (…) Det finns fortfarande de som har det, i Benares har vi 
det, kanske inte så väldigt berömda musiker, några stycken bara, men fortfarande 
finns Varanasistilen hos några. 
 
Gaurav Mazumdar förklarar gharananas död såhär: 
 
– Förr var det så att en guru bodde i en stad. Han undervisade sina lärjungar och 
lärjungarna hörde ingen annan än sin guru. Att resa från Varanasi till Delhi på 
den tiden tog flera månader (...) Så man exponerades för bara sin egen guru. Bara 
sin gurus spelstil, och de andra studenternas och guruns familjs. Så det var en 
naturlig sak att guruns begränsade stil överfördes till eleverna. Nu kan man 
lyssna på Amir Khan eller Vilayat Khan  (legendariska musiker) varje dag i sitt 
rum.  
 
När jag frågar om skillnader i förutsättningar för musiker idag och för 50 
år sedan är det påfallande många som nämner dagens krav på att kunna 
leva på musiken. På min fråga om det inte var så förr svarar alla nej, men 
ger lite olika förklaringar på detta. Några nämner hur musiker blev 
försörjda av furstar före självständigheten, några menar att musiker ofta 
kom från förmögna familjer och hade inkomstbringande egendomar. 
Andra förklaringar är att musiker hade ett annat yrke vid sidan av eller att 
allt var så billigt förr (!). En vanlig förklaring är också ”en tjänar, tjugo 
äter”, dvs. man levde i storfamiljer där en eller några var familjeförsörjare 
och de andra kunde ägna sig åt t.ex. musik utan att behöva bekymra sig 
om att tjäna pengar.  
 
Många pekar också på att allt fler försöker leva som musiker idag och 
vittnar om ökande konkurrens.  
 
Anuja (som nyss avslutat sin universitetsexamen) säger så här: 
 
– Om man är musiker, vill konsertarrangörer se examensbevis eller bryr de 
sig inte om det? 
 
– De bryr sig inte om det. 
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– Så om man bara vill bli musiker behöver man inte studera på 
universitetet? 
 
– Nej, självklart inte. Om man får spela på bra scener och är berömd vill man inte 
studera på universitetet, inte ha något jobb heller. Men nuförtiden är studier 
väldigt viktiga och examen är väldigt viktigt, på alla områden. Jag tror att många 
vill skaffa en examen, det är mycket viktigt. 
 
– Som du till exempel, vill du bli musiker eller undervisa? 
 
– Jag vill bådadera. Jag vill främst verka som musiker, men nuförtiden är det svårt 
att få konserttillfällen. Det är många som spelar och inte så många scener. Så nu 
förtiden är jobb också viktigt.  
 
– Är det därför du studerade på BHU? 
 
- Ja, min Master of music tog jag förra året. 

  
 

Sammanfattning av intervjuresultat 
  
Mina informanters syn på de två traditionerna sammanfaller på väldigt 
många sätt. De sätt de skiljer sig på är perspektivet, ofta, tycker jag mig se, 
med tydlig koppling till deras egna, inbördes ganska olika, livssituationer. 
  
De flesta intervjuade ser universitets och skolors musikundervisning som 
misslyckade, med fokus på låg musikalisk kvalitet. Några ser dem som en 
patetisk möjlighet för somliga att tjäna pengar på nonsens, en livets 
ironiska idioti som man får lov att acceptera (t.ex. Kishore och 
Parashuram) andra som en tragiskt bortkastad möjlighet till en chans att 
förbättra både musik och samhälle (t.ex. Gaurav och Baha'ud'din) och åter 
andra som en formell, meningslös nödvändighet för att kunna säkra en 
försörjning (Anuja och Kamala). 
 
Många, inte minst de som själva undervisar (Kishore) eller har undervisat 
(Sharda) vid universiteten, är fyllda av vrede mot universiteten och det 
sätt de styrs på.  
 
De som är minst arga är de två som själva har studerat vid universitet 
(Anuja och Kamala), även om de betonar att undervisningen är dålig och 
motiverar sina universitetsstudier endast med att examen ger möjlighet till 
anställning och inkomst. 
 
De flesta intervjuade påpekar emellertid även positiva sidor med 
universiteten, som att fler får tillgång till att lära sig musik, att de ger fler 
lyssnare och att de höjer musikens status i samhället. 

 
Alla jag intervjuat har en mycket hög uppfattning om gurushishya-
traditionen, med närmast idealiserade drag. Denna står i klar kontrast till 
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deras beskrivning av universitet och skolor som snarare förknippas med 
mänskliga tillkortakommanden och ofta beskrivs som patetiska. Särskilt 
gurushishyatraditionens drag av innerlighet, hängivenhet, grundlighet, 
seriositet och uppoffring kontrasterar mot universitetens fyrkantiga 
ytlighet i beskrivningarna. Dagens levande gurushishya-tradition beskrivs 
ofta som idealisk, då den har kvar alla goda egenskaper, men är på väg att 
göra sig av med dem som anses mindre bra.  
  
Många säger med tyngd att kast, kön och social status inte har någon 
betydelse för musiken, men beskriver ofta snart det motsatta. Jag tolkar 
det som ett uttryck för ett ideal, en syn på indisk klassisk musik som något 
upphöjt, rent och obesudlat.  
 
De två traderingsmetoderna beskrivs av de flesta som två olika världar. I 
den ena, där musikalisk kvalitet och sociala faktorer som vilken familj 
man tillhör och vilken guru man haft har betydelse, finns verksamma 
musiker och konsertarrangörer. I den andra, där examina, intyg och 
meriter har betydelse, finns universitet och andra institutioner, deras 
studenter och personal. Detta beskrivs som problematiskt.  
 
Ett närmande mellan dessa båda världar, t.ex. personer som studerar på 
båda sätten, nämns av några som en väg mot en förbättring. 
 
 

Analys, tolkningar och slutsatser  
 

 
Jämförelser av mina resultat med annan litteratur 

  
J. Kippen (2005 s. 33–36) beskriver i hög grad samma problematik och 
samma kritik av universitet och college som mina informanter. Exempel 
på kritik han beskriver som stämmer helt med mina undersökningar är 
t.ex. att anställningar styrs av nepotism och mutor, att kommittéerna som 
anställer personal domineras av byråkrater som varken är kunniga eller 
lägger vikt vid det musikaliska och att de goda musikerna sällan har de 
formella kvalifikationer som krävs för att bli anställd.  
  
Kippen konstaterar också att de flesta anställda vid Lucknows musik-
college inte själva är verksamma musiker utan oftast forna studenter vid 
samma skola (s. 33). Detta ligger också helt i linje med den onda cirkel 
mina informanter beskriver, även om Kippen inte resonerar vidare runt 
detta och inte heller beskriver någon likande vrede eller frustration över 
detta som jag har mött.  
  
