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Abstrakt

Detta är en uppsats som handlar om Sun Studio under 1950 talet i USA, hur studion kom till och 
om dess grundare Sam Phillips och de tekniska tillgångarna och begränsningar som skapade 
”soundet” för Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ike Turner och många fler. Sam Phillips
producerade många tidlösa inspelningar med ljudkaraktäristiska egenskaper som eftertraktas än 
idag. 

Med hjälp av litteratur-, ljud- och bildanalys beskriver jag hur musikern och producenten bakom 
musiken skapade det så kallade ”Sun Soundet”. Ett uppvaknande i musikvärlden för den 
afroamerikanska musiken hade skett och ingen skulle få hindra Phillips från att göra den hörd. 

För att besvara mina frågeställningar har texter, tidigare forskning och videomaterial analyserats. 
Genom den hermeneutiska metoden har intervjumaterial och dokumentärer varit en viktig källa i 
denna studie. 
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1. Inledning
 

Min idé till studien om den oförglömliga och mytomspunna ”Sun Studio” i USA kommer från mitt 
långvariga intresse för analog ljudinspelning. Mitt första minne av att lyssna på låten ”Great Balls 
Of Fire” av Jerry Lee Lewis (inspelad i Sun Studio) är vid åtta års ålder. Genom låtens sväng och 
sättet den framfördes lyckades den etsa sig fast i mitt minne och skapa en oförglömlig nyfikenhet på
den magiska värld som tycktes ligga bakom.

Vid fjorton års ålder började jag lära mig spela in med en multi-track kassett porta-studio som blev 
grunden till min erfarenhet av liveinspelning med pålägg. För att kunna lyssna på dessa kassetter i 
en vanlig spelare behöver ljudet spelas in till ett annat format, som tex en stereokassettspelare eller 
cd brännare. Under denna process lärde jag mig mixa ner de inspelningar jag hade gjort i realtid. 
Detta kan kallas för livemixning. Vid femton års ålder började jag spela in med digitala verktyg i en
DAW (digital audio workstation) och fick upp ögonen för mikrofonteknik och placering och dess 
stora påverkan på inspelning. Känslan av att det fanns något mer att hämta ur den analoga 
kunskapen och den tekniska begränsningen är anledningen till att jag vill ta reda på mer om 
rullbandsinspelning och dess ursprung. 

Efter att ha sett dokumentären ”Recording, 50´s Style” (Sound On Sound 2017) som handlar om 
”Sugar Rays Vintage Recording Studio” i England insåg jag att något har gått förlorat i moderna 
studior. Sugar Ray`s är en replika och snarlik kopia av Sun Studion där hela processen från 
mikrofon till rullband används. En törst efter kunskap om tekniken, producentens roll och 
klangvärlden var nu ett faktum. 

De ljudstrukturella innovationer som Sun Studio och Chess Records, som spelade in i Putnam`s 
Universal Studio mellan 1948-1956 (Doyle 2005, s. 181), skapade genom bland annat ”trial-and-
error” (försök och misstag) metoden var som Doyle beskriver ”radical reconfigurations of the 
widening, deepening sonic spatialites that were entering the mainstream in West Coast studios and 
elsewhere.” (Doyle 2005, s. 163) Att hitta mer fakta om de radikala ljudexperiment som föregick, 
från den spelade och sjungande tonen till den färdiga produktionen blev mitt mål. Denna uppsats är 
intressant ur en musikers och/eller producents perspektiv. Innehållet kan även tilltala personer med 
stort intresse för 1950 tals musik och processen bakom analog ljudinspelning. 

1.1 Bakgrund

I januari 1950 startades Sam Phillips Recording Service i Memphis, Tennessee. Företaget 
specialiserade sig på skivpressning och radiotranskription och hade en mobil inspelningsstudio som 
spelade in bland annat rotarian middagar, födelsedags-evenemang och bar mitzvahs. Sam Phillips 
spelade även in lokala blues och RnB (rythm & blues) artister. Phillips kunde sedan sälja eller hyra 
ut masters, det vill säga rättigheterna till etablerade independent bolag som Chess Records eller 
Modern. (Doyle 2005, s. 166). Phillips hade även ett dagtid jobb för radiokanalen WREC som var 
hans huvudsakliga levebröd de första åren. (Guralnick 2015, s. 67)     
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Phillips hade investerat tid och pengar i upprustningen av en gammal affärslokal som han sedan 
döpte till Sam Phillips Recording Service. (Gibson 2005, s. 194). Det skulle komma att bli den 
inspelningsstudio där artister såsom Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis och Howlin Wolf 
spelade in för första gången. På dörren satt han en skylt där det stod:”We Record Anything-
Anywhere-Anytime” (Guralnick 2015, s. 74) Detta skulle locka de lokala musikerna i Memphis, 
Tennesse till hans dörr. Den första tiden var studion öppen för alla att spela in en tvåsidig skiva mot 
en kostnad av tre dollar, som motsvarar trettiotvå dollar år 2019 (CPI Inflation Calculator) och en 
ensidig skiva för 2 dollar. Det fanns även möjlighet till att provspela gratis och få en chans till 
distribution via radion. (Guralnick 2015, s. 74)

