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INLEDNING

SYFTE
Syftet med DVD 1 - Musikhistoria är att:

 — Visa att all musik har samma historia.
 — Ge en lättfattlig överblick och visa att den typ av musik unga män-

niskor lyssnar på i dag är lika djupt förankrad i vår musikhistoria som 
klassisk musik.

 — Ge ett alternativ till den vedertagna synen på musikhistorien som 
något som skapats av vita kristna män som noterat musik.

 — Väcka frågor, provocera och stimulera till kreativt tänkande.
 — Visa att den som har makten över historieskrivningen har ett oer-

hört övertag.

Syftet är inte att ersätta lärare eller att berätta “allt”.   

BAKGRUND
Jag har undervisat i praktisk och teoretisk musik historia i 30 år, och vet 
att musikhistoria har låg status. T.o.m. bland elever och lärare på musik-
högskolor ses ämnet ofta som onödigt och ointressant (själv skolkade 
jag flitigt).

Det finns flera förklaringar till ämnets låga status, men jag tror att hu-
vudförklaringen är att flertalet inte känner sig delaktiga i musikhis-
torien. Man känner sig utanför. 
Och känner man sig inte delaktig, blir musikhistoria ointressant (såvida 
man inte har en verkligt kunnig och engagerad lärare med berättarta-
lang — då kan man bli intresserad av vad som helst). 

Det här beror ytterst på att man satt likhets tecken mellan klassisk musik 
och vår musikhistoria. Det är olyckligt. För klassisk musik är ungefär 200 
år gammal och en musikgenre bland andra 
Konsekvenserna av att man är förödande. 
För undersökningar tyder på att bara 2-4 % av den svenska befolkning-
en har stort utbyte av att lyssna på klassisk musik. Bland unga betydligt 
färre. 
Undra på att en överväldigande majoritet inte anser att musikhistorien 
angår dom — deras musik tas inte på allvar och sätts inte in i sitt histo-
riska sammanhang. 
För kvinnor tillkommer dessutom problemet med att nästan alla klas-
siska storheter är män. Om man på allvar hävdar att musikhistorien 
skapats av vita män så säger man samtidigt att kvinnor är omusikaliska, 
underlägsna män vad gäller musikskapande.

Dessutom har många musikhistorelärare sett som sitt huvudsyfte att 
propagera för klassisk musik. 
Det är musikpolitik, inte musikhistoria. 
När elever känner det uppfattas undervisningen ofta som förutsägbar 
och ointressant. 
Visst ska lärare stimulera musikintresset och ge elever möjlighet att 
upptäcka för dom okända musiktyper.  Men blandar man ihop musik-
historia och  kulturpolitiska målsättningar hamnar man på svag is.
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ALL MUSIK HAR SAMMA HISTORIA
Huvudsyftet med DVD 1- Musikhistoria är att visa att all musik har 
samma historia. Vare sig man lyssnar på punkrock eller Beethoven så 
är bakgrunden densamma. Börshajar och uterliggare, dirigenter och 
rocksångare.
Historien är gemensam. 

På många musikhögskolor ser man annorlunda på saken.  Där skiljer 
man ofta på musik & samhälle (musikhistoria) och pop/rock-historia. 
Det är i flera fall två olika ämnen.
Jag har svårt att förstå logiken i denna uppdelning.  Pop/rock har 
starka rötter i bl.a. flamenco och utvecklingen omkring 1500-talet och i 
1700-talets zigenarband. Det hade Mozart också.  
Och Beatles och Edward Elgar var produkter av vad som hände i bl.a. 
England på exempelvis 14/1500-talen. Deras historia är gemensam. 
Jag tror uppdelningen bidrar till den känsla av utanförskap som jag tror 
är ett grundläggande problem.  

Och jag är säker på att musiklivet förlorar på det, i synnerhet mindre 
musikgenrer. 
Efter en radiodebatt sa en hög kulturtjänsteman till mig som förklaring 
till den oklassiska musikens låga status hos kulturetablissemanget, att  
“musiker är genrefixerade och splittrade och därför lätta att köra över”. 

ÄMNESINTEGRATION
Musikämnet har allt att vinna på ämnesintegration. Därför innehåller 
lärarhandledningen konkreta förslag på hur frågeställningarna kan tas 
upp i andra ämnen.
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1. NYA TIDER - NY MUSIK | 23’04

MUSIK
Nya tider — Ny musik är en sammanfattning av centrala skeenden i 
Västerländskt musikliv från 800-talet till i dag, kopplat till samhällsför-
ändringar. Det är “grundfilmen” som övriga filmer i viss utsträckning 
bygger på.
Filmen bygger på kapitel 2 i boken retro.nu. Lärare bör läsa kapitlet 
innan filmen visas.

Urvalet
Det är naturligtvis omöjligt att få med allt viktigt på drygt 20 minuter. 
Urvalet återspeglar vad jag personligen anser viktigast för att man ska 
få grepp om musikhistorien.
Någon annan hade säkert gjort ett annat urval, men det här är mitt.
Den bakomliggande tanken har varit att fokusera på faktorer som haft 
stor betydelse för nutidens musikliv, eftersom det är den aspekten som 
gör musikhistoria intressant för flertalet.

Musikhistoria i skolan
Det är ganska ovanligt att undervisning i musik historia fungerar — 
även på musikhögskolor är många studenter ointresserade av ämnet. 
Det här beror inte på att musikhistoria är ovik tigt eller ointressant, utan 
på att människor alltför sällan inte känner sig delaktiga i musikhisto-
rien. Att man står utanför, trots att all musik har samma historia.

Situationen är ytterst ett resultat av 1900-talets musikpolitiska ambi-
tioner, som syftade till att få människor att lyssna på klassisk musik. 
Som ett led i denna strävan framställdes musik historien ofta som något 
som skapats av vita kristna män som noterat musik. Inte bara i skolans 
undervisning, utan även i media som SVT och radions P2.  
Budskapet var att noterad klassisk musik var den enda riktigt värdefulla 
musiken — annan musik avfärdades ofta som kommersiell skräp (jazz 
och rock) och primitiv (folkmusik). Som exempel på kommersialismens 
skadeverkningar.

Strategin var feltänkt ur flera synpunkter.  
Syftet med musikhistoria är inte att propagera för eller mot viss musik, 
utan all historieun dervisning måste bygga på saklig grund. Annars tap-
par människor med rätta respekt och intresse.

Noterad musik är viktig, men utgör bara en liten del av vårt musikarv. 
Annan musik har haft minst lika stor betydelse.

Trots att bl.a. rockmusik är lika starkt förankrad i vår musikhistoria som 
symfonisk musik tror flertalet att så inte är fallet. Därför har strategin 
skapat ett omfattande utanförskap. 

För att människor ska känna sig delaktiga i musik historien måste den 
utgå ifrån den musik människor faktiskt lyssnar på i dag. Annars fram-
står ämnet som ointressant. 
För huvudsyftet med historia är att vi ska förstå vår bakgrund. Varför 
saker och ting är som dom är. Det förutsätter att man utgår från sånt 
man känner igen.
Annars hamnar man utanför. Känslan av delaktighet är avgörande för 
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intresset.

Varför musikhistoria?
Det är en gammal sanning att den som kontrollerar historieskrivningen 
har oerhörd makt. 
På medeltiden var det kyrkan. Sen kom furstarna och på 1800-talet 
medelklassen. I dag finns det hur många böcker som helst om pop och 
rockmusik.
Problemet är att man i allmänhet bortser från musik som inte passar 
dom egna värderingar na. Så gjorde medeltidens munkar och så gör 
nutidens pop- och rockhistoriker. 
Och så gör man i traditionella musikhistorieböcker. Där står det ofta 
näst intill ingenting om musik som folk faktiskt lyssnar på.
Detta är naturligtvis ohållbart. All musik måste vägas in för att man ska 
kunna tala om musikhistoria. 