Kippen konstaterar vidare detsamma som jag förstått: att det råder 
konsensus om att inget universitet någonsin producerat en god musiker (s 
35, 105). Han menar emellertid att institutionernas musikutbildning aldrig 
var tänkt att skapa professionella musiker, utan snarare att ge 
grundkunskaper till dem som önskade, och skapa nya generationer av 



 

 35 

 

uppskattande lyssnare. Detta p.g.a. att man (framför allt V N Bhatkande, 
som hade en betydande roll i musikutbildningens utformning) utgick 
ifrån att musiker aldrig skulle vilja släppa ifrån sig sin verkliga kunskap. 
  
En sådan syn på universiteten som lyssnarproducenter och accepterande 
av dess låga nivå finner jag inte hos mina informanter. Inte hos dem som 
studerat vid universitet och ser sig som musiker och inte heller hos de 
övriga. De ser tvärtom skolornas dåliga nivå som djupt problematisk på 
flera sätt. Mina informanter verkar inte heller se en risk att traditionella 
musiker skulle hålla sina kunskaper hemliga, ett skick som de flesta anser 
vara på utdöende. Tvärtom menar de flesta att undervisningen skulle bli 
mycket förbättrad om bara goda musiker anställdes vid universiteten. 
 
Kippen konstaterar att kvinnliga studenter dominerar musikutbildningar 
över hela Indien, vilket även det stämmer med mina informanters 
berättelser.  
 
Han beskriver hur i Lucknow stadens universitet slukar alla som vill lära 
sig musik, så att musikerna också förlorat sin möjlighet till att försörja sig 
genom privatundervisning (s. 40). Just det har inte mina informanter tagit 
upp speciellt, de har irriterat sig mer på inkompetenta lärare och att 
examina, grader och intyg inte motsvarar kompetens. Möjligen skiljer sig 
Varanasi, dit många utlänningar kommer för att lära sig musik, och i viss 
mån också Delhi från Lucknow på den punkten. Utlänningar utgör dock 
en mycket liten procent av musikstudenterna och kommer framför allt i 
vintersäsongen. 
  
Kippen beskriver hur institutionens trygghet och examinas betydelse i 
dagens Indien får de flesta föräldrar att föredra universitetet framför en 
guru (kap. 2, 5 och 6). Förmodligen eftersom jag bara har intervjuat 
musiker har jag inte från dem hört detta argument, utan bara fått 
gurushishya-metodens överlägsenhet förklarad för mig. Kippens 
beskrivning av hur föräldrar inte vill släppa sina döttrar hem till en guru 
p.g.a. rädsla för vad han ska kräva av henne, stämmer dock med vad 
Bakhile skriver om hur universiteten gav kvinnor möjlighet att lära sig 
musik. 
 
Kippens jämförelser mellan traditionell undervisning och 
universitetsundervisning stämmer också väl överens med mina uppgifter. 
Han noterar dessutom att universiteten håller sig med instrument av 
oacceptabel kvalitet (s. 137). 
 
Vidare diskuterar han fördelar och nackdelar med de båda systemen (s. 
107-111). Han fokuserar mest på musikerns perspektiv och ser som enda 
nackdel med gurusystemet att traditionen blir sårbar och att material lätt 
kan gå förlorat om t.ex. en traditionsbärare dör oförutsett. Han nämner 
ingenting om de sociala nackdelar som finns hos gurutraditionen som 
några av mina informanter varit inne på och som jag senare i detta kapitel 
kommer att ta upp.  
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Deepak Raja (2005, Part I) ser ett problem i att den indiska musiken nu 
opererar på den fria marknaden och oroar sig för en dalande kvalitet på 
grund av detta. Samma tankar har jag stött på flera gånger hos mina 
informanter. Raja tar inte särskilt upp universitetens roll utan nämner 
istället inspelad musik som en ersättning för och ett möjligt hot mot den 
traditionella gurun. Några av mina informanter ser sådana nackdelar med 
inspelad musik men de är främst positiva till att musiker och 
musikstudenter numera kan lära sig och inspireras av inspelningar. 
Något som både Raja tar upp och som mina informanter är eniga om är att 
regeringen och staten inte är funktionell i den roll som den klassiska 
musikens beskyddare som den sägs ha gjort anspråk på att ta över från de 
lokala furstarna efter självständigheten 1947.  
  
Raja beskriver gharanatraditionen som död liksom den ”äkta” 
gurutraditionen (s. 82-83). Alla mina informanter menar förvisso att 
gharanas i strikt mening, som inbördes åtskilda, lokala musiktraditioner, 
hör till historien, men flera menar dock att just deras gharana är den enda 
som är bevarad intakt med sin särart och fortfarande lever. I mina 
intervjuer har samtliga med kraft uttryckt att gurutraditionen inte på 
något sätt är död och heller inte kommer att försvinna. Flera talar om den 
närmast som om en metafysiskt fenomen som står över samhällets 
tillfälliga nycker och krängningar.  
 
Raja betonar en förändring av gurushishya-traditionen då han kallar den 
gamla ”riktiga traditionen” död och betecknar dagens musikundervisning 
(av gurushishyasnitt) som ett ”modernt alternativ”. Alla mina informanter 
däremot, beskriver gurushishya-systemet snarare som en opåverkad 
konstant och beskriver den tradition de själva undervisats och undervisar 
i som i grunden densamma som funnits i eviga tider, som bara har gjort 
sig av med vissa sämre, omoderna drag. 

 
Janaki Bakhile (2005) beskriver uppkomsten av en konflikt mellan 
traditionella gharanamusiker och musikmoderniserare redan i slutet på 
1800-talet (s 6, 7). Av mina intervjuresultat kan jag konstatera att den 
konflikten är högst levande idag. 
 
Liksom Kippen konstaterar Bakhile att universitet och college inte 
producerar skickliga musiker och utropar därmed i slutändan de 
traditionella musikerna som segrare i den långdragna konflikt om 
äganderätten till musiken som han beskriver (s. 260). Mina intervjuer 
pekar, trots de traditionella musikernas missnöje, mot samma sak. De 
traditionella musikerfamiljerna besitter idag de musikaliska kunskaperna 
och dominerar konsertscenerna i Indien och utomlands, med enstaka 
undantag. 
  
Bakhile beskriver också den betydelse skolornas framväxt har haft för 
kvinnors tillgång till musikutbildning och konstaterar att gurutraditionen, 
trots att den på andra sätt anpassat sig till moderniteten, fortfarande har 
svårigheter att erkänna kvinnor samma musikaliska rättigheter som män 
(s. 260). 
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Trots att några av mina informanter, framför allt de båda kvinnorna (!), 
vidhåller att kvinnor har samma möjligheter som män att nå framgång 
inom musik är det uppenbart att så inte är fallet. Flera informanter 
konstaterar också detta, liksom Jennifer Post (2000) i sin artikel om 
kvinnor i indisk musik. Det faktum att de enda två kvinnliga musiker jag 
fick tag på också är de enda två som studerat vid universitetet rimmar väl 
med det som Bakhile skriver. 

