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Musikerslang: vad och varför?
Fackslang bland professionella musiker i
Sverige i militära musikkårer, symfoniorkestrar
och underhållningsorkestrar från 1930-talet och
framåt (Landqvist 2006, 2007, 2010)
Slang är en viktig del av fackmäns
kommunikativa repertoar – men
uppmärksammas sällan
(jfr Andersson 1994; Strömman 1995)
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Slang och musikerslang
’slang’
• ord och flerordsuttryck: lexikala enheter
(Landqvist 2003)

(jfr Strömman 1995; Lindfors Viklund 2001; Kotsinas
2003)

’musikerslang’
• (professionella) musiker
• talspråk
• begränsad språklig gemenskap
(jfr Strömman 1995; Kotsinas 2003)
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Musikerslang: vad?
Totalt 166 benämningar (lexikala enheter):
(1) Arbetsredskap (59 lexikala enheter)
låda ’gitarr; piano’; marschkagge
’marschtrumma’
(2) Arbetsmoment (46 lexikala enheter)
arra ’arrangera’; hänga tvätt ’dirigera’
(3) Yrkesmän (39 lexikala enheter)
mässingsplågare ’trumpetare; hornist’;
komp(et) ’musiker i rytmsektionen’
(4) Arbetsobjekt (22 lexikala enheter)
mässingssoppa ’musik för blåsorkester,
hornmusik’; Lundgren ’Lohengrin’
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Musikerslang: varifrån?
Primärkällor:
• samtal med Åke
Landqvist (ÅL),
2004–2007
• biografier och
memoarer
• musikvetenskaplig
litteratur
• ordlistor och
ordböcker inom
fackområdet

Sekundärlitteratur:
• monolingvala
allmänordböcker:
NEO, SAOB
• monolingvala
slangordböcker:
Gibson 1983, SvSl
Kotsinas 2000, NSvSl
• språkvetenskaplig
litteratur
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Musikerslang: i slangordböcker?
”Till den typ av slang som inte medtagits här hör …
yrkesmusikernas slangbenämningar på
musikstycken, t.ex. Gnället i kapellet (Cryin’ In The
Chapel), Jag ser änder där (I Surrender, Dear) …”
(SvSl, s. [1], kursiv stil i originalet)

”Slutligen bör det sägas att många fullt levande och
kanske till och med vanliga slangord sannolikt
saknas i denna bok. Dit hör bland annat en del
regionala slangord och en mängd ord som används
av olika yrkesgrupper eller av personer med vissa
specialintressen …” (NSvSl, s. XII–XIII)
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Musikers arbetsobjekt: vad? (I)
(1) Musikaliska genrer:
mässingssoppa ’musik för blåsorkester, hornmusik’
(ÅL; Nyquist; SvSl)

skåp ’dragspelsmusik’ (SvSl)
sydisar ’latinamerikanska tongångar’ (Tellemar)
(2) Musikaliska verk:
(2a) marscher
(2b) baletter, operor och vokala verk,
operetter
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Musikers arbetsobjekt: vad? (II)
Etthundraett (ty. Hundert und Eins, Jämtlands
fältjägarkår) (Sandberg)

Frösundapolkan (Svea ingenjörregimentes marsch)
(Sandberg)

Värmlandspolkan (Pepitamarsch, Värmlands
regementes marsch) (ÅL; Sandberg)

Ankdammen (sv. Svansjön, fr. Le lac de cygnes) (ÅL)
Hallickens miljoner (sv. Harlekins miljoner, fr. Les
millions d’Arlequin) (ÅL; SvSl)
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Musikers arbetsobjekt: vad? (III)
Dyngjohan [dyng + Johan] (sv. Don Juan,
it. Don Giovanni) (ÅL; SvSl)

Frun utan stuga (sv. Kvinnan utan skugga,
ty. Die Frau ohne Schatten) (ÅL; Hjalmarsson)

Lundgren (sv., ty. Lohengrin) (ÅL; SvSl)
Pelle och Melle (sv. Pelléas och Mélisande,
fr. Pelléas et Mélisande) (ÅL; SvSl)

Rigelotto [rigel + Otto] (sv., it. Rigoletto) (ÅL)
Mittinatta (sv., it. Mattinata) (ÅL)
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Musikers arbetsobjekt: vad (IV)?
Den glada ankan (sv. Den glada änkan,
ty. Die lustige Witwe) (ÅL)

Eländets land (sv. Leendets land,
ty. Das Land des Lächelns) (ÅL; Tellemar)

Kardassfurstinnan (sv. Czardasfurstinnan,
ty. Die Csárdásfürstin) (ÅL)

Luderläppen, Lädernuppen (sv. Läderlappen,
ty. Die Fledermaus) (ÅL; SvSl)

Orfeus i underkjolen (sv. Orfeus i underjorden,
fr. Orphée aux enfers) (ÅL)

Pagadudu (sv., ty. Paganini) (ÅL)
Teaterbråten (sv. Teaterbåten, eng. Show Boat) (ÅL)
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Musikers arbetsobjekt: hur? (I)
Bildspråk (jfr Lindfors Viklund 2001)
mässingssoppa
skåp
Ellipser (jfr Strömman 1995; Kotsinas 2003)
sydis
Geografiska angivelser (jfr Sandberg 1996)
Frösundapolkan
Värmlandspolkan
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Musikers arbetsobjekt: hur? (II)
Ordlekar och ljudlikhet (jfr SvSl; Kotsinas 2003)
Den glada ankan
Mittinatta (jfr it. mattinata, ’morgonsång’)
Hallickens miljoner
Orfeus i underkjolen
Frun utan stuga
Lundgren
Pelle och Melle (jfr fr. pêle-mêle, ’huller om
buller, oreda’)
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Fackslang: varför?
(1) Effektiv kommunikation
(jfr Laurén & Nordman 1987; Strömman 1995)

(2) Sammanhållning i gruppen
(jfr Skautrup 1968; Andersson 1994; Strömman 1995;
Kotsinas 2003)

(3) God stämning på arbetsplatsen
(jfr Strömman 1995; Beck 1998)
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Musikers arbetsobjekt: varför?
”[D]et är en gammal tradition att varje skrå ska
ha lite ling[v]istiskt frimureri för sig.”
(Norman 1980, s. 243)

Slanguttryck eller öknamn bildas lätt när verkets
namn erbjuder möjligheter och ”[d]et kan vara
ett sätt att motverka ’tristessen’ inför utsikten att
’genomlida’ [dvs. spela] kvällens föreställning”.
(ÅL, 2005-08-11)
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Fackslang och/eller allmänspråk? (I)
(hämtat från <www.sjobo.nu/cardell/homepage/fun_story_sv.htm>;
<www.stahlhammerklezmer.se/Pressmaterial.htm>)
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Fackslang och/eller allmänspråk? (II)
(hämtat från <www.gladaankan.nu>; <www.glada-ankan.se>;
<www.ankdammen.com>)
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