Men vad ska musikhistoria vara bra för? Vad kan man lära sig?
En hel del faktiskt.
Inte minst att musik är en kulturyttring och därför alltid återspeglar det 
samhälle den tillkommit i. 
På gott och ont. 
Eftersom samhället ständigt förändras, kommer också musiken att 
förändras. Det är ofrånkomligt. Ingen kan hindra det. Många har försökt 
- ingen har lyckats.

Allra viktigast är dock att man får perspektiv på saker och ting och kan 
förstå sig själv och sin egen tid bättre.

HISTORIA/SO
Det är mycket lättare för elever att förstå musik historien om undervis-
ningen integreras med annan historieundervisning.
För musik är en kulturyttring, vilket innebär att den återspeglar det 
samhälle den tillkommit i. Utan grundkunskaper om hur Europa såg ut 
på exempelvis 1500-talet är det svårare att förstå poängen med varför 
utvecklingen under 1500-talet är betydelsefull för nutidens musikliv.

Ämnesintegration behöver inte vara så kompli cerat och arbetskrävande 
som det kan verka. Ofta räcker det med att musikläraren läser en kort 
handbok i historia så att han eller hon får grepp om dom stora utveck-
lingslinjerna.
Gör man det är det ofta lättare att komma överens med historielärare 
om vad som ska tas upp och på vilket sätt det ska göras. 

Historieläraren å sin sida kan börja med att ta del av DVD:n och lärar-
handledningarna. I många fall räcker det.

BILD
Samarbete med bildämnet kan också betyda mycket för undervisning 
i musikhistoria. Bild är mer konkret och kan göra det lättare att förstå 
begrepp etc. för den som inte själv håller på med musik.

I filmerna finns flera av intressantaste bilderna från olika epoker. 
Ett enkelt sätt att integrera bild är att gå igenom och analysera bilderna 
på bildlektioner och därefter låta eleverna se helheten. 
Ofta har man större utbyte av bilderna när man vet något om dem. 
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SPEAKERTEXT
Inledning
För att man ska få grepp om historien måste man generalisera och förenkla och 
försöka skilja ut det allra viktigaste. 
Här har jag sammanfattat vad jag anser att man måste känna till för att få grepp om 
musikhistorien. 
Jag utgår från fem årtal. Men dom är bara ungefärliga. Ett slags riktmärken.

Ofta utgår man från berömda tonsättare. Det gör inte jag. 
Anledningen är att tonsättare är en produkt av musikhistorien – dom har inte 
skapat den. 
Mozart skulle göra helt annan musik än den han gjorde om han levt i dag, eftersom 
nutidens samhälle och musikliv är helt annorlunda än 1700-talets.

Och jag gör ingen skillnad mellan olika genrer som kyrkomusik och rockmusik. 
Båda är produkter av och tillhör vår musikhistoria.
800
Jag börjar på 800-talet eftersom dom äldsta bevarade västeuropeiska nevmerna, en 
gammal typ av notskrift, kommer från slutet av 700-talet. 
Hur musik lät innan dess vet vi nästan ingenting om. Allt som finns är teorier. 

NOTER
Men dåtidens noter fungerade på ett helt annat sätt än vår notskrift.
Noter användes i första hand till att utbilda och kontrollera musiker och deras 
musik och blev ett viktigt verktyg för införandet av det västkristna musikspråket i 
Europa. 
Men man ska inte överdriva notskriftens betydelse under den här tiden. All musik 
var traderad och improviserad. Inte förrän på 1500-talet – 700 år senare - fick noter 
ordentligt genomslag.

GREGORIANSK SÅNG
Gregoriansk sång “uppfanns” inte på 800-talet, men nu läggs grunden för ett 
gemensamt europeiskt musikspråk, baserat på dåtidens kristna musik. För nu inled-
des kristnandet av nordöstra Europa på allvar. 
Gregoriansk sång är också basen för improviserad flerstämmig kyrkomusik, som är 
belagd fr.o.m. 800-talet. Det är en viktig grund för vår tids flerstämmiga musik.
Kyrkan var väldigt framgångsrik vad gällde att införa sitt eget nya musikspråk. 
I dag har vi ingen aning om hur exempelvis vikingarnas musik lät, eftersom deras 
musik ersattes av kristen musik under medeltiden.

ARABISKT 
Nu får det arabiska inflytandet i bl.a. Spanien avgörande betydelse för europeisk 
musik. På flera områden ligger araberna långt före europeerna, och i Europa tar 
man till sig så mycket man kan.
Musikinstrument, musikteori, dans, poesi. Arabernas inflytande blir stort på nästan 
alla områden.
Det är inte så konstigt som det kan låta. 
Kristen musik var judisk och orientalisk från början. Jesus levde ju i nuvarande Isra-
lel, och det var i Turkiet som den tidiga kristna kyrkan utvecklades. 
Så avståndet mellan kristet och arabiskt var antagligen inte så stort på den här 
tiden.

SAMMANFATTNING
På 800-talet har två faktorer särskilt stor betydelse för musikhistorien.
Dels Karl den Stores ambitioner att ena och kristna Europa. Därmed börjar dåtidens 
kristna musikspråk införas överallt och noter behövs för att genomdriva det.
Dessutom medför den arabiska ockupationen av bl.a. Spanien och Portugal att 
Europa får närkontakt med den välutvecklade arabiska kulturen.
Tyvärr vet vi väldigt lite om musiken utanför kyrkan. Det beror på att kyrkan står 
för historieskrivningen under den här tiden, och man bryr sig mest om den egna 
musiken.
Men det fanns många olika sorters musik, och av bilder från den här tiden att döma 
var slagverk den vanligaste typen av musikinstrument. Slagverk finns med nästan 

DEMO 

får
 ej

 sk
riv

as
 ut



DVD1 MUSIKHISTORIA 1 Lärarhandledning 2.0
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012    8

överallt, inte minst i kyrkliga sammanhang.
1300
På 1300-talet är den kristna kyrkan den ledande maktfaktorn i Europa.
Men det finns tecken på splittring, och man börjar få konkurrens av dom allt 
mäktigare furstehoven. Dessutom börjar det Ottomanska riket breda ut i Europa. Så 
kyrkans ställning försvagas så småningom.
Nu kommer romer eller zigenare till Europa. Dom får stor betydelse för musiklivet.
Men det är en problematisk tid. Europa drabbas inte bara av pesten som dödar 
ungefär 1/3 av befolkningen. Missväxterna vid 1300-talets början dödar också 
miljontals människor.
 
MENSURALNOTSKRIFT
En förutsättning för noterad flerstämmig musik med självständiga stämmor är 
en lättläst notskrift som anger både rytm och tonhöjd. På 1000-talet uppfinns 
systemet med notlinjer på tersavstånd och omkring 1280 beskrivs principerna för 
mensuralnotskrift, som kan kallas en tidig version av nutidens notskrift.

NOTBASERAD FLERSTÄMMIGHET
Tack vare mensuralnotskriften finns förutsättningar att skapa musik med noter som 
inte kan improviseras. Det medför att noterad och improviserad musik separeras 
allt mer.
På 1400-talet har skillnaden blivit så tydlig att man börjar prata om noterad och 
improviserad musik som två olika musiktyper.
I Sverige finns belägg för flerstämmig kyrkomusik 1298 i Uppsala domkyrka, men 
det förekom antagligen tidigare.