 
 

Analys – två berättelser 
 

Jag vill nu återgå till min första frågeställning: Hur förhåller sig 
gurushishya-traditionen till den institutionaliserade musikundervisningen 
i Indien?  
  
Det första som kan konstateras är att förhållandet mellan dessa traditioner 
är laddat och föremål för många åsikter. Från traditionsmusikernas sida 
finns en mer eller mindre framträdande aggression mot den institutionella 
musiktraderingen.  
  
Samtidigt som det finns en konflikt mellan de båda traditionerna, har de 
två förvånansvärt få kontaktytor. Enligt en del av min information verkar 
det som om dessa två institutioner existerar parallellt men väldigt sällan 
möts. En del av mina informanters svar tyder på att denna frånvaro av 
kontaktytor är något som snarare ökar än minskar. 
  
De båda traditionerna samverkar alltså anmärkningsvärt lite för att syssla 
med samma objekt, den indiska klassiska musiken. Gurushishya-systemet 
för vidare sin kunskap från guru till elev och dessa personer har mycket 
litet att göra med universiteten. Antingen får de inte tillgång till dem för 
att de saknar de rätta papprena eller också tar de avstånd från dem. 
 
Den låga graden av samverkan mellan traditionerna leder till negativa 
konsekvenser för både samhället och för den indiska musiktraditionen.  
 
Samtidigt verkar det finnas möjligheter till stora vinster, både för 
samhället och för musiken. Av mina undersökningar drar jag slutsatsen 
att universiteten skulle dra stor nytta av att samverka med gurushishya-
traditionen. På så sätt kunde de höja sin kvalitet och status och även få 
ökat inflytande över landets konsertscen. Många av mina intervjusvar 
uttrycker att representanterna för gurushishya-traditionen inte har något 
nämnvärt att vinna på att samverka med skolorna. Dock är det uppenbart 
att en samverkan med universiteten skulle ge dem främst förbättrade 
försörjningsmöjligheter men också ökad status och delaktighet i samhället.  
 
Utifrån resultaten av min undersökning och med bakgrund i litteraturen 
växer en bild fram av en konflikt mellan traditionsmusiker och 
institutioner som inte bara handlar om musiktradering utan som i sig 
innehåller många större konflikter med rötter i Indiens omtumlande 
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historia. Dessa konflikter handlar om modernisering och tradition, 
kolonialism och nationalism, religion och politik, kultursyn och ekonomi. 
 
Utifrån mitt material tycker jag mig kunna urskilja i huvudsak två olika 
perspektiv, två olika berättelser, som svar på min frågeställning om 
förhållandet mellan de båda undervisningstraditionerna och 
konsekvenserna av detta. Hur nära dessa två berättelser ligger någon 
objektiv sanning saknar jag möjlighet att bedöma. De är helt enkelt två 
olika bilder av relationen mellan de två traditionerna som jag tycker mig 
urskilja med utgångspunkt i mitt material. Jag vill här, lätt tillspetsat, 
beskriva dessa berättelser, som kanske kan tyckas motsäga varandra. 
Huruvida de verkligen gör det ska jag diskutera senare.  
 
Eftersom jag anser det nödvändigt att sätta in konflikten mellan de båda 
traditionerna i ett större samhällsperspektiv har jag valt att i dessa 
berättelser ta in nytt material från både intervjuer och litteratur.   
 
Min första berättelse ser ut så här: 

 
 Musikmonopolet som inte blev avskaffat 

  
Indien är ett land med en historia av ett starkt hierarkiskt samhälle med 
enorma klassklyftor där en liten elit av musikerfamiljer, ofta av högt kast 
eller med hög social position, traditionellt har haft exklusiv ensamrätt till 
den klassiska indiska musiktraditionen. Musiken hölls noggrant inom den 
egna familjen och vaktades såsom arvegods tillhörande familjen, som inte 
fick avslöjas för utomstående. Traditionen av hemlighållande av musiken 
beskrivs i många av mina intervjuer, t.ex. här av Gaurav Mazumdar: 
 
– Du berättade att förr var det vissa familjer och vissa kaster som 
spelade. Har det förändrats nu? 
 
– Javisst. Definitivt. Och det håller fortfarande på att förändras. Fortfarande finns 
mycket monopol, där musikerna håller sin musik inom sin familj, där de bara 
promoterar sina egna barn, de vill att familjen ska föra vidare traditionen, de 
kämpar för det och driver igenom det. 
 
Rabindra Gosvami säger så här apropå fördelar med universiteten: 
 
– Om det finns regelbunden undervisning kommer det att fortsätta på ett bra sätt 
och inte vara beroende av några kända musiker eller familjer eller dynastier. Det 
är också ett resultat av universiteten. 
 
– Var musiken beroende av dynastier tidigare? 
 
– Javisst, dynastier. Det var inte så lätt att lära sig, att t.ex. bara gå till en lärare 
(skratt). Man blev inte accepterad. Inom familjen lärde man ut mer än till andra 
studenter. 
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– Lärde man ut de bästa sakerna bara inom familjen? 
 
– Ja. 
 
Kunskapen i gharanatraditionen fördes vidare nästan uteslutande till 
manliga familjemedlemmar (Bakhile 2005, s. 6, 260). Kvinnor har 
traditionellt hållits utanför musiklivet, med vissa undantag.  
 
Det finns två traditioner av kvinnliga musiker som båda blev brutalt 
behandlade av de brittiska kolonisatörerna och som det nu bara finns 
eventuella undantagsvisa rester av: tempeldanserskor, devdasis, och 
kurtisaner, tavaif´s.  
 
Båda dessa yrkesgrupper var respekterade för sin konst samtidigt som de 
var stigmatiserade eftersom devdasis även tillhandahöll sexuella tjänster 
till präster och tavaif's till aristokratiska män och furstar. På grund av 
dessa yrkesgruppers tvivelaktiga rykte har föräldrar av tradition inte velat 
att deras döttrar ska syssla med musikaliskt framträdande (Kippen 2005, s. 
42– 45). Baha'ud'din Dagar berättar att kvinnor i hans familj alltid lärts 
upp musikaliskt men aldrig tillåtits uppträda offentligt, på grund av det 
dåliga rykte det skulle medföra.  
  
Kippen (2005, s 89) beskriver hur den traditionella gurushishya-relationen, 
då eleven förväntas utföra de tjänster gurun begär, gör att föräldrar 
fortfarande ser det som otänkbart att låta en dotter gå i lära hos en manlig 
guru.  
 