Sun Records bidrog till uppkomsten av rock ´n´ roll då de producerade de först släppta inspelningar 
som kom att bli kända under genren. År 1953 spelade Sam Phillips in artisten Elvis Presleys första 
skiva som fick just denna rock `n`roll stämpel. (Chanan 2000, s. 103) ”The Sun Sound” och det 
som sägs enligt Doyle vara typiskt, och även i viss utsträckning definiera rock ´n´roll som en genre, 
är echo och reverb effekterna, baktakts (backbeat) trummor (då accenten på 2:an och 4:an markeras 
med virveln) och bluestolvan (vanligaste blues formen). (Doyle 2005, s. 8) 

Sun Records förblev ett independent (indie) skivbolag under hela sin aktiva tid. Istället för att hitta 
egna talanger köpte de stora skivbolagen artistavtal från Sun Records. Då artisterna Elvis Presley, 
Johnny Cash och Howlin Wolf hade nått viss framgång köptes de upp av RCA och Colombia. 
Presley gick över till RCA år 1956 och hans första inspelning där blev ”Heartbreak Hotel”. 
Skivbolaget RCAs försök att återskapa Sun Studions ”slapback echo” hade misslyckas. 
Atmosfären i Nashville Studion var enligt Presley, Moore och Black (medmusikanter) kall, 
professionell och även skrämmande, istället för hemtrevlig och vänskaplig som hos Sam Phillips 
Studio. Reverb effekten som RCA hade skapat till låten ”Heartbreak Hotel” var enligt Sam Phillips
”A morbid mess” (en sjuklig röra). (Doyle 2005, s. 208)

Andra artister som Sam Phillips spelade in var Ike Turner and the Delta Rhythm Kings´ med låten  
”Rocket 88” (1951), B. B. King´s ”She´s Dynamite” (1950) och Howlin Wolf med låten ”Moaning 
at Midnight” (1950/1951). Dessa låtar var ett exempel på den klangvärld som Memphis Recording 
Service erbjöd, ”anarchic-seeming rythm sections, riffing rather than soloing horns and, loud, 
distorted, prominently featured electric guitars.” (Doyle 2005, s. 166) Howlin Wolf (Chester Arthur 
Burnett), enligt Phillips var en av de få artister som verkligen fängslade honom då Phillips inte 
kunde forma Wolfs talang. Den var redan där. (The Man Who Invented Rock & Roll part 2, 2013)

År 1952 etablerade Sam Phillips sitt eget skivbolag Sun Records. Då kunde han själv börja släppa 
musiken från de lokala blues och RnB artister han spelade in. Det var inte förrän 1954 som Phillips 
började arbeta fram vit talang, såsom Harmonica Frank, Hardrock Gunter och Elvis Presley. Detta 
var början på hybrid musiken som skulle komma att kallas ”rockabilly”. De afroamerikanska 
artisterna hos Sun Records hade vid denna tidpunkt antingen gått vidare till andra bolag eller lagt 
ner. Phillips hade sitt eget ”slapback echoeffect” (förklaras mer i resultat) som blev ett varumärke 
för rock ´n´roll soundet. Han fortsatte att spela in hitlåtar med artisterna Jerry Lee Lewis, Johnny 
Cash, Carl Perkins, Roy Orbison, och Charlie Rich. Denna period kom att kallas för ”The white 
rock ´n´roll phase” för Sun Records. (Doyle 2005, s. 166)                                                                 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur professionella musikinspelningar gick till på 1950 talet i 
SUN Studio i USA. Nedan följer de frågeställningar som står i fokus för studien.

        
Frågeställningar

1. Vilket tillvägagångssätt användes vid en inspelning i SUN studios och hur påverkade det
soundet?

2. Vad hade den samtida afroamerikanska musiken för påverkan på Sam Phillips och Sun 
Studio I val av artister och sound?

2. Metod

Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ metod, där hermeneutik har varit en viktig del. Texten 
följer det logiska upplägget introduktion, problem (frågeställning), metod, resultat och diskussion.” 
(Backman 2016, s. 69) Att analysera texter och videomaterial har hjälpt mig i förståelsen om vilken 
utrustning som har använts och på vilket sätt. För att kunna utföra uppsatsen har det varit viktigt att 
begränsa insamlandet av material. ”Alla alternativ, som kan reducera den kvalitativa databasens 
omfång, bör användas i rapporteringen”. (Backman 2016, s. 65) För att på det mest effektiva sätt 
kunna skriva denna uppsats har kompletterande material från film och bildanalyser använts. 

”Det skrivna och tryckta ordet är det avgjort vanligaste formen också för kvalitativ rapportering. Det kan
emellertid kompletteras med olika slag av bildmedier som exempelvis fotografier, film, videoband, CD eller

DVD.  