MANLIG VOKALKVARTETT
Små manliga sånggrupper var den ledande ensembletypen för avancerad flerstäm-
mig sång från medeltiden fram till 1700-talets slut, då dom ersattes av kyrkokörer. 
Körsång, d.v.s. när minst 3–4 sångare sjunger varje stämma, förekom naturligtvis 
långt tidigare. Men den centrala ensembleformen för sofistikerad musik var små 
manliga sånggrupper. 
Att kvinnor inte var med beror på att kyrkan varken lät kvinnor utbilda sig eller få 
jobb som musiker.

SAMMANFATTNING
På 1300-talet är kyrkan den viktigaste kraften i Europa och dominerar musiklivet.
Improvisation är självklart, men mensuralnotskriften medför att man så små-
ningom kan notera nästan lika avancerad musik som den improviserade. Och man 
börjar skriva musik som inte kan improviseras.
Nu har arabiska instrument funnits så länge i Europa att det utvecklas europeiska 
varianter av dom. Och från den här tiden kommer dom äldsta exemplen på noterad 
instrumentalmusik. 

Hur medeltidens musik egentligen lät vet vi inte. Det kunde nog skifta oerhört 
mycket. Men mycket talar för att soundet på det hela taget var mer orientaliskt och 
nordafrikanskt än vad man tror.
1500
På 1500-talet försvagas den kristna kyrkans ställning p.g.a. splittringen i en protes-
tantisk och en katolsk gren. Båda använder modern musik för att sprida sina läror, 
men musikutvecklingen sker allt mer utanför kyrkan.
Nu grundläggs europeisk ackordisk musik och prototyperna för musikinstrument 
och ensembler. Det här musikspråket införs så småningom i stora delar av världen. 
För nu börjar européer erövra den amerikanska kontinenten.
Dessutom sprids musiken med hjälp av den tryckteknik som Gutenberg utvecklade 
på 1400-talet.
 
ACKORD OCH TONALITET
Vi tar tonal ackordisk musik för given. Det är en gemensam grund för många musik-
typer, från opera till rock.
Men på 1500-talet var det inte så. Samklangsbaserad musik hade funnits länge, 
men nu blir ackordföljderna som sådana allt viktigare. Musik byggs mer och mer 
upp utifrån ackordföljder och tonalitet. 
Från den här tiden kommer vamper som folia, passamezzo, chaconne, troligen även 
bluestolvan.
Som en konsekvens av det här läggs nu grunden för ackordanalys och generalbas, 
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notskrifter som visar musikens ackordiska byggnad. 

NYA INSTRUMENT OCH ENSEMBLER
Det nya tonspråket fordrar nya musikinstrument och ensembletyper. Många av 
nutidens instrument har rötter här, som fiol, gitarr och trombon. 
Sen den här tiden har bara ett fåtal helt nya musikinstrument etablerats i Europa, 
bl.a. elinstrumenten. 
Flamenco är en blandning av bl.a. judisk, zigensk, och arabisk musik som växte fram 
under 1300- och 1400-talen. Vid 1400-talets slut tvingas 300 000 morer, judar och 
zigenare ut ur Spanien. Många tillhör flamencokulturen och är med och introduce-
rar det nya musikspråket i övriga Europa.

NOT- OCH BOKTRYCK
Men fr.o.m. 1500-talet sprids musik dessutom på ett nytt sätt.
Boktryckeriets utveckling under 1400-talet gör och det möjligt att trycka noter och 
musikböcker. Dom första avancerade tryckta musikläroböckerna handlade till stor 
del om improvisation. 

SAMMANFATTNING
1500-talets kyrka är mäktig, men furstar och kapitalister får allt större inflytande.
Nu grundläggs ackordisk musik och prototyperna för våra musikinstrument. 
Ackordens och instrumentens möjligheter utforskas i första hand av improvisatörer. 
Och människor i gemen lär sig det nya tonspråket via dans- och kyrkomusik. 
Dessutom sprids det via tryckta noter och musikböcker.
Det här musikspråket infördes så småningom i stora delar av världen. För från den 
här tiden fram till 1800-talets slut kolonialiserar europeerna stora delar av världen.
I Sydamerika införs europeisk musik redan på 1500-talet och i Nordamerika och 
Canada på 1600-talet.
1800
På 1800-talet når det europeiska världsherraväldet sin topp, med det mäktiga brit-
tiska imperiet i täten. 
Den borgerliga medelklassen har initiativet i samhället. Deras musik är vad som i 
dag kallas klassisk musik. Eftersom dom anser klassisk musik vara världens bästa 
musik vill man införa den i hela världen. Och tack vare tekniska landvinningar kan 
det genomföras.
På 1800-talet är den klassiska musikrörelsen modernistisk och radikal. Man gör upp 
med det förflutna från Bachs dagar. Instrument, ensembler, spelsätt, värderingar. 
Allt förnyas. 
Men musiken bygger ytterst på dom principer för dur- och molltonalitet som las 
fast på 1500-talet.

MUSIKLIVET DELAS 
Nu inleds musiklivets delning i klassisk och oklassisk musik. 
I klassisk musik förvaltas traditionen med noterad musik, medan improvisations-
traditionen så småningom förvaltas i annan musik.
Men det sker också andra uppdelningar. Klassisk musik bygger på att man sitter still 
och lyssnar koncentrerat. Så rytm och sväng får lägre status och betraktas till slut 
som primitiv och okonstnärlig.
Bach och Mozart, som levde på 1700-talet, improviserade och komponerade och 
gjorde allt från dansmusik till kyrkomusik.
Nu måste man välja.

NYA INSTITUTIONER 
På 1800-talet byggs klassisk musik in i nationalstaterna via konserthus, musikhög-
skolor och operahus. Musikinstitutionerna blir basen för den klassiska musikens 
särställning under 1900-talet. 
Nu måste alla lära sig läsa. Läsning får hög status och anses mer värdefullt än att 
t.ex. lyssna på en berättelse. 
I musiklivet sker nåt liknande. Improvisation får allt lägre status och så småningom 
tas bara noterad musik på riktigt allvar i den klassiska världen. 
Institutionerna får ansvaret för det musikhistoriska arvet. Dom är en del av det klas-
siska musiklivet, så sen den här tiden präglas musikhistorieskrivningen av klassiska 
värderingar och fokusering på noterad musik.

STANDARDISERING
Under 1800-talet införs europeisk klassisk musik över stora delar av världen. Det 
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leder till en omfattande standardisering.
Symfoniorkestern blir den centrala ensembletypen och ser i princip likadan ut 
överallt.
Fr.o.m. 1800-talets slut spelas i princip samma musik i konsert- och operahus 
världen över. Musiker som Mozart och Beethoven blir den klassiska musikvärldens 
fixstjärnor. 

SAMMANFATTNING
På 1800-talet grundläggs det klassiska musiklivet. Kyrkan och kungahusen har inte 
längre initiativet, utan det här är medelklassens musik. Dom är den drivande sam-
hällskraften. Och i kraft av det europeiska världsherraväldet införs klassisk musik 
över stora delar av världen.
I dag uppfattas klassisk musik ofta som gammalmodig med fokus på bevarande. Så 
var det inte på 1800-talet. Då var klassisk musik radikal och progressiv. 
1900
På 1900-talet förlorar Europa världsherraväldet. Kolonierna blir självständiga och 
FN:s resolution om mänskliga rättigheter ger alla människor samma värde, åtmins-
tone på pappret.
Demokratiska ideal, socialt nytänkande och tekniska framsteg gör att tillvaron 
förändras radikalt. 1900-talet är seklet när gemene mans inflytande blir stort.
Men vägen dit var svår. 1900-talets första hälft präglades av rasism, världskrig och 
folkmord.