På grund av bl.a. dessa faktorer är kvinnor fortfarande mycket 
underrepresenterade bland indiska musiker, trots att det finns undantag, 
främst bland sångare. De få kvinnor som finns på den professionella 
scenen sjunger oftast ”light music”, dvs. de lägre rankade musikformerna 
thumri, dadera, bajans och gazhals (Post 2000). 
  
Vid universitet och college är kvinnor däremot överrepresenterade. I 
genomsnitt finns det dubbelt så många kvinnor vid universitetens 
musikutbildningar som män (Kippen 2005, s. 34). Kishore Misra berättar 
också om sina observationer av överrepresentation av flickor vid olika 
musikundervisningsinstitutioner i norra Indien från sitt arbete som 
examinator vid skolorna. 
 
– Men, tro det eller ej, många flickor lär sig nu [tabla] i skolan. (…) Det finns 
också en flickskola i Varanasi där de har tabla som obligatoriskt ämne. Men de 
flickor som tar tabla på universitetet:  efter att de tagit sin Bachelor of Art i tabla 
eller sitar eller sång också, slutar de. Samma sak är det i Delhi och i Allahabad och 
Kanpur. Jag åker ju och examinerar där. Du kan inte föreställa dig: där är 70, 
75% av studenterna som gör examen flickor!  
 
– På hög nivå? 
 
– Inte jättehög nivå, BA, 10+2, 10+3 (nivåer i skolsystemet) och så. 
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– Var det inte så förr? 
 
– Nej, det var det inte. Men efter examen slutar de. Väldigt få, kanske en procent 
fortsätter och de satsar på jobb. De tar mer utbildning, fler examina, sedan tar de 
Master och PhD (…) 
 
– Men varför slutar kvinnorna spela? Gifter de sig? 
 
– Jag vet inte. Kanske de inte gillar det. Eller de bara slutar. Det här gäller inte 
bara tabla. Sitar också och sång…Väldigt få kommer ut som musiker. 
 
– Men många håller på med musik en tid? 
 
– I Varanasi är det färre, men västerut hittar man fler flickor som spelar. Men de 
kommer inte ut som artister. 
 
– Varför? 
 
– Jag vet inte. Kanske de inte lär sig på rätt sätt eller så vill de inte öva. Kanske de 
vill lägga tiden på annat. Kanske de får ett jobb, så de slutar spela. 
 
– Förr, säg för 50 år sedan, fanns det flickor som spelade? 
 
– Nej. Det fanns inte. 
 
– Varför? Ansågs det inte passande? 
 
– Kanske de inte fick lov för familjen. 

 
Bakhile (2005, kap 2) beskriver hur musikens införande vid universitet och 
högskolor i början av 1900-talet öppnade möjligheten för flickor att 
studera musik.  
Kippen (2005, s 106) visar också att föräldrar idag ser skolorna som en 
trygg och respektabel institution att skicka sina döttrar till, till skillnad 
från gurushishya-systemet. 
  
Efter Indiens självständighet 1947 startade ett omfattande arbete för att 
jämna ut sociala klyftor och avveckla kastsystemets betydelse i Indien. Ett 
av statens viktigaste verktyg för detta projekt har varit universiteten, med 
bl.a. inkvotering av lågkastiga, vilket också tillämpas idag, bl.a. vid 
musikutbildningarna. Kvoteringarna har varit en källa till våldsamma 
protester från dittills priviligierade kaster (Overland 2000).  
 
Den historia som rullas upp under min intervju med Sharda Sahai ger ett 
exempel på konflikter som uppstått under universitetens arbete mot 
kastsystemet: 
 
Sharda har nyss berättat om när personer från lägre kaster kom på besök 
till deras hus, då han var ung. Dessa personer fick ha med sig en liten 
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bastmatta, som de skulle placera på golvet i ett hörn av rummet, där de 
fick sitta, medan familjemedlemmarna satt på stolar. Denna historia 
utspelar sig när Sharda Sahai i yngre år var anställd vid Benares Hindu 
University: 
 
– Jag vägrade komma på en undervisningstimme på BHU. I sex månader lät jag 
bli att gå dit. 
 
– Studerade du där? 
 
– Jag arbetade där. 
 
– Undervisade du? 
 
– Ja, samma tjänst som Kishore har nu (ackompagnatör vid 
instrumentallektioner) Jag var anställd där. Nu var mitt jobb att sitta med 
(ackompagnera) en av dem, som brukade komma till vårt hus och som brukade 
få en matta att sitta på där. Då ingick det i min uppgift –  saken var den, att han 
satt på upphöjningen och jag måste sitta lägre än han satt. Så jag gick aldrig dit. 
På sex månader. 
 
– Varför måste du sitta lägre? 
 
(Kishore inbryter:) – Systemet var så då. Nu har vi ändrat det. (Sharda ): Efter 
mycket kamp fick vi det ändrat. Efter mycket bråk uppnådde vi det, likvärdig 
status (här menas förmodligen ackompagnatörer, dvs. tablaspelare, 
sarangi- och harmoniumspelare och andra). Men så var det inte förr. 
 
-Men varför skulle han sitta högre? Var han av högre kast? 
 
(båda i kör): – Nej, nej, nej! (Kishore:) Förr satt läraren alltid på en upphöjning 
med en mjuk kudde och allt, det var tradition sedan långt tillbaka. Och 
ackompagnatören satt med studenterna. 
 
– Jaså. Ackompagnatören satt lägre? 
 
– Ja, så var det på den tiden. 
  
– Och på grund av det gick du inte dit? 
 
– Nej, jag gick inte till den lektionen p.g.a. det och det andra var: han var 
scheduled. 
 
– Läraren? 
 
– Ja. Han var en av dem som hade kommit till vårt hus för att lära sig och som vi 
lät sitta där (på golvet i hörnet) Och nu hade han fått tjänst som lärare. Han 
satt där (på upphöjningen) och jag skulle sitta nedanför. Så jag gick inte dit… 
De kom till mig och frågade: Varför kommer du inte till de här lektionerna? Jag 
förklarade problemet. Han brukade komma till vårt hus och sitta på golvet. Och 
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nu kan jag inte gå, för han sitter där, på det viset. Så han (kollegan eller chefen) 
skrattade och sa ”Okej, från och med nu ska du inte gå till någon annan lektion än 
till min. Han var en Misra, en brahmin. Så min tjänst blev att gå bara på hans 
lektioner. Då började jag gå igen och alla satt tillsammans på golvet. 
 
Samtidigt som denna historia kan ses som en illustration av de 
priviligierades motstånd mot att släppa in de ickepriviligierade på sitt 
område kan man också se den i ett annat ljus. Utövare av vissa instrument, 
framför allt ackompagnerande, dvs tabla och sarangi, kom förr ofta från 
lägre kaster än t.ex. vokalister. Tabla- och sarangispelare har fortfarande 
låg status i den indiska musikvärlden, vilket också har att göra med att de 
har förknippats med tavaif's, som de brukade ackompagnera, och därmed 
med moralisk tvivelaktighet (Kippen 2005, s. 52). Sharda Sahai hör till dem 
som fört en aktiv kamp för att höja ackompanjatörers status. 
 