(Backman 2016, s. 65)

Dokumentärfilmen ”Recording, 50´s Style” (2017) har varit en viktig källa då den har gett insikt 
och förståelse om hur inspelningsprocessen från mikrofon till rullband gick till i Sun Studion. 
Dokumentären svarar även på frågor om varför musiker och producenter fortfarande intresserar sig 
för en klangvärld som fanns för över sextio år sedan. Som Michael Chanan beskriver är det viktigt 
att förstå hur svårt det är att hitta en övergripande text baserat på vetenskaplig forskning som 
handlar om just inspelnings-industrin. (Chanan 2000, s. ix). Chanan har hjälpt svara på vissa frågor 
om inspelningsindustrin och ljudtekniken på 1950 talet, dock har det gått nitton år sedan boken 
Repeated Takes publicerades och sökandet efter kompletterande forsknings-material som innehåller 
utökade tekniska detaljer har funnits i boken Echo & Reverb.

Boken Echo & Reverb. Fabricating Space in Popular Music Recording (2005) skriven av Peter 
Doyle berör mitt ämne mer än någon annan bok som använts i uppsatsen. Doyles intresse för 
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effekterna bakom Elvis Presleys röst och de klassiska rock ´n´roll och rockabillyinspelningar från 
1950 talet ledde honom till dessa frågeställningar (Doyle 2005, s. 4)

 ”In what ways do these echo and reverb effects accomplish their tasks? Whence did they come? Why should
they be present at all?” 

(Doyle 2005, s. 4)

 

De olika forskningsbaserade texter som analyserats har hjälpt väva ihop inspelnings-teknik med 
musik-producentens roll på 1950 talet, i detta fall Sam Phillips och Sun Studions specifika 
tillvägagångssätt. Peter Guralnick är författaren till The Man Who Invented Rock `n`roll (2015). 
Denna biografi är skriven utifrån författarens möten och vänskap med Sam Phillips sedan år 1979, 
där intervjuer och citat har varit användbara som källor och vidare forskning. (Guralnick 2015, s. 
xv) Med stöd från den hermeneutiska metoden har boken analyserats och tolkats. ”Med 
hermeneutik har man traditionellt menat konsten att förstå, tolka, utlägga. ” (Hellesnes 1991, s. 25) 

För att förstå de olika delarna i tillvägagångssätten hos Sun Studio, har en förförståelse om 
inspelningsprocessen i sin helhet underlättat arbetet. Detta är något som den hermeneutiska cirkeln 
går ut på. Med en vag förståelse av helheten när det gäller inspelningsprocessen kan de olika 
delarna i processen få större betydelse, och tvärtom.

Läran om den hermeneutiska cirkeln går ut på att det alltid finns en mer eller mindre vag och implicit
förståelse av helheten i förförståelsen av delarna, och att en mer eller mindre vag och implicit förståelse av

delarna är närvarande i den gradvist förstådda totalmeningen. Helhetsförståelsen ”svänger med” i
delförståelsen, och omvänt.” 

(Hellesnes 1991, s. 28)

3. Tidigare forskning

För att hitta forskningsmaterial om Sun Studions inspelningsteknik och dess tillämpning har boken 
Repeated Takes (2000) skriven av Michael Chanan varit en stor tillgång. Boken beskriver 
inspelningens historia från Edison till uppfinningen av CD skivan med fokus på utvecklingen av 
inspelningsteknik. Det finns mycket skrivet i annan litteratur  om filmens och televisionens historia.
Chanan förklarar att hans bok fyller ett ”märkligt gap” i ämnet om musikinspelning med 
vetenskaplig grund. (Chanan 2000, s. ix) 

I artikeln Relational Spaces of Creativity in the City” (2005) från tidskriften Built Environment 
skriver Chris Gibson om musikstudion som en kulturell symbol för de lokala invånarna som 
musikstudion ligger i. Den tar upp hur en inspelningsstudio belägen i en stad har hjälpt definiera 
förhållandet mellan konsumenten och de som arbetar i studion, och deras olika roller i skapandet. 
(Gibson 2005, s. abstrakt) Informationen om Sun Records i den artikeln kom till stor användning 
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för att beskriva de tekniska och kulturella skillnaderna mellan dagens inspelningsstudio och Sun 
studion. Det blir tydligt hur vissa kunskaper till viss del glömts bort i och med teknologins 
utveckling. I tidigare forskning finns det information om inspelningstekniken som ett ämne i sig. 
Sam Phillips som producent och tekniker beskrivs väldigt kort i de texter som nämns ovan. För att 
hitta mer om hans vision har dokumentärer och biografier om Sam Phillips använts som 
inspirationskällor till vidare forskning.  

Inspelningsteknik vävs in i uppsatsen för att hjälpa beskriva ”soundet” som Sun Studion hade, och 
ger en inblick i Sam Phillips sätt att skapa något unikt. En jämförelse med dagens musikstudio är 
också nödvändig för att beskriva för- och nackdelar med den nya tekniken och hur viss kunskap har 
glömts bort då den digitala inspelningstekniken tog över. (Gibson 2005, s. 198) Uppsatsen kommer 
även att beröra Phillips intresse för den afroamerikanska musiken i Memphis, Tennesse. Phillips 
beskriver sitt ursprungsmål med studion och även radiokanalen WHBQ; 

”To provide a forum for negro talent and self-expression, to serve both the black community and the
community at large by drawing attention to the rich, generous, and diverse culture that had been so ignored

by history and ill served by prejudice.”