FLERSPRÅKIGHET
1900-talet domineras till en början av nationalism och enhetlighet. Men århundra-
det slutar som den musikaliska flerspråkighetens sekel.
Allt fler får möjlighet att välja musik efter egna behov och värderingar. Grupper, 
som tidigare levt i förtryck, gör sig gällande i musiklivet på ett sätt som ingen 
kunde föreställa sig vid seklets början. Särskilt svarta kvinnor.
Demokratiseringen blir den romantiska enhetskulturens fall, och politiker börjar 
prata om mångkultur. Men det blir mest prat. Man fortsätter att bygga klassiska 
musikinstitutioner och ignorera annan musik.

INSPELNINGSTEKNIK 
Inspelningstekniken revolutionerar musiklivet. 
Man kan lyssna på vilken musik som helst musik när och var som helst. Alla kan 
höra världsstjärnor. Det blir möjligt att skapa musik på nya sätt. Alla behöver inte 
spela samtidigt, och inspelad musik kan ändras i efterhand. 
För första gången på länge utvecklas helt nya konstformer, bl.a. genom synkronise-
ring av ljud och bild.

ELINSTRUMENT
Elektriciteten förändrar både samhälle och musik i grunden. Många 1900-talsinstru-
ment bygger på elektronik, och mikrofonen gav upphov till nya sångsätt. 
Dom nya instrumenten revolutionerar musiklivet på samma sätt som 1500-talsin-
strumenten en gång gjorde och ger upphov till en helt ny ljudkonst – elektronmu-
sik.

SAMMANFATTNING
På 1900-talet förändras livet radikalt, även musiken. 
USA blir dominerande stormakt med stort musikinflytande. På samma sätt som 
Europa dominerade från 1500-talet till 1900-talets början.
Vanliga människor får större självbestämmande och väljer musik som bygger på 
1500-talets ackord och tonalitet. Men nu i form av bl.a. jazz och rockmusik. Det är 
där 1900-talets musikinstrument utvecklas.
1800-talets klassiska musik blev statsmusik i såväl demokratier som diktaturer, men 
marginaliserades under seklets gång.
Det var ofrånkomligt. 
Nya tider kräver ny musik.
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2. BEATE TRILL | 5’28

MUSIK
Beate Trill bygger på första kapitlet i boken retro.nu. Lärare bör läsa 
igenom kapitlet innan filmen visas. 
En kort sammanfattning:

Huvudproblemet med musikhistoria är, att de toner som spelades och 
sjöngs på exempelvis 1500-talet har tonat ut. Den klingande musiken, 
som musikhistoria ju ytterst handlar om, finns inte kvar utan har för-
svunnit för gott. 
Allt som återstår av musiken från tiden före 1800-talets slut är läm-
ningar som noter, beskrivningar, musikautomater, läroböcker, bilder, 
instrument, rum man spelade i etc. Dessutom finns spår av äldre tiders 
musik i levande musiktraditioner.

För att vi ska få en uppfattning om äldre tiders musik, måste den såle-
des återskapas utifrån lämningarna (noter etc.). Hur den återskapade 
musiken låter, formar ytterst vår uppfattning om musikens historia. 
Musikhistorieböcker i all ära, men det är kling ande musik som gäller. 

När lämningarna används för att återskapa äldre tiders musik på en 
konsert eller i fantasin, används de som källor. 
Gemensamt för musikhistoriker och musiker är, att båda återskapar 
äldre tiders musik utifrån källor. 
Men det finns en viktig skillnad. 
Musiker har en självklar rätt att tolka källorna hur de vill. Klassiskt sko-
lade musiker gör klassisk musik, rockmusiker gör rockmusik o.s.v. Bara 
för att noterna kommer från exempelvis 1500-talet, blir det inte auto-
matiskt ”1500-talsmusik”.

Historiker däremot måste utvärdera källor så sakligt som möjligt. 
Man får inte utelämna eller ändra viktig information, vilseleda genom 
tillrättalagt urval etc. Förbigås belysande uppgifter måste man tala om 
varför. Den som tolkar materialet utifrån en ideologisk övertygelse, bör 
tala om det.

Detta är självklarheter i modern historieforskning. Men spelreglerna är 
ofta annorlunda när man arbetar med musikhistoria. Det beror ytterst 
på en olycklig sammanblandning av estetiska ideal, musikpolitik och 
musikvetenskap.
För musikvetenskap var länge en gren av den klassiska musikrörelsen, 
som i grund och botten är en värderingsladdad musikgenre med en 
speciell estetik. 
Många musikhistoriker har sett det som en viktig uppgift att propagera 
för klassisk musik, något som legat i linje med 1900-talets musikpoli-
tiska vilja.
Resultatet har blivit att bilden av musikhistorien i många avseenden 
blivit missvisande. Det är av avgörande betydelse att historiker inte går 
politiska ärenden, vare sig det gäller musikhistoria eller politisk historia. 

Barockgospel, Douce Dame och Improvisation
Flera filmer på DVD1 berör samma problematik som den i Beate Trill. I 
Barockgospel, Douce Dame och Improvisation tolkas musikhistorien, 
historisk musik och historiska källor utifrån ”oklassiska” normer.
Avsikten är att filmerna ska användas i kombination med varandra och 
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ge underlag för diskussion och eftertanke.

Beate Trill
Det är lätt att skratta åt Beate Trill eftersom vi vet hur The Beatles lät. 
Men faktum är att forsk ning oftare än man vill tro går till på det sätt 
som beskrivs i Beate Trill. Exempel på diskussionsunderlag:

 ? Kan man veta hur musik lät före inspelningarnas tidevarv?
 ? Varför är det så svårt att veta hur musik lät?
 ? Vilken nytta kan man ha av musikhistorisk kunskap?

HISTORIA/SO
Beate Trill kan användas som utgångspunkt för övningar i och diskus-
sioner om källkritik inom vilket ämnesområde som helst.
Det ligger dock nära till hands att ta upp källkritik med historieinrikt-
ning, eftersom grundproblematiken är likartad.

 ? Stämmer det gamla talesättet att en historiebok säger mer om för-
fattaren och den tid den är skriven i än om hur det egentligen var?

 ? Var går gränsen för vad man kan veta om hur det var förr i tiden?
 ? Är all historiekunskap viktig eller finns det onödig forskning?
 ? Hur ska framtidens historiker kunna hantera den enorma mängd 

källor vi lämnar efter oss i dag?

Wikipedia
Wikipedia är ett modernt fenomen och kanske en prototyp för hur 
framtida uppslagsverk kan se ut. Nästan vem som helst kan skriva i 
Wikipedia, vilket ställer traditionella begrepp på ända. Den traditionella 
vetenskapliga begreppsapparaten har satts ur spel.

Vissa hävdar att informationen i Wikipedia är mer otillförlitlig än vad 
den är i andra källor, medan andra tvärtom anser Wikipedia på sikt mer 
tillförlitlig eftersom materialet ständigt granskas och uppdateras. Och 
eftersom det finns olika versioner på olika språk kan en artikel enkelt 
granskas.

Min personliga erfarenhet är att i synnerhet engelska Wikipedia i flera 
avseenden kvalitetsmässigt tål att jämföras med etablerade uppslags-
verk som Encyclopedia Britannica. Inte minst vad gäller kontroversiella 
ämnen som slaveri och kolonialism.