Detta visar att det även finns ett omvänt perspektiv. Trots att musik ofta 
traderats i familjer med hög social status har musik ändå ofta samtidigt 
setts med misstänksamhet, särskilt vissa former och instrument (se ovan). 
Parashuram Pandey, som väckte sin högkastiga familjs vrede när han 
valde tabla som yrke är ett exempel på det: 
 
– I våra kretsar var det inte riktigt accepterat. 
 
– Att spela musik? 
 
– Att spela musik. (…) I min släkt … det var en dålig sak, att spela musik. För låt 
säga 100 år sedan var det förknippat med prostitution. Men de var väldigt stora 
sångerskor … väldigt stora, men vår kast accepterade inte det. Och alla 
tablaspelare, som Kanthe Maharaj t.ex., de gick varje dag till Dalmandir (ett 
kvarter i Varanasi), där sångarna fanns, bra sångare, absolut, väldigt bra 
sångare. De var goda dansare också. Men folk i min kast, de höll avstånd från 
detta. De tänkte att ”om han kommer att spela tabla kommer han att gå till samma 
ställe”. Så det accepterade det inte. Det är skälet. Men långsamt har det 
förändrats. (…) Min kast avskydde musik. De förstod inte vad musik är. Jag hade 
stora problem. Mina föräldrar accepterade inte att jag gjorde det. De sa ”spela inte 
musik”. 
 
Kastsystemet gjorde det alltså svårt för människor både från högre kast 
och från lägre att spela musik.  
 
Med musikens införande vid universiteten fanns en gyllene möjlighet att 
göra musiken och det indiska kulturarvet tillgängligt för alla. Den musik 
som varit ett nogsamt bevakat privilegium för en liten elit av män från 
musikerklaner skulle nu kunna tillhöra alla indier. Alla indier skulle få 
tillgång till sitt kulturarv och vem som helst skulle ha möjlighet att lära sig 
spela musik Det var en tanke hos många av initiativtagarna, bl.a. V N 
Bhatkhande (Bakhile, kap 3). Det är också så många vill beskriva 
musikvärlden i Indien idag, i stolthet över sitt land och sin tradition. 
Anuja Jha säger: 
 



 

 43 

 

– Framgång beror inte på kast, framgång beror på ditt arbete, hur mycket arbete 
man lägger ner på musiken. Det beror inte på kast.  
 
Sudip Bhattacharya säger såhär: 
 
– Kast är inte viktigt för musiken. I indisk klassisk musik spelar kast ingen roll. 
Säg att du vill lära dig spela indisk klassisk musik. Det finns ingen indisk 
musiker, vokalist eller instrumentalist som skulle säga ”jag kommer inte att lära 
dig det” för att du inte är indier eller inte muslim eller vad som helst. Så kast har 
ingen betydelse. För det är konst. Konst är för alla. Det finns inga begränsningar.  
 
En viss förändring har också skett. Men informationen från mina 
intervjuer målar upp en litet dystrare bild. Det är en bild av ett 
universitetsväsen som misslyckats med att hålla en godtagbar kvalitet på 
musikundervisningen, som visserligen har släppt in lågkastiga och 
kvinnor på musikens område, men bara på ett område utan kvalitativt 
innehåll. Som Baha'ud'din Dagar uttrycker det: 
  
– De kommer att ge ingenting vidare till en ny bunt av ingenting! 
 
De som studerat vid universiteten får visserligen jobb vid universitet och 
institutioner och försörjningsmöjligheter men de är fortfarande utestängda 
från de utövande musikernas värld. Den musikkunskap de besitter räknas 
av dessa för värdelös och de har inga möjligheter göra karriär som 
musiker. Universiteten ger inga ingångar till musikscenen. 
 
Detta bekräftas av Jennifer Post i artikeln ”Women and music” (2000) där 
det konstateras att den påtagligt ökade mängden kvinnor inom indisk 
musik på senare tid snarare handlar om amatörmusiker än professionella 
musiker.  
 
Anuja säger: 
 
– Tror du att folk kommer att sluta gå till sin guru och universiteten ta 
över? 
 
– Ja...många går till universitetet nu. 
 
– Fler och fler? 
 
– Ja, fler och fler. Enkla (fattiga, lågkastiga) människor tycker också nu att det är 
lätt, ”jag vill gå på universitetet och få en examen”, du vet, och jobb. Men de har 
ingen karriär, ingen framtid. Bara få ett jobb, men inget bra jobb! 
 
Den indiska musikscenen verkar alltså vara tämligen intakt och släpper 
fortfarande in i stort sett desamma som de alltid släppt in: manliga 
medlemmar av de gamla, oftast högkastiga, musikerfamiljerna.  
 
I stället för att öppna musikvärlden för alla har universiteten med 
undermålig kvalitet skapat en ny musikvärld, en slags låtsasvärld full av 
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papper, byråkrati och korruption men utan kunskap och substans. 
Kunskapen om musiken finns fortfarande hos en liten grupp med 
monopol, utom räckhåll för underpriviligierade grupper som lågkastiga 
och kvinnor. 
 
 
 Min andra berättelse ser ut så här: 
 

Stölden av en musiktradition 
 
Indien är ett land med en lång historia av utvecklade högkulturer och med 
ett rikt kulturarv. Mycket i den förkoloniala indiska kulturen kan ses som 
typiska exempel på oralt traderad kultur, där kunskap traderades från 
lärare till elev genom utantill-inlärning, ofta genom sång eller recitation av 
stora mängder information. T.ex. anses vedaskrifterna ha traderats 
muntligen under mycket lång tid innan de började skrivas ned under det 
andra årtusendet  
f vt.  
 
Den nordindiska musiktraditionen och gurushishya-systemet är 
otvivelaktigt en del av denna orala kulturtradition som är bevarad stark 
och levande fortfarande i vår tid. Universitetssystemet i dagens Indien, 
som är byggt efter den brittiska modellen, kan däremot ses som 
representant för den västeuropeiska koloniala traditionen och en del av 
den västerländska kultursfärens utbredande. 
 
Gunnar Valkare  beskriver i ”Musikens åldrar” (out.) hur i skriftkulturer 
skriften, oftast på ett papper, har vad han kallar en rituell funktion, dvs. 
bär det yttersta avgörandet (t.ex. juridiskt, legalt) för vilket värde något 
har, och i och med detta utgör skelettet i samhällets uppbyggnad. Detta 
jämför han med kulturer utan skrift, där han tycker sig se att musik, dans, 
klädedräkter och rituella handlingar etc. har samma funktion. Han 
beskriver vidare hur, i skriftbaserade kulturer, skriften trängt ut och ersatt 
dessa fenomen och handlingar som värdemarkörer och värdeskapare.  