(Guralnick 2015, s. 151)

4. Undersökning

Här kommer jag att presentera resultaten av mina studier. Resultatet är uppdelat i tre delar. 
Första delen fokuserar på tillvägagångssättet för inspelningen i Sun Studio och detaljer om hur 
musik lanserades på 1950 talet. Andra delen är baserat på dokumentären Recording, 50´s Style 
(2017) som handlar om Sugar Ray´s Vintage Recording Studio. En direkt tolkning av 
intervjupersoner i filmen har hjälpt svara på varför en återuppbyggande av en 1950 tals musikstudio
varit viktig för att uppnå det ”sound” som Sun Studion hade. Den tredje delen svarar på min andra 
frågeställning som handlar om hur den afroamerikanska musiken påverkat Sam Phillips i hans val 
av artister och sound. 

4.1 Inspelning i Sun Studio

Sam Phillips Recording Service startades i allra början av 1950 talet, januari 1950. Ur ett tekniskt 
perspektiv tillhör 1950 talet ”the tape era” (bandepoken), som Denning förklarar mer i sin bok 
”Noise Uprising” (2015). Baserat på de nya möjligheterna med magnetiskt band och ljud editering 
blev det möjligt att skapa en inspelning i studion som inte hade hörts eller spelats ”live” förut. Med 

påläggningsteknik kunde tagningar läggas på varandra i efterhand via rullbandspelarens separata 
kanaler, effekter kunde mixas/spelas in under en liveupptagning eller i efterhand genom 
livemixning. (Denning 2015, s. 70)
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Den levande kvalitén på musiken i Sun Studio beror till stor del på mikrofonplacering och rummets 
utformning. Musikerna och mikrofonuppställningen liknade den som förekom vid ett scen-
framträdande, där trummor står bakom de andra musikerna som är uppställda mer eller mindre i rad.
(Chanan 2000, s. 103) Denna uppställning minimerade även risken för fasfel. Fasfel (phase shift) är 
en term som beskriver en ljudvågs fördröjning i förhållande till en annan. Det kan uppstå fasfel när 
två eller fler mikrofoner med olika längd från ljudkällan används. (Huber & Runstein 2010, s. 52). 
Ljudet ifrån live-rummet ihop med den akustiska miljön, dvs rumsklangen gick sedan in i 
mixerbordet i kontrollrummet där Phillips kunde lägga till reverb och slapback echo. Efter 
mixerbordet gick signalen direkt in på en rullbandsspelare. Detta är signalkedjan som resulterade i 
det som kom att kallas för ”The Sun Sound”. (Chanan 2000, s. 103) 

Betydelsen av framträdandet i studion spelade en väsentlig roll på 1950 talet. Samspelet mellan 
musikerna var ytterst viktig. På grund av dagens digitala inspelningsepok med möjligheter till 
reproduktion (återskapandet) av musik är kraven på samspel i musik-framträdandet inte lika stora. 
(Denning 2015, s. 71) Phillips hade möjligheten att lägga ihop olika tagningar till en och samma 
och därmed plocka ihop de bästa bitarna till en bra tagning (Chanan 2000, s. 104). Dock verkade 
inte denna klipp- och klistra-teknik tilltala Sam Phillips. Han prioriterade hela tagningar som var 
genuina framför tagningar som var korrekt utförda men saknade ”känslan”. Som Jerry Lee Lewis så
bra beskriver i boken Echo and Reverb (2005):

”I´d say,”Mr Phillips, that´s terrible, he said, That´s original. I said, but it´s just a big original mistake. And
he said, that´s what Sun Records is ”tjatss what we are”

(Doyle 2005, s. 167)

Även om ett oönskat ljud eller ett spelfel spelades in kunde Phillips senare kalla det för en ”perfect 
imperfection”. Med Phillips egna ord förklarar han hur en telefon ringde mitt under en inspelning 
av Junior Parker. Visserligen hade de spelat in flera tagningar, men det var den med telefonen som 
lät bäst. Han lade mycket vikt på att få ett så ”äkta” ljud som möjligt. ”I always felt I had to leave 
enough liveness in a studio to were it sounded real, R.E.A.L” (The Man Who Invented Rock & Roll
part 1, 2013)

Sam Phillips sägs enligt en rockskribent vara först med att använda en heavy echo effekt men behöll
den generella klangvärlden ”tydlig och full av liv”. (Chanan 2000, s. 103) Enligt Doyle var Phillips 
inte först med att använda en slapback echo. Låten ”Juke” som är inspelad för Chess Records 
släpptes innan Sam Phillips började använda sig av effekten. Phillips hade hyrt ut rättigheter till 
Chess Records sedan år 1950 och detta enligt Doyle antyder på att han kände till låten. (Doyle 
2005, s. 181) I boken Modern Recording Techniques (2010) kallas slap echo/slap back effekten 
även för  ”doubling” (dubblera), som antyder på att effekten skapar en känsla av att höra två röster 
samtidigt. (Huber & Runstein 2010, s. 71)

”Heavy echo” antyder på att eko effekten är hörbar och stark (heavy). För att åstadkomma ett 
slapback echo behöver delay tiden vara mer än 35 ms. (Huber & Runstein 2010, s. 71) Ett tydligt 
exempel där heavy echo används är låten ”Mystery Train”, (original skriven av Junior Parker år 
1953) inspelad av Elvis Presley år 1955 i Sun Studion, sista dagen innan han lämnade Sun Records 