Wikipedia är en maktfaktor vad gäller information. Att Wikipedia gran-
skas är bra och nödvändigt — men hur står det till med granskningen 
av konventionella tryckta källor?
T.ex. är det så att musikhistorieböcker nästan al  drig tar upp den musik 
som exempelvis kvinnor, improvisatörer och invandrare ägnat sig åt. 
Ändå anses sådana böcker tillförlitliga.

 ? Hur tillförlitlig är Wikipedia?
 ? Vilka är för- och nackdelarna med Wikipedia?

SPEAKERTEXT
Mitt namn är Beate Trill. Jag är musikforskare och har vigt min forskargärning åt 
gammal klassisk engelsk kammarmusik, i synnerhet kammarensemblen The Beat-
les.
Nu har jag forskat fram hur Beatles musik faktiskt lät på 1960-talet. 
Hur har jag då gjort för att få reda på hur musik lät för 500 år sedan?
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Jag började med att skaffa en vetenskaplig notutgåva av Beatles musik, utgiven av 
Internationale Forschungsgemeinschaft. Deras noter är extremt exakta. Varenda 
liten prick sitter på exakt rätt ställe.
Otroligt!

Så valde jag forskningsobjekt.
Då jag är religiöst lagd sökte jag ett musikverk med kristet innehåll, så jag valde 
Lady Madonna. Verket har inte bara en unik konstnärlig höjd, utan är också en djupt 
känd och brutalt självutlämnande hyllning till Jesu moder.

I noterna ser man tydligt att verket är skrivet för sång och ett musikinstrument. 
Men tyvärr skrev inte Beatles ut vilket instrument som ska användas.
Så jag begav mig till musikmuseet för att ta reda på vilket instrument Beatles 
använde.
I 1900-talsrummet upptäckte jag musikinstrumentet dragspel. Av den vetenskap-
liga musei-katalogen framgick att dragspel var mycket vanligt på 1900-talet.
Mitt forskarhjärta slog ett par 16-delsfigurer extra – min inre röst sa att detta kunde 
vara det mystiska musikinstrument som Beatles skrev sin musik för.

En första utvärdering visade att jag var på rätt spår. Alla toner i instrumentstämman 
kunde spelas på dragspelet – samtidigt!
Det kunde inte vara en slump.
Men jag nöjde mig inte med det, utan började söka efter argument som talar emot 
dragspel.
I månader studerade jag varje litet Beatles-citat för att se om de sagt något i stil 
med att ”dragspel ska inte användas i vår musik”.
Det har dom inte sagt!
Nu var jag säker till nittio och nio komma nio procent!

Men det avgörande beviset för att Beatles skrev dragspelsmusik kom att bli instru-
mentet självt. Jag övertalade Världsantikvarieämbetet att bygga en exakt kopia av 
museets dragspel. Och när jag för allra första gången lät bälgen generera de ädelt 
upphöjda och emotionellt mättade toner som karaktäriserar ett gediget historiskt 
hantverk insåg jag, att det här instrumentet ”var” the Beatles, så att säga.

Nu återstod bara att spela in musiken. Jag använde givetvis en supercomputer för 
den vetenskapliga precisions skull. Varje ton på exakt rätt ställe. Inga subjektiva 
flummerier.
Den programmerades att styra dragspelet via en robot, och sångmodulen genere-
rade sången. 
Vissa gnällspikar hävdar att supercomputers inte användes på Beatles tid. Löjligt! 
Hade Beatles haft tillgång till supercomputers hade dom använt det!
 
Det enda problemet gällde frågan hur fort musiken ska gå. Men det löstes via 
textanalys. Det upphöjda religiösa textinnehållet fordrar ett majestätiskt allvarligt 
lugn. Förr i världen spelade man inte så fort, utan man ville höra varenda liten ton i 
sin fulla prakt.

Nog pratat.
Nu lyssnar vi på hur the Beatles musik klingade på 1960-talet!
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3. IMPROVISATION | 7’19

MUSIK
Improvisation i musik är ett så stort område att en särskild DVD som 
behandlar olika aspekter av improvisation har planerats.
Denna film fokuserar på:

 — improvisationens stora betydelse för vår musikhistoria
 — samband mellan jazz- och rockimprovisation och europeisk musik-

historia.

Filmen bygger på kapitlet om improvisation i boken retro.nu (kapitel 3). 
Lärare bör läsa igenom kapitlet innan filmen visas.

Historisk improvisation
Begrepp som musikalisk improvisation dyker upp under 1400-talet. An-
ledningen var att det då började skapas musik med hjälp av noter som 
inte kunde improviseras fram. Innan dess behövdes inte begreppet.
Det går naturligtvis inte att veta exakt hur man im  proviserade före 
inspelningarnas tidevarv, d.v.s. före 1800-talets slut. Men i och med 
att en hel del improvisationsläroböcker har bevarats och många har 
försökt notera improvisationer vet vi en del. Bl.a. om hur man lärde sig 
att improvisera.

Källmaterialet talar för att det inte var så stor prin cipiell skillnad mellan 
t.ex. tidig jazzimprovisation och hur man improviserat från 1500-talet 
och framåt. Likheterna förefaller vara betydligt större än olik heterna. 
Det är egentligen naturligt. Man utgår från sam ma tonförråd och musi-
kaliska normer.

Till denna handledning har några exempel på hur källmaterialet kan se 
ut bifogats:

 — Exempel ur lärobok i basimprovisation (Simpson [1667])
 — Exempel ur lärobok på melodisk improvisation med dynamiska 

anvisningar (Quantz [1752])
 — Exempel på hur olika violinister improviserade över en Corelli-sonat 

ur Cartier [1798].

Improvisationens status
I och med den klassiska musikkulturens särställ ning under 1900-talet 
fick improvisation låg status i det subventionerade musiklivet. Det har 
fått djupa konsekvenser för musiklivet i vår egen tid:

 — Människor vet nästan ingenting om improvisationens stora be-
tydelse för vår musikkultur — dom flesta tror att det bara är noterad 
musik som varit betydelsefull.

 — Kvinnor, invandrare etc. har blivit osynliga i musikhistorieböcker 
eftersom dom oftast sysslat med traderad och improviserad musik.

 — Improvisation fick nästan inget utrymme i utbildningssystemet, 
vilket medfört att vi tappat kontakten med en central del av vår musik-
historia.

 — Över 95% av de statliga musiker-resurserna går till noterad musik, 
vilket lett till en djup likriktning av musiklivet.

 — I det subventionerade musiklivet satsas mer på bevarande av 
noterad musik än på nyskapande och vidare ut veckling. Nytänkande 
prioriteras inte.

DEMO 

får
 ej

 sk
riv

as
 ut



DVD1 MUSIKHISTORIA 1 Lärarhandledning 2.0
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012    15

SVENSKA/RETORIK
Fram till 1800-talets början förklarades musik och musikalisk improvisa-
tion ofta i retoriska termer. Det berodde bl.a. på att retorik var obligato-
riskt i skolan. Därför förstod alla som gått i skolan det retoriska tänket, 
vilket man utnyttjade. 
Vidare ansåg man att likheten mellan musik och retorik var stor. För re-
torik är liksom musik en praktisk konst som går ut på att framföra något 
så övertygande att lyssnaren övertygas.
Faktum är att den traditionella musikaliska formlärans begrepp till stor 
del hämtats från retoriken. Man såg på musik som ”tal i toner”.