 
Även om Indien har en lång tradition av skrift har den också en, 
fortfarande levande, tradition av en oral, ritbaserad kultur som har många 
likheter med den ”förskriftliga” kultur Valkare beskriver, inte minst 
påtaglig på musikens område.  
  
Om vi låter Indiens universitet och skolor representera skriftkulturen 
(vilket väl är rimligt) och gurushishya-traditionen den äldre, preskriftliga 
kulturen får vi en bild av det förlopp Valkare beskriver, nämligen 
skriftens utträngande av andra, äldre former för värdemarkörer, eller 
snarare en bild av den konflikt, som är resultatet av denna just nu 
pågående process.  
 
Ilskan över just de skriftliga dokumentens plötsliga makt är ett 
återkommande tema under mina intervjuer. Så här säger Kishore Misra:  
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– När jag började undervisa på BHU (Benares Hindu University), på den tiden 
var papper inte värt någonting! Det var helt enkelt så att om man har det och det 
och det, så okej: börja! 
 
– Vad var det som behövdes? Behövde man spela? 
 
– Spela var också nödvändigt. Nu är det inte nödvändigt att kunna spela! För 
mitt jobb krävs nu för tiden minimumkvalifikationerna Bachelor of Art och 
Master in tabla, oavsett om man kan spela eller inte. Det handlar om ifall man har 
det där pappret eller inte. Om man inte har det, kan man inte ens fylla i 
formuläret. Men på min tid var det inte så. Bara helt enkelt, om man spelar 
traditionellt kunde man bara visa vilka papper man än råkade ha. 
 
– Men vad var det som räknades då? Var det viktigt att komma från en 
musikerfamilj? 
 
– Ja. Det var viktigt och vi fick spela och de bedömde det, om det var perfekt eller 
inte. Nu är det väldigt annorlunda. Så, du förstår, säg att du har väldigt fina 
papper. På tabla kanske du är sämre än mig, men du har utbildning, Master 
degree i hindi eller i engelska och kanske PhD och Master degree i tabla: då får du 
jobbet! Jag kan inte få det, för jag har inte så mycket papper, men du får det! (…) 
Men det är så det är. Vad kan man göra? Man kan inte göra något. Det är så 
systemet, regeringens system är. För, du vet, när pappret kommer först, då går 
kvaliteten alltid ner. Förstår du vad jag menar? 
 
– Ja. 
 
– För om man vill ha kvalitet måste man lyssna på musiken! Säg att du har en 
Master of Fine Arts-examen (konst) och du kan inte rita en teckning! Men du 
har examen! Så vad är meningen med det? 
 
– Examinationssystemet kan inte vara så bra, då? 
 
– Det är verkligen inte bra. Vad jag har sett av examinationssystemet… Jag har 
sett så mycket dumt. Bedömarna pratar bara om papper. Först pratar de i en 
halvtimme och sedan säger de: ”Okej, nu kan du sjunga”. I fem minuter. Vad är 
meningen med det? De borde prata i fem minuter och lyssna på musiken i 25 
minuter! Sedan borde de prata om framförandet. Raga, taal, (musikaliska 
termer) ”du kan det, du kan inte det, det där spelar du inte som du borde”, 
teknik, sång... alla de kvaliteterna behöver man se på. Men ingenting. Jaja, det är 
så det är. Vi måste bara tackla det. 
 
Sharda pratar om hur det var när han var ung: 
 
– På den tiden, du vet, MalaviyaJi, han var grundaren av BHU, och han ville 
samla alla de allra bästa, inom varje fält. Förstår du? ”Var snäll och kom hit, gå 
samman, för att undervisa på mitt universitet. På den tiden var det så. Och han 
brydde sig inte om några papper eller något sådant (…) Nuförtiden säger de: ”Vi 
behöver inte bra sångare, vi behöver bra papper.” 
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Om vi vidare, i detta fall, definierar skriftkulturen som den västerländska 
kulturtraditionen i form av den engelska kolonialmakten (som varit 
förebild för Indiens universitet), får vi, i kontrasten mellan de två 
musiktraderingsformerna, en bild av en konflikt mellan det förkoloniala 
Indiens oralt baserade, praktiskt inriktade kulturtradition och 
kolonialmaktens/västerlandets skriftbaserade, teorifokuserade samhälle. 
Gurushishya-traditionen blir då ett exempel på en seglivad motståndare 
som kämpar för sin överlevnad i den västerländska kultursfärens 
utbredande. 
 
Några antyder i mina intervjuer möjligheten att universitetens 
misslyckande att hålla god kvalitet i själva verket är det som gjort att 
gurushishya-traditionen överlevt, att den om universiteten lyckats bättre 
möjligen hade försvunnit och ersatts av universiteten. Gaurav Mazumdar 
säger så här: 

 
– Tror du att gurushishya-traditionen är hotad på något sätt av 
universiteten, eller är det två olika världar som existerar sida vid sida? 
 
– Så länge universiteten inte levererar, så länge de inte gör jobbet, är 
gurushishya-traditionen definitivt inte hotad, eftersom folk kommer att gå till 
gurus. 
  
Många andra element som informanterna beskriver som karakteristiska 
för gurushishya-systemet och som lika nödvändiga för musikinlärning 
passar också in i dikotomin jag beskriver ovan. Hit hör den obegränsade 
tiden, det personliga och religiöst tangerande förhållandet mellan lärare 
och elev, vikten av de sociala hierarkiska relationerna, vikten av de otaliga 
små riter (vidröra guruns fötter, sitta på olika nivåer...listan kan göras 
oändlig) som har som funktion att upprätthålla dem, den fullständiga 
hängivenhet som krävs av en musikstudent liksom fokus på kvalitet och 
på det praktiska (spelskicklighet). På samma sätt stämmer 
beskrivningarna av universiteten som fokuserade på kvantitet, begränsade 
av tidsramar och yttre formalia, fokus på teori och blint lydande av 
papper in i denna bild.  
 
Detta är berättelsen om ett musikerskrå som vårdat en musiktradition i 
årtusenden, som bevarat, utvecklat och förfinat denna. Denna tradition 
innebär att en musiker viger sitt hela liv, från barnsben och till sin död till 
en enda sak; musiken; att den ägnar hela sitt liv åt övning och förkovran i 
densamma. Musiker i denna tradition befinner sig plötsligt i ett samhälle 
som påstår att deras kunskap inte är värd någonting eftersom de inte har 
något papper på det! De ser dilletanter, som inte kan något om den svåra 
konst de själva offrat sin ungdom för att förvärva, erhålla höga poster med 
fina titlar och höga löner för att undervisa i och framstå som experter på 
just densamma musiktraditionen.  
 