7



och skrev kontrakt med RCA. Det första som hörs på inspelningen är Scotty Moores ”echoic” 
elgitarr följt av Presleys sång. Denna ljudklang var en kombination av echo och reverb som kunde 
tolkas av Doyle som ljudet av ett tåg i fjärran och därmed passade titeln ”Mystery Train”. Detta ger 
lyssnaren chansen att tolka in ”place and space” i musiken. Blandningen av närhet och reverb i 
Presleys röst skapar även en ”dubbeltydig känsla av jubel och nervositet”. (Doyle 2005, s. 2-3) 

För att skapa detta eko kunde Phillips manipulera rullbandsspelaren och dess tonhuvuden för att 
skapa en ”slapback” effekt, och/eller sätta en extra mikrofon i badrummet för att fånga efterklangen
och badrummets reverb. Akustikbehandling och placeringen av instrument och röster spelade också 
en avgörande roll på resultatet. (Doyle 2005, s. 6)

Musik på 1950 talet började spelas in med multitrack-inspelning till sju och tolv tums vinylskivor i 
stereo. (Gibson 2005, s. 197) Detta följdes av nya sätt att lyssna på musik. Bilradion, jukebox och 
den portabla transistorradion spelade upp popmusik på 45vpm (varv per minut) EP vinylskivor. I 
hifi (high-fidelity) stereo system och i FM radion spelades LP (long play 33⅓ vpm) skivor 
(Denning 2015, s. 70).

Utöver den signal som kom från inspelningsrummet hade den analoga naturen av inspelnings-
utrustning i studion ett ”sound” i sig. Analoga mixerbord tillförde ett önskvärd brus i mixen och 
med användning av rörförstärkare (tube amplifiers) skapades ett “värme” i ljudet. Denna ”värme” 
talas det mycket om i dagens jakt på en mer levande klangvärld. Nackdelen med den analoga 
utrustningen var att för varje signalkedja som adderades försämrades ljudkvalitén. Desto fler 
analoga effekter och ljudbearbetningsapparaturer som kopplades in kunde resultera i mer hörbar och
oönskat brus. (Gibson 2005, s. 198) 

Vikten av att skapa den klangvärld som sedan skulle finnas på den färdiga inspelningen innan allt 
spelades in var teknisk nödvändig. Anledningen till detta var för att efter-bearbetningen inte kunde 
ske på separata kanaler efter inspelningen var klar. Inspelningsteknikerns kunskap och erfarenhet av
att jobba i den akustiska miljö, det vill säga erfarenhet av akustik-behandling i inspelningsrummet 
samt mikrofonplacering, var en stor del av den kunskap som behövdes för att uppnå det ”sound” 
som Sam Phillips eftertraktade. I moderna musikstudion kan förarbetet i inspelningsrummet ofta 
underskattas eftersom strävan att skapa en klangvärld innan inspelningen inte är nödvändig då detta 
enkelt kan göras i efterhand i mixnings och editeringsprocessen. (Gibson 2005, s. 198) Doyle 
förklarar (2005) att det har vuxit fram en ”fetishization” (fetisch) inom ”classic” ljudproduktion 
hos musiker de senaste tio till tjugo åren som lett till nyproduktioner av 1950 och 1960 tals 
instrumentförstärkare, gitarrer och echo och reverb apparaturer. (Doyle 2005, s. 4)

4.2 Sugar Ray´s Vintage Recording Studio 

För att gå in närmare på hur inspelning gick till och ”soundets” uppkomst i Sun Studion har 
material från en dokumentär om Sugar Ray´s Vintage Recording Studio använts. Sugar Ray´s 
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Studion är en nybyggd studio i Essex England som har gjort allt för att efterlikna Sun Studion och 
1950 tals studiomiljön. I bilaga 1 finner du en teknisk specifikation på utrustning i Sugar Ray´s 
Vintage Recording Studio (Recording, 50´s style, 2017)

Studiotekniker Lincoln Grounds berättar om tekniken och hur den hjälpt skapa de tidlösa 
inspelningar vi minns än idag. Enligt Grounds finns det en ärlighet i det ”sound” som skapas med 
1950 tals utrustningen som har varit betydelsefull och anmärkningsvärd för många som använder 
den. (Recording, 50´s style, 2017) Lärdomen från att börja spela in med endast en mikrofon och de 
utmaningar och fördelar som kommer med det, jämfört med att senare använda upp till fyra 
mikrofoner ger kunskap om inspelningsprocessen i Sun studion och vad det innebar. I moderna 
studior kan det användas upp till fjorton mikrofoner på endast ett trumset. Den gamla tekniken från 
Sun Studio kan därmed ge förståelse om för och nackdelar i moderna studiors mikrofon-
uppställnings-strategi. Viss utrustning blev övergiven på 1960 talet då det var för begränsande och 
svår att använda. Så här berättar ljudtekniker Grounds om utrustningen:

“Compared to a modern studio witch I´m much more used to working in, and I´m sure most people are,
there is an immediacy about using this equipment, especially on a vocal, you just dial it in and there it is,
there´s the sound. And there´s something about that sound that just appeals to people. So I think that´s the

magic of it. It´s instant, instant gratification if you like. On every single level of sonics you can criticize
them. The way that there put together and there´s a lack of bottom and theres a lack of top end, and all that

kind of stuff. Why do people still like them? The reason is they connect with people.”
(Recording 50´s style, 2017)

En inspelningsprocess i Sugar Ray´s studio börjar ofta med en mikrofon med upptagnings-
karaktären 8. Denna mikrofon gör så att det finns två ”deadspots” (döda vinklar) på sidorna. Där 
kan det med fördel riktas starkare ljudkällor som trummor och blåsinstrument. En balanserad nivå 
mellan alla ljud in i mikrofonen kan uppnås genom förflyttning av ljudpaneler som minimerar 
reflektioner från väggen, samt förflyttning av musiker och instrument i live-rummet. Detta kallar 
Grounds för “mixning i tre dimensioner”. (Recording, 50´s style, 2017)

När studioarbete sker i en ”live” miljö är ljudläckage mellan mikrofoner ett faktum. Ljudtekniker 
Grounds uttrycker det som att det finns ”total bleed”. Därför är det viktigt att det mesta av 
mixningen sker i live-rummet. Från kontrollrummet brukar Grounds justera de analoga EQ och 
kompressorer för att hitta ”sweetspots” och skön distorsion, samt förhindra att det klipper i nivåer. 
För hjälp med mikrofonplacering har kändisbilder från Sun Studion varit som en guide för Grounds.

”If there is a classic ribbon tip, it´s the way to use the dead spots. That´s what makes them really useful.”
(Recording, 50´s style, 2017)

Det finns tre vägar som ljudsignalerna spelas in i Sugar Ray´s studio. En är dedikerad till sången 
med sin egen EQ och kompressor, och allt det andra går genom de andra två. (Recording, 50´s style,
2017) Ägaren till Sugar Ray´s studio Dean Amos inspirerades mycket av Sun Studio. Han 
spenderade fyra år på att testa och restaurera all utrustning ”so it all runs nice”. Amos berättar om 
hur han kom på idé att starta en vintage 1950 tals studio:
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”We were going into modern studios and coming out with a sound that wasn´t really immulating the style of
music we are playing. We wanted the same experience as they had when they recorded. From mic to tape,

the whole process.” 
(Recording, 50´s style, 2017)

4.3 Sun Studio och den afroamerikanska musiken 

I början var Sam Phillips driven till att spela in afroamerikanska artister. Sam Phillips egna ord om 
varför han startade studion lyder:

”I didn´t open the studio to record funerals and weddings and school day revues. I knew what I opened the
studio for. I was looking for a higher ground, for what I knew existed in the soul of mankind. And especially

at the time the black man´s spirit and his soul.” 

(Guralnick 2015, s. 73)                                                                       

Phillips uppskattning av bluesmusiken och hur den utfördes var en stor inspiration för honom. Rock
´n´ roll musiken som kom på 1950 talet använder samma låtstruktur som en standard blueslåt med 
tolv takts form (twelve-bar shape). Första notlanseringen av en blueslåt publicerades mellan år 1913
- 1915. (Chanan 2000, s. 45). ”Race Records” hade skapat en stor marknad för den afroamerikanska
musiken i USA. Det började år 1922 då Harry Price med sitt bolag Black Swan Label spelade in 
mer afroamerikansk blues än någon annan hade gjort. De stora bolagen insåg snabbt marknads-
värdet på musiken som Price spelat in och på endast sex månader hade fått ihop mer än fyra gånger 
så mycket material än vad Black Swan Label hade. De stora bolagsjättarna skulle sedan sälja 
musiken under benämningen ”Race Records”. (Denning 2015, s. 73) 

Benämningen ”Race Records” kan tolkas att komma ifrån de stora bolagen som ofta ägdes av vita 
män där en uppdelning av afroamerikansk- och vit musikkultur tycktes vara nödvändig i 
marknadsförings-syfte. De stora bolagen var inte redo att blanda dessa kulturer officiellt, men ville 
inte gå miste om den ekonomiska tillgången som bluesmusiken tillförde. I artikeln Sam Phillips: 
Sun Records i Sound On Sound (2003) beskriver Phillips hur han kämpade emot segregationen i 
USA. Phillips påverkan på afroamerikansk musik var genom hans arbete med musikinspelning och 
marknadsföring, något som kom att bidra till en ökad kommunikation mellan människor med olika 
hudfärg.

“What we did managed to cut through the segregation to such an extent that it was way beyond what I had
even hoped we could do. That not only affected this nation, it affected people around the world, and it

absolutely had a lot to do with encouraging communication between people of different races." 
(Sound On Sound/Sam Phillips: Sun Records, 2003)

Fler vita människor i södra USA började ta till sig afroamerikansk musik och kultur på 1950 talet. 
Norman Mailer myntade begreppet ”The White Negro” (1957):

“A new white social outlaw wandering the landscape, a ´hipster`, a  ´philosophical psychopath`, whose
primary inspiration was the sexuality and music of the Afro-American.”