 ? Att prata om och tänka musik i retoriska termer kan vara nyttigt 
och roligt. Och det väcker intressanta frågor. 
T.ex. måste en retoriker tala så att man tror att det som sägs kom-
mer direkt från hjärtat. Varför är det så viktigt? Är det lika viktigt när 
det gäller musik? 

 ? Hur ska man göra när man framför inövad noterad musik? 

I många kulturer lär man sig musik via talspråkets rytmer och melodier. 
Så var det även i Europa långt fram i tiden.
Under 1800-talets gång blev man dock alltmer angelägen om att 
frikoppla musik från talspråk och retorik. Det verkar som om man ville 
höja musikens status på det sättet.

 ? Ta fram konkreta exempel på hur retoriska tekniker och principer 
används i musik.

 ? Ta fram exempel på dålig retorik och överför det till musik. Utgå 
från ett konkret exempel (ett tråkigt tal, en tråkig film eller liknan-
de).

SPEAKERTEXT
Improvisation är det äldsta, och ur musikhistorisk synpunkt, det viktigaste sättet att 
göra musik på.
Att vi sällan är medvetna om improvisationens enorma betydelse för europeisk 
musik, beror på att under 1900-talet var det nästan bara noterad musik som togs på 
riktigt allvar.
Klassisk musik sågs som ensambärare av musikarvet. Och fick i realiteten tolk-
ningsföreträde på musikhistorien. Eftersom klassisk musik är notbaserad och låg 
till grund för hur man beskrev musikhistorien, fick improvisation nästan inget 
utrymme i musikhistorieböckerna.
Så många verkar tro att improvisation uppfanns av befriade slavar i USA och impor-
terades till Europa i form av jazz under 1900-talet.
Undra på att improvisationsbaserad musik började kallas afro när det blev vanligare 
i svensk musikutbildning vid 1900-talets slut. Som om det vore nåt utomeuropeiskt 
och främmande.
I själva verket har improvisation i årtusenden varit lika viktigt i europeisk musik som 
i jazz. Inte minst för nytänkande och utveckling.
T. ex improviserades grunden för vår flerstämmiga musiktradition fram, när medel-
tidens kyrkomusiker improviserade stämmor till gamla melodier. Trots att präster-
skapet försökte stoppa dom.
Och när ackordisk dur/moll-musik slog igenom på 1500-talet var det improvisatörer 
från bl.a. flamenco-traditionen som gick i bräschen. 
Det förstår man när man läser dom första avan cerade tryckta musikböckerna från 
1500-talet. Dom handlar mest om improvisation och har ofta samma upplägg som 
nutidens improvisa tions läroböcker. 
Det som beskrivs där är ofta mycket mer avancerat än noterad musik från samma 
tid.
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Och nya musikinstrument utforskas nästan alltid av improvisatörer. När instrumen-
ten accepterats och spelsätt utvecklats dyker dom upp i noterad musik.
Så var det med fiolen på 1500-talet. Och så var det med elgitarren. Bägge utveckla-
des i improvisationsbaserad musik.
Det trycktes en massa improvisationsläroböcker fram till 1700-talets slut. 
Att improvisera hade länge mycket högre status än att spela efter noter. 
Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Liszt o.s.v. Nästan alla kända kompositörer var 
improvisatörer.
Att komponera betyder nämligen att sätta samman, inte att notera musik.
När berömda musiker som Händel och Scarlatti tävla med varann, tävla man om i 
improvisation. På samma sätt som jazz- och rockmusiker tävlade på 1900-talet.
Noter började användas i den kristna kyrkan omkring år 800. Men det tog århund-
raden innan det fanns en så utvecklad notskrift att man kunde notera lika avance-
rad musik som den som improviserades.
Och det tog väldigt lång tid innan musiker som bara spelar efter noter acceptera-
des fullt ut. Det skedde inte förrän på 1800-talet.
Mozarts pappa, som levde på 1700-talet, kallade notbundna musiker för notapor.
Man tyckte det var enormt stor skillnad mellan hur det lät när skickliga musiker im-
proviserade och när man försökte skriva ner improvisationen med noter och spela 
samma sak. Det var därför man började experimentera med mekaniska inspel-
ningstekniker på 16/1700-talen – man ville fånga det speciella med improviserad 
musik.
Men under 1800-talets gång förändrades synen på improvisation i det klassiska 
musiklivet, och på 1900-talet har den europeiska improvisationstraditionen levt 
vidare i bl.a. jazz- och rockimprovisation.
Där förvaltas faktiskt en musiktradition som är mycket äldre än den som förvaltas av 
operahus och symfoniorkestrar.
Det finns flera förklaringar till att improvisation förlorade sin status. 
En är att det skrivna ordet uppvärderades när medborgarna blev skyldiga att lära 
sig läsa på 1800-talet. Att läsa började anses finare och mer värdefullt än att lyssna 
till eller hitta på en berättelse.
Inte konstigt att det började anses finare att spela efter noter än att improvisera 
och hitta på egen musik.
Dessutom bidrog den nya synen på tonsättare och konstnärer som gudabenådade 
genier till förändringen. Tidigare sågs musiker mer som medskapare – nu skulle 
dom utföra musik gjord av genier. Inte hitta på nåt eget. 
I och med upphovsrättslagstiftningen fick tonsättare t.o.m. möjlighet att förbjuda 
improvisatörer att utgå från deras musik. 
Nåt liknande hände inom teatern. Tidigare var improvisation självklart även där. 
Men nu skulle skådisar följa manus i detalj och underordna sig regissören, liksom 
musiker skulle rätta sig efter dirigenten.
Det är absolut inget fel på klassisk musik eller på att spela efter noter. 
Det är bra att vi har symfoniorkestrar och operahus.
Men hur kan det komma sig att dom ansvariga inte anser att vi har råd med en 
enda resursstark institution för improviserad musik? 
För vi behöver och.
Dom två sätten att göra musik på KAN inte ersätta varandra. Det har man vetat 
ända sen notskriften uppfanns på medeltiden. 
Det unika med improvisation är det spontana, att det sker i stunden. Och att musi-
ken får en stark personlig prägel.
Vem kan ha nåt emot det?
Ironiskt nog så var flera av den klassiska musikkulturens arkitekter själva stora 
improvisatörer. Som Felix Mendelssohn och Franz Liszt. 
För dom var improvisation viktigt och självklart. Dom kunde inte ana att dom som 
fört deras idéer vidare har hanterat improvisation som andra klassens musik.
Det är hög tid för kulturpolitiker och musiketablissemang att frigöra sig från 
1800-talets musiksyn och agera för ett rikare och mer mångfacetterat musikliv.
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4. DOUCE DAME | 5’07

MUSIK
I Douce Dame (DD) skildras grundläggande drag i vår musikhistoria på 
ett annorlunda sätt. Den visar att den musik människor mest lyssnar 
på i dag är lika starkt förankrad i vår musikhistoria som klassisk musik. 
Filmen bygger på den arbiska/medeltida Douce Dame-melodin som 
finns med hela tiden fast på olika sätt. 

Musiken
Douce Dame bygger på en virelai (en dansmelodi) med text av Guillau-
me Machaut (ca 1300-1361). Texten och melodin har bifogats handled-
ningen. Melodin är troligen en variant av en arabisk melo di (en zajal) 
från 12/1300-talen.

Musiken har gjorts så att melodin upprepas flera gånger. Varje gång 
med nytt ackompanjemang, ny harmonisering etc. 
Att melodin ligger fast medan omgivningen stän digt förändras är en 
variant av cantus firmus-metoden. Det är ett mycket gammalt sätt att 
göra musik på och är en av de grundläggande kontrapunktiska tekni-
kerna från medeltiden. 
Dessutom används kontrapunktiska tekniker som strikt kanon etc.