Samhället har infört ett system med utbildning, examina och meriter som 
de, som ägnar sina bästa år till att lära sig musiken, står utanför. I stället 
får de, som tramsar sig igenom en innehållslös utbildning, kanske betalar 
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en muta för en examen och lägger sin energi på att ha goda relationer med 
personer i maktposition, de poster, som garanterar en möjlighet att 
försörja sig på musikkunnighet. Gaurav Mazumdar säger: 

 
– Det som är fel är det system som anställer folk som inte förtjänar att bli 
anställda som lärare. Det som behövs är lärare som själva är utmärkta, som också 
är skickliga på att undervisa, inte bara på att spela, och som kan fostra 
studenterna till en hög nivå. 
 
– Hur kommer det sig att den sortens lärare inte anställs? 
 
– Återigen så har det att göra med byråkrati, med kontakter, med…  
 
– Med korruption? 
 
– Definitivt med korruption. Och också kanske med en liten bit papper som säger 
att du har en första klassens Master-grad i musik. 
 
– Men det konstiga är, varför är inte det pappret… 
 
– … korrekt. 
 
– Ja. 
 
– För att man får det intyget bara för att man är där, för att man är trevlig mot 
läraren, och läraren väljer att ge dig intyget! 
 
– Har det varit på det här sättet hela tiden? 
 
– Olyckligtvis, ja. 
 
– Ser du någon trend åt något håll? 
 
– Olyckligtvis inte. Det är väldigt sorgligt. 
 
På grund av flera faktorer, bl.a. universitetens förmåga att ge de i 
samhället så viktiga examina, deras mycket låga avgifter (Kippen 2005, s. 
34), och föräldrars tillit till universiteten som ärbara och trygga 
institutioner väljer en överväldigande majoritet av Indiens 
musikintresserade ungdomar (eller deras föräldrar, snarare. I Indien 
förväntas föräldrar fatta alla viktiga beslut för en människa i långt högre 
grad än i Sverige) att studera vid universitet och college. Traditionella 
musiker, som är de som har kunskap, har i och med det förlorat 
möjligheten att försörja sig genom undervisning. 
 
Forna tiders sätt att överleva för musikerna, att åtnjuta beskydd av en 
furste, är inte längre möjligt, men furstarnas efterföljare, den indiska 
staten, har inte tagit över ansvaret (Raja 2005, Part I). Istället har den 
skapat ett system som har rövat många av de försörjningsmöjligheter som 
fanns, t.ex. undervisning, från musikutövarna och skänkt bort dem till 
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okunniga innehavare av meningslösa intyg. Sharda Sahai säger apropå 
statligt stöd: 
  
– Man kan kan få pengar om man gör fusion. (…) Man kan inte få pengar till 
klassisk musik förrän man gör … confusion (skratt, "confusion" är ett populärt 
öknamn på fusion-musik). 
 
– Här ger regeringen pengar till nonsens-ställen. Till utbildning har de inga 
pengar. 
 
– Menar du till bra musikutbildning? 
 
– Ja. Här och där [i England] är det samma sak. 
 
Musikutövarna är således hänvisade till att försöka försörja sig på 
konserter genom att konkurrera med folkmusik, popmusik och annan 
underhållning på en marknad som alltmer styrs av individualisering och 
kommersialisering. Detta försvåras av att musikformen är så pass 
intellektuell att det krävs en del kunskap för att skilja en verklig mästare 
från en klåpare.  
 
Den indiska klassiska musikens karaktär, som betonar kvalitet, fullständig 
hängivenhet och framför allt gott om tid; både för inlärning och 
framförande, hjälper inte direkt till att göra den konkurrenskraftig i det 
globaliserade samhälle med allt högre krav på effektivitet och snabba 
resultat som Indien är på väg att bli en del av. Kishore Misra säger: 
 
– Tror du gurushishyasystemet kommer att försvinna? 
 
– Nej, nej. Aldrig. Det kommer aldrig att försvinna. Men, jo, det finns en annan 
sak. Nuförtiden har folk inte tid att spendera på gurushishya. Du vet, det tar tid. 
Det tar tid. Man måste vara...man måste väldigt helhjärtat ge sin tid till det. Det 
tar tid att lära sig processen och alltihop. Det finns ingen anledning att börja på 
en utbildning, ett år och digigigigigig! Examen och ”Okej, du är godkänd” och 
färdigt! Nej. Ingen ger det tid. 
 
– Tror du att färre och färre kommer att vilja ge den tiden? 
 
– Ja. En annan sak är att väldigt få av gharanana och de traditionella 
människorna lever nu, för att föra vidare sin kunskap och öka sina grupper.  
 
Eftersom få vill ägna sitt liv åt studier som inte ger någon möjlighet till 
försörjning i ett samhälle med allt hårdnande konkurrens riskerar den 
klassiska musiken att få allt färre seriösa utövare och en lång och unik 
musiktradition är hotad. Även det gamla familjebaserade 
försörjningssystemet, där en eller ett par stycken i en familj försörjde 
resten, som tidigare möjliggjorde för många musiker att ägna sig åt musik 
utan att oroa sig för sin överlevnad, håller på att luckras upp då det 
indiska samhället går mot en individualisering där var och en måste 
försörja sig själv. 
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Jämförelser, diskussion och slutsatser  
 
Trots att dessa båda berättelser vid första anblicken kan tyckas motsäga 
varandra, menar jag att de snarare kompletterar varandra och beskriver 
samma fenomen ur två olika perspektiv. 
 
Min första berättelse intar ett huvudsakligen socialt perspektiv med fokus 
på klass/kast och genus. Den utgår från ett ideal om varje människas rätt 
till sitt kulturarv och möjlighet att lära sig musik och om ett samhälle där 
social tillhörighet och kön inte begränsar människors möjligheter. 
Naturligtvis speglar detta perspektiv mina egna ideal och kanske även ett 
typiskt skandinaviskt förhållningssätt i allmänhet och till musik i 
synnerhet. Emellertid har jag i mina intervjuer från många hört just dessa 
saker beskrivas som mål och ofta även som karakteristisk för den indiska 
klassiska musiken i ett slags ”idealtillstånd”.  
 
Det finns också i detta perspektiv, menar jag, en tanke om en koppling 
mellan ett rättvist samhälle och hög musikalisk kvalitet. Om alla har 
chansen att spela förspills så få begåvningar som möjligt. Musikalisk 
kvantitet (i bemärkelsen många utövare) ger också ökad musikalisk 
kvalitet, i form av flera utövare på hög nivå, både för att antalet utövare 
blir fler och möjligen också  p.g.a. konkurrens. Detta perspektiv kan alltså 
anläggas inte enbart med samhällets bästa som mål utan även med 
musiken som mål i sig. 
  
Min andra berättelse skulle kunna sägas inta ett kulturantropologiskt 
perspektiv. Den sätter den indiska musiktraditionens fortlevnad och 
bevarande av kvalitet i fokus. Detta perspektiv dominerar aningens hos 
mina informanter, som är musiker och representanter för denna 
musiktradition, och definitivt i mycket av den litteratur jag läst.  
 