                                                                    (Chanan 2000, s. 112)                                                                  10



I min mening är ”The White Negro” en benämning som kom med den växande subkulturen 
bestående av vita amerikaner som sökte sig nya uttryck i musik och dans. Det fanns starka 
associationer till filosofisk och sexuell frihet i musiken som provocerade fram det tabubelagda och 
länge segregerade inom samtida kulturella uttryck. Vita cover artister som Elvis Presley och Djs 
såsom Alan Freed hade hämtat sin inspiration från den afroamerikanska scenframträdandet. 
(Chanan 2000, s. 112) I boken Repeated Takes berättar författaren och rock skribenten Simon Friths
att ”rockhistorien har alltid handlat om musiker som letar efter sin egen röst i processen av att 
misslyckas med att härma någons annans.” (Chanan 2000, s. 19) Genom att härma andra artister 
kunde Elvis Presley och andra artister hos Sun Studio hitta sin egen röst, och de nya “hipsters” som 
Mailer kallade de, hade redan börjat nå stora framgångar. 

Som avslut anger följande citat en benämning på vad blues är enligt Charter. På grund av 
kopplingen mellan rock ´n´roll och blues som skrivits om tidigare i uppsatsen, är det viktigt i min 
mening att få en djupare uppfattning om bluesens betydelse. Att spela blues var enligt Charter 
(1984) ett sätt att leva, och ett livgivande, uttrycksfull och rikt språk. Samuel Charter skriver i 
boken Blues, Ideology, and Afro-American Litterature (1984):

”Whatever else the blues was it was a language; a rich, vital, expressive language that stripped away the
misconception that the black society in the United States was simply a poor, discouraged version of the

white. It was impossible not to hear the differences. No one could listen to the blues without realizing that
there are two Americas.”
 (Baker Jr. 1984, s. 188)

5. Diskussion

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur professionella musikinspelningar
gick till på 1950 talet i Sun Studio i USA. Under forskningsprocessen har mina frågeställningar 
styrt arbetet. Resultatet av min forskning och analys av Sam Phillips och Sun Studion har givet mig 
en närmare förståelse om hur ”Sun Soundet” skapades. Utifrån min studie har jag kommit fram till 
att det fanns tre centrala aspekter och tillvägagångssätt i skapandet av ”Sun Soundet”.

1. Uppställning och rummets akustiska karaktär

2. Slapback echo effekten och den analoga utrustningen 

3. Val av artister/afroamerikanska artister.

Dessa tre punkter är centrala för att förstå processen som Sam Phillips och Sun Studio gick igenom 
för att uppnå ett banbrytande “sound” och den framgång som skivbolaget Sun Records hade. Varför
var Sam Phillips så betydelsefull för spridningen av rock ´n´ roll? 

Genom sin vision om att vara nyskapande ur ett ljudtekniskt perspektiv och sin längtan om att få 
sprida ett budskap om integration och kommunikation mellan den afroamerikanska och den vita 
musikkulturen i USA banade han väg för andra indiebolag att göra detsamma. Starten på en ny våg 
av musikproduktion som tilltalade en ny och bredare publik var på väg. 
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5.1 Uppställning och rummets akustiska karaktär (1)

Sam Phillips hade som utgångspunkt att uppställningen av musiker och utrustning vid en inspelning
skulle likna det vid ett liveframträdande, med trummor längst bak och de andra musikerna framför. 
Anledning till detta var att Phillips ville ha ett så levande ljud som möjligt, och ur ett tekniskt 
perspektiv minimera fasfel. 

Inspelningsrummet i Sun Studion var utformad av Phillips för att skapa den ljudklang som bäst 
representerade Phillips vision. Hans vision var att återskapa någonting som lät ”äkta” (real) och 
därmed låta rummets klang finnas med i inspelningen. (The Man Who Invented Rock & Roll part 1,
2013) När vetskapen om hur en inspelning ska gå till finns tycker jag det är viktigt att bryta sig loss 
från standardiseringar och våga experimentera med rummets klang. Det kan både öka kreativt 
tänkande och leda till en ny klangvärld där det unika står i fokus och kommer före det normala. 
Med  ”trial and error” metoden kan kunskap inhämtas och idéer prövas. 

5.2 Slapback Echo och den analoga utrustningen (2)

Enligt Doyle var Phillips inte först med att använda en slapback echo, då låten ”Juke” släpptes 
innan Phillips startade sin verksamhet. (Doyle 2005, s. 181) Med detta sagt vill jag ändå påpeka att 
Phillips utbredning och tillämpning av slapback echo spelade en viktig roll i skapandet av Sun 
Soundet. Rubriken ”doubling” (slapback echo) i boken Modern Recording Techniques (2010) 
avslutas med; ”Anybody wan´t vocals that sound like a 1950s pop star?” (Huber & Runstein 2010, 
s. 71) Detta antyder på att slapback hade blivit en signatureffekt för det sound som användes på 
sång i popmusik på 1950 talet. Jag har även hört slapback användas på virveltrumma, elgitarrer med
mera.  Slapback echo kan tillföra det lilla extra som gör att musiken känns ännu mer levande, kuslig
och mystisk. Min tolkning är att Sam Phillips använde effekterna för att skapa en klangvärld som 
var nyskapande och bortom det vardagliga och familjära.   