Det finns inget känt bevarat medeltida ackompanjemang till melodin 
utan jag har själv gjort harmoniseringarna.

Musikhistoria
Douce Dame (DD) kan ses som kortfilm om musikhistorisk överblick 
med fokus på det allra viktigaste.  
DD bygger på kapitel 2 i boken retro.nu och är ett komplement till 
filmen Nya tider - Ny musik.

Nutidens musikspråk bygger på det västkristna musikspråk som inför-
des i hela Europa under medeltiden. Därmed fick Europa ett gemen-
samt musikspråk som fortfarande är en gemensam grund.  
När Europa kolonialiserade Syd- och Nord amerika på 15/1600-talen 
infördes det europeiska musikspråket på den amerikanska kontinenten. 

Sedan antiken har man delat in musik i fin- och fulmusik. Normerna för 
vad som är vad har förändrats men grundtänket är detsamma – viss 
musik är nyttig, annan farlig. 
På 1300-talet var det kyrkan som bestämde att den egna musiken var 
bra att lyssna på, medan bl.a. dansmusik och musik från andra kulturer 
ofta sågs som djävulens musik, d.v.s. som farlig.

Medeltidens kyrkomusik verkar ha varit mer eller mindre improviserad. 
Ofta användes kontrapunktiska tekniker som kanon, en teknik som 
används i DD.

Europeisk notskrift utvecklades inom kyrkan. Från början var det ett 
medel att hålla koll på musiker och deras musik. Först efter flera hundra 
år (omkring 1300) började noter användas för att skapa musik som inte 
kan traderas eller improviseras.

Det arabiska inflytandet på vår musikhistoria har varit enormt stort i 
och med ockupationen av bl.a. södra Spanien och Sicilien fr.o.m. 700-ta-
let till 1400-talets slut. Många europeiska musikinstrument har arabiskt 
ursprung (slagverk, brass, gitarr etc).
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Den spansk-arabiska musikkulturen blandades med bl.a. zigensk och 
judisk musik. Resultatet blev flamenco, som fick sitt namn på 1400-talet 
och sedan dess har varit en dominerande kraft i västerländsk musik. 
Redan på 1500-talet fanns flamencoband i ledande hovkapell.

År 1492 förvisades flamencofolket från Spanien. Över 300.000 män-
niskor tvingades iväg till bl.a. Nordafrika, Norditalien och Östeuropa. 
Vid den här tiden fick Europa mer ackordisk och dur/mollbaserad musik 
och flamencokulturen verkar ha varit en central kraft i detta skeende.  
Det är nu vi får ackord, bas och melodi av i princip det slag som an-
vänds än i dag.

Nästan all västerländsk musik vilar på dom här grunderna (ackord, dur/
moll-tonalitet, tyd lig baslinje, groovebaserad rytm). Inte minst nutidens 
musik. 
Mycket av det vi tror är modernt och typiskt europeiskt har sin grund 
utanför Europa, ofta i arabiska musikkulturer. Exempel på det är bl.a. 
musikinstrument som gitarr, rytmmönster (grooves) och versformer för 
sångtexter. 

BILD
 ? Konst och byggnadsstil från 12/1300-talen kallas gotisk. I dag an-

vänds begreppet gotiskt (gothic) på ett annat sätt. Hur ser samban-
den ut? Finns det musikaliska kopplingar?

 ? Många bilder i DD har hämtats från medeltiden. Medeltida bilder är 
ofta mycket drastiska och våldsamma när man jämför med moder-
nare konst. Vad beror skillnaden på? Varför finns så många bloddry-
pande bilder av avrättningar, tortyr etc. från medeltiden?

 ? Vilka gjorde dåtidens bilder? På vems uppdrag? Varför satsade 
mäktiga personer och organisationer så mycket på bild, skulptur 
och arkitektur?

HISTORIA/SO
 ? Sedan medeltiden har man i Europa ofta haft diskrimenerande 

lagstiftning som tillåtit förföljelse av bl.a. zigenare, araber och judar. 
Den kristna kyrkan har i många fall varit pådrivande. Varför har det 
varit så?

 ? Vilken betydelse har denna bak grund i dag? Har dom bakomlig-
gande värderingarna levt vidare in i vår egen tid?

 ? Återspeglas sådana värderingar i nutidens musikliv? På vilket sätt?

SVENSKA
1300-talet räknas ofta som århundradet då mo dern litteratur skapades 
av bl.a. Chaucer, Boccaccio och Dante. 

 ? Varför skedde detta just då? 
 ? Vad var det för sorts berättelser som Chaucer, Boccaccio och Dante 

skapade? 
 ? Finns likheter mellan deras berättelser och dåtidens bilder? Hur 

passar musiken in?

SUBTITLES
Att nutidens musik låter som den gör beror på musikhistorien. 
Det görs ständigt ny musik, men det nya bygger på det gamla.
Det förflutna är alltid närvarande. Inte minst i musik.
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Den här dansmelodin kommer från medeltiden. Kanske 1200-talet.
På 1300-talet noterades den och fransmannen Guillaume Machaut gjorde en text - 
Douce dame jolie.
Machaut var superkändis. Poet, musiker och präst. Han jobbade i den gotiska kate-
dralen i Reims.
Gotiska katedraler var enormt stora och färgstarka. 
Vår musik bygger på medeltidens kyrkomusik.
Kyrkans musik skapades av män. För män. Kvinnor fick inte vara med.
Kyrkan motarbetade andra musikspråk och ersatte dem med det egna.
Det var för att få kontroll över musik som kyrkan skapade notskrifter.
Kyrkan ansåg kyrkomusik bra och nyttig. Ungefär som klassisk musik i dag.
Och så fanns fulmusik som kyrkan ansåg farlig. Improviserad och svängig.
Farligast var dansmusik – den ansågs för sexig.
Men folk brydde sig inte. Man lyssnade på det man tyckte om. Som i dag. 
Arabisk musik har varit enormt viktig för europeisk musik. 
Araber ockuperade Andalusien i 700 år. Andalusien blev hippt. Som New York. 
Européerna tog efter arabisk musik. Den här melodin t.ex. 
Och groovet kallas Malfuf. Ett arabiskt groove från medeltiden.
Vi tog efter deras musikinstrument också. 
På så sätt fick vi bl.a. gitarren. 
Som är så viktig i flamenco. 
En musikstil med rötter i medeltiden. 
Flamencon växte fram i just Andalusien under medeltiden. Den skapades av in-
vandrare. Av araber, judar och zigenare. 
1492 fördrevs flamenco-folket från Spanien. 
Dom flydde till andra delar av Europa, till Afrika och Amerika. 
Men flamencon överlevde och blev en viktig grund för modern musik. 
Från klassisk musik till blues, jazz, rock, rap och hiphop. 
All nyare musik bygger på medeltidens musik, på det arabiska och på flamenco. 
Som den här låten. Tonspråket har rötter i medeltiden.  Melodi och grundgroove är 
arabiskt.  Många musikinstrument har arabiskt ursprung.  Musikhistorien är alltid 
närvarande.  I all musik.

ORIGINALTEXT

Douce dame jolie.
Pour Dieu ne penses mie
Que nulle ait signourie
Seur moy fors vous seulement.

Qu’ades sans tricherie
Chierie
Vous ay et humblement
Tous les jours de ma vie
Servie
Sans vilein pensement.
Helas! et je mendie
D’esperance et d’aie;
Dont ma joie est fenie.
Se pite ne vous en prent.