Man kan också här se en kulturpolitiskt annan attityd än i den första 
berättelsen. Istället för att se ett samband mellan många musikutövare och 
konkurrens och hög musikalisk kvalitet betonar den marknadens 
förytligande inflytande på den musikaliska kvaliteten och musikens behov 
av aktivt stöd för att kvaliteten ska kunna bevaras och upprätthållas.  
I denna berättelse försöker jag även sätta in den beskrivna konflikten 
mellan två traderingsmetoder i ett så stort perspektiv jag bara kan. 
 
När man jämför dessa båda perspektiv kommer man lätt till en 
musikfilosofisk fråga: Vad är meningen med musik? På denna fråga kan 
det naturligtvis tänkas många svar, men jag vill påstå att det går att dela in 
de flesta av dessa i två huvudkategorier; de som fokuserar på musiken i 
sig som mål och de som fokuserar på musiken som medel att göra gott för 
människan och samhället.  
 
Om man så vill kan man se det som att min första berättelse fokuserar på 
musiken som medel för att nå det goda samhället och att den andra 
tolkningen fokuserar i första hand på musiken som ett egenvärde. Här 
uppkommer en ny fråga: Måste musikalisk kvalitet stå mot samhällelig 



 

 50 

 

nytta? Måste man välja? Denna fråga är något som starkt engagerar mig 
personligen och som ofta sysselsätter mig. Naturligtvis är mitt svar på den 
frågan: Jag hoppas inte det. Diskussionen om kvotering vid de indiska 
universitetens musikundervisning ställer denna fråga på sin spets, men är 
ett ämne för en annan undersökning. 
 
I min problemställning delade jag upp frågan om konsekvenserna av de 
två traditionernas förhållande till varandra i två: konsekvenser för 
musiktraditionen och för samhället. Med mina två berättelser ville jag 
försöka besvara dessa frågor, där den första berättelsen till viss del 
fokuserar på samhället och den andra på musiktraditionen. Ändå anser 
jag att båda berättelserna ger några svar på båda frågorna, fast ur olika 
perspektiv. 
  
En skillnad mellan de båda berättelserna är att de beskriver två helt olika 
parter som förlorare på dagens situation. I den första är det allmänheten, 
framför allt de traditionellt underpriviligierade som lågkastiga och 
kvinnor, som ses som den förlorande parten medan de traditionella 
musikerna är vinnare. I den andra är situationen i princip det omvända.  
 
Ändå beskriver de båda berättelserna samma sak: förhållandet mellan 
gurushishya-traditionen och den institutionella musikundervisningen och 
dess konsekvenser i dagens Indien.  
 
Om man föreställer sig att man lägger de båda berättelserna över varandra 
som genomskinliga overheadblad tycker jag att en komplex bild 
framträder av en situation där både traditionsmusiker och de 
underpriviligierade hittills både  förlorat och vunnit på de senaste 
decenniernas utveckling.  
 
De traditionella musikerna är till stor del utestängda från universiteten 
och dessas  försörjningsmöjligheter och deras tradition kämpar i motvind. 
Som flera emellertid poängterat har de också vunnit mycket i och med att 
musikens status har höjts och det finns fler lyssnare än förr. De har 
dessutom i princip monopol i stora konsertsammanhang. 
 
De traditionellt underpriviligierade är förlorare i den mån att de 
fortfarande inte får tillgång till den musikaliska kunskapen och 
musikerskapet, men de har definitivt nått ekonomiska och sociala 
framsteg och har möjlighet att försörja sig på musik.  
 
Någon kanske undrar om det verkligen är så är farligt att universiteten ger 
folk jobb och musikerna fortsätter tradera sin musik med sitt gamla 
system och spela konserter. De senaste 50 åren har antalet utövare av 
klassisk musik vuxit explosionsartat i Indien. Musik har fått högre status, 
grupper som förut varit utestängda har fått möjlighet att lära sig musik, 
samtidigt som gurushishya-traditionen är stark och levande. Jag vill också 
påstå att vi ser en positiv utveckling av musikens roll i Indien. 
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Samtidigt finns det, som jag visat, ändå stora, och kanske helt onödiga, 
problem med förhållandet mellan de två systemen, både om man ytterst 
ser till samhällets bästa och om man ser  till musikens egenvärde. 
Underpriviligierade som lågkastiga och kvinnor hålls utestängda från 
möjligheten att bli utövande musiker. De seriösa musikerna berövas 
möjligheten att kunna försörja sig med sitt musikerskap på annat sätt än 
genom att spela konserter, vilket är ett mycket litet fåtal förunnat att klara. 
Därmed vågar allt färre satsa på att satsa att lära sig musik på allvar och 
den klassiska musiktraditionen är hotad. 
 
Hur ska då situationen förbättras? 
 
Min slutsats är att både musiktraditionen och samhället i stort skulle 
vinna på en bättre samverkan mellan de båda traditionerna. Genom mer 
samverkan skulle nivån på institutionerna kunna höjas, de seriösa 
musikernas kunskap skulle bli viktig och efterfrågas vid universiteten och 
därmed möjliggöra för fler att satsa seriöst på musik. Samtidigt skulle de 
underpriviligierade få tillgång till den musikaliska kunskapen och 
möjlighet att bli utövande musiker.  
 
Gaurav Mazumdar har ett konkret förslag på vad som krävs: 
 
– Men… jag tror att det kommer att komma en tid när saker kommer att 
förändras även på institutionerna och vi kommer att gå vidare. Det viktigaste av 
allt är: Regeringen borde göra musik till ett obligatoriskt ämne i skolan. Redan 
innan man tar itu med högskolorna. Det viktigaste som behöver göras, för att 
faktiskt förbättra kvaliteten vid universiteten, är: från daghemmmet till tolvte 
klass, bör musik vara ett obligatoriskt ämne för alla. 
 
– Finns ingen musikundervisning på grundskolan nu? 
 
– Nej. Det som möjligen finns är att sjunga nationalpatriotiska sånger och kanske 
några ramsor eller så. Ingenting konkret. Så det är något som behöver göras. 
Någon i regeringen borde dra i de rätta trådarna och säkra att musik lärs ut till 
alla. Jag menar inte att alla ska ta det som yrke, men att lära sig musik gör en 
definitivt till en bättre människa. Man kan uppskatta god musik, man kan 
uppskatta god smak. Så musik borde in i skolorna och göras obligatoriskt. 

 
I detta perspektiv blir tidig musikundervisning för alla en förutsättning 
för ett rättvist och kvalitativt musikliv i ett samhälle. Kan vi se det som ett 
inlägg i debatten om musikens status i grundskolan och nedskärningarna 
av kulturskolan i Sverige? 
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