5.3 Val av artister/afroamerikanska artister (3)

Sam Phillips val av artister och förmåga att hänvisa de till att spela in material som skulle vara 
kommersiellt gångbart för samtiden ledde till genombrottet av genren rock ´n´roll. Sam Phillips 
hade en unik förmåga att lyfta fram en artists unika talang. Phillips insikt om vad som kändes äkta 
och genuint stod i fokus vid hans artistval. Johnny Cash beskriver hans första möte med Phillips i 
dokumentären ”The Gift”:

“Sam Phillips was a man of vision, and it was Sun Records.
And the first time I talked to Sam I told him I am gospel singer.

He said he couldn´t record gospel, the market wasn´t big enough.
So then I wound up on his steps waiting for him one morning.
When I went in I sang Carter family songs, Jimmy Rodgers.

But then he kept directing me back to my own repertoire.
I didn´t think it was any good but I had told him about Hey Porter. 

He said come back tomorrow and bring those guys
 you´d been making the music with and we will put it down”                                  

                (The Gift, 2019)
 12



Phillips inspelning och släpp av afroamerikansk musik bidrog till en integration av afroamerikansk 
musikkultur i USA. Hans kamp mot segregation visade sig genom hans val att spela in, 
marknadsföra och sprida afroamerikansk musik. Det ledde enligt Phillips själv till en ökad 
kommunikation mellan människor med olika hudfärg. (Sound On Sound, 2003)

Uttrycket ”The White Negro” (Chanan 2000, s. 112) talar för en ny fascination av afroamerikansk 
musikkultur som hade börjat sprida sig på 1950 talet. Sam Phillips ville ge denna nya vita publiken 
den musik de ville ha. Han insåg att det fanns en marknad för afroamerikansk musik och ville skapa
någonting nytt. En så kallad hybrid musik som blandande den vita folkmusiken med den 
afroamerikanska där artisten Elvis Presley stod i spetsen. 

Bluesmusik hade nått de vita genom sin påverkan på rock ´n´rollen. Resonemanget lyder att 
eftersom blues enligt Charter var ett sätt att leva och ett uttrycksfull och rikt språk blev rock ´n´roll 
musiken någonting mer än bara musik (Baker Jr. 1984, s. 188). Den fick en djupare betydelse på 
grund av sina influenser. Phillips vision förstärkte detta genom att behålla musiken så intim och rå 
som möjligt;

 ”I wanted as an intimate sound as I could get,
as much of a raw sound as I could get.” 

Sam Phillips 
(The Man Who Invented Rock & Roll part 1, 2013)

5.4 Vidare forskning

Denna studie har svarat på frågeställningar som jag har haft, men den har samtidigt väckt nya frågor
som vore intressant att forska vidare kring. Hur tampas dagens studiotekniker med att behöva ta på 
sig ansvar för flera roller samtidigt? Går viss kunskap förlorad när så mycket ansvar ligger på en 
person? Jag har själv behövt agera studiotekniker (inspelning, mixning, mastring), producent, 
låtskrivare, studiomusiker och skivbolag. Vissa av dessa roller har jag mer erfarenhet av än andra 
och förblir min starka sida, såsom inspelning, låtskriveri och studiomusiker. Medan de andra 
rollerna växer mer och mer för varje projekt jag bedriver. 

I en vidare forskning skulle jag vilja ta reda på mer om producentens och skivbolagets roll. Hur kan 
dagens egenföretagare växa inom musikbranschen och behålla sin egen prägel och kreativitet? På 
vilket sätt kan ”The Sun Sound” tillämpas i en modern studio, och hur lik behöver tekniken vara för
att uppnå den klangvärld som Sam Phillips skapade? 

Rasdiskriminering och segregation är fortfarande aktuella som ämnen idag, i Sverige och hela 
världen. Hur skulle arbetet med att uppmuntra integration mellan olika musikkulturer och skapa en 
ny genre se ut idag? På vilket sätt skulle människor med olika musiktraditioner kunna mötas för att 
förespråka integration och kommunikation? Vilken betydelse kan musiken ha för att människor ska 
våga släppa sina förutfattade meningar om ursprung, tillhörighet och nationalitet och lita på känslan
om vad som känns genuint, äkta, eller som Phillips uttryckte det -  R.E.A.L?
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7. Bilaga 1

Utrustning som används i Sugar Ray´s Vintage Recording Studio. Essex, England (2017)

Mikrofoner: 
RCA 44 BX (ribbon) används mycket på sång.
RCA 77 samt RCA 74
SHURE Fatboy 55, SHURE 55, SHURE 355 
639 Birdcage

Mixerbord:  3st Valve ALTEK 1567 (5 into 1 mixers)
Ursprungligen ett PA mixerbord i danshallar. 

EQ: ALTEK (shelving EQ)

Kompressor: ALTEK (omodifierade)  

Tape Echo:
DYNACHORD (Tysk) 62-s År 1960 (61) 
EMT plate 1957 (mono plate, serial nr 87)

Watkins Copicat 
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