Douce dame jolie...
Douce dame jolie...

Mais vo douce maistrie
Maistrie
Mon cuer si durement
Qu’elle le contralie
Et lie
En amours tellement
Qu’il n’a de riens envie
Fors d’estre en vo baillie;
Et se ne li ottrie
Vos cuers nul aligement.

Douce dame jolie...
Douce dame jolie...

Et quant ma maladie
Garie
Ne sera nullement
Sans vous, douce anemie.
Qui lie
Estes de mon tourment.
A jointes mains deprie
Vo cuer, puis qu’il m’oublie.
Que temprement m’ocie.
Car trop langui longuement.

Douce dame jolie... 

Sweet pretty lady.
For God’s sake do not think
That any one has authority
Over me but you alone.

For ceaselessly without falsehood
I have cherished you.
And humbly
All the days of my life
I have served you
Without unworthy thoughts.
Alas! and I must beg
For hope and aid;
So my joy is ended
If you do not take pity.

Sweet pretty lady...
Sweet pretty lady...

But your sweet mastery
Masters
My heart so harshly
That it torments it
And binds it
In love so much
That it desires nothing
But to be in your service;
And yet your heart grants it
No relief.

Sweet pretty lady...
Sweet pretty lady...

And since my malady
Will not be
Cured at all
Without you, sweet enemy.
Who are glad
At my torment.
With folded hands I pray
To your heart, since it forgets me.
That it should kill me quickly.
For I languish too long.
Sweet pretty lady...

Engelsk översättning © Jennifer Garnham
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NOTER (MELODIN)

 

Douce dame jolie
1200/1300-tal

Melodi tillskriven 
Guillaume de Machaut (ca1300-61)

© Gunno Klingfors 2001
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5. BAROCKGOSPEL | 9’21

MUSIK
 — Barockgospel handlar om:
 — Att vår bild av musikhistorien bestäms av hur källorna tolkas.
 — Hur gamla instrument låter beror på hur dom spelas.
 — Att rytm och sväng alltid har varit viktigt. 
 — Att vamper/ostinaton har varit den vanligaste grunden för impro-

visation i århundraden och att många av dom populäraste vamperna 
kommer från 15/1600-talen.

 — Att det antagligen inte är så stor skillnad mellan hur man improvise-
rade på 15/1600-talen och i dag.

 — Att gospel är nära besläktad med äldre europeisk kyrkomusik att 
amerikansk musik är starkt förankrad i europeisk musikhistoria. 

Du som vill veta mer om gamla sångsätt: läs kapitel 4 om sång i boken 
retro.nu.

Gospel
Gospel har sina rötter i när vita protestanter skulle kristna afrikanska 
slavar i Nordamerika fr.o.m. 1600-talet. Att sjunga var ett sätt att lära sig 
det kristna budskapet (metoden användes även när Europa kristnades 
under medeltiden). Det berodde på flera faktorer:

 — människor kunde som regel inte läsa
 — slavar var förbjudna att läsa
 — böcker var svindyra
 — att sjunga in kunskap är roligt och medför ofta att man minns 

bättre än sånt man läst.

Den första boken som trycktes i Nordamerika var psalmboken The Bay 
Psalm Book [1640].

Kristnandet tog dock inte ordentlig fart förrän på 1730-talet (The Great 
Awakening) när vad som senare blev frikyrkor började byggas upp. 
Nu ersattes många äldre psalmer med modernare barocksånger. Den 
engelska sångsamlingen Hymns and Spirituals [1707] av Isaac Watts 
(1674-1748) slog igenom bland såväl vita som svarta. Fortfarande ingår 
ca 400 av dessa sånger i gospelrepertoaren. 
Amazing Grace, den mest berömda gospelsången någonsin, gjordes på 
1700-talet av den vite före detta slavhandlaren John Newton (1732-?).

Sångerna sjöngs av svarta och vita gemensamt. Man lärde sig sångerna 
via lining, d.v.s. predikanten sjöng en versrad, sedan härmade försam-
lingen. 
Idag brukar man säga att den här fråga/svar-formen är typisk för Västaf-
rika, där de flesta slavarna hämtades. 
I själva verket har formen varit lika typisk i Europa, där den sedan med-
eltiden ofta kallats responsorial sång.

Mot 1700-talets slut frigjorde sig allt fler slavar från slaveriet. En le-
dande gestalt i denna frihetsrörelse, och därmed för gospelmusikens 
utveckling, var pastorn Richard Allen (1766-1824), den förste svarte 
biskopen i USA (1816).
1801 publiceras den första samlingen med spi rituals (tidiga gospel-
sånger). Det är dock inga stora skillnader mellan förebilderna i 1700-ta-
lets koralböcker för vita och dessa sånger.
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1863 förbjöds slaveriet i USA. Efter det amerikanska inbördeskriget 
(1861-65) förändrades förhållandet mellan vita och svarta: 
I sydstaterna separerades svarta och vita kyrkor och gospel blev mest 
en angelägenhet för svarta.
Svarta fick rätt till högre utbildning, där man bl.a. kunde få formell 
musikutbildning.

Vid Fisk College (Nashville 1866) fick många svarta traditionell euro-
peisk musikutbildning med rötter i 1600/1700-tal (Harvard University 
grundades 1636).
De första turnerande gospelensemblerna bildades av studenter vid 
Fisk College. Den mest berömda gruppen var Fisk Jubilee Singers, som 
turnerade även i Europa fr.o.m. 1871.
Deras musik blev snabbt mycket populär, i synnerhet i England, där 
drottning Victoria personligen såg till att de framträdde vid upprepade 
tillfällen.
Det startades mängder av gospelgrupper, fr.a. kvartetter. Och det fanns 
gott om spelplatser: år 1894 fanns 13.138 svarta baptistkyrkor och 
10.119 svarta predikanter i USA.

Gospel infördes i Sverige på 1870-talet. Här har man alltså sjungit 
gospel längre än man sjungit Bach — den svenska Bach-traditionen 
inleddes på allvar först på 1920-talet.

År 1894 gjordes den första kända gospelinspel ningen (Stanford Quar-
tet) och vid 1900-talets början blev inspelningar viktiga för spridandet 
av gospel.
Harry Burleigh (1866-1949) var en av de första som komponerade och 
arrangerade gospel.
Han var välutbildad och hade studerat bl.a. för Antonin Dvorak (1841-
1904), som lyssnade på gospel och använde några gospelsånger i sin 
9:e Symfoni (Nya Världen), som hade premiär i New York 1893.

På 1930-talet moderniserades gospeltraditionen. Centralfigur var blue-
spianisten Thomas Dorsey, som använde moderna stildrag i sina sånger.
Efter 2:a världskriget (1939-45) fick gospelmusiken sitt stora internatio-
nella genombrott. Gospel kvartetterna hade initiativet — deras uppträ-
danden påminde om senare tiders rock- och popkonserter.
Man byggde på gamla traditioner, men kvartetterna utökades med en 
eller två lead-sångare (melodisångare; solister). ”Kvartetterna” fick alltså 
5 eller 6 medlemmar.

Vid samma tid bildades gospelkörer. Ledande blev bl.a. James Cleve-
lands körer, Edwin Hawkins Singers och Sounds of Blackness.
Den mest kända gospelartisten blev Mahalia Jackson (1911-72) som 
fick stjärnstatus i USA. Vad gäller internationell berömmelse efterträd-
des hon av Aretha Franklin, som indirekt var elev till Jackson. 

Under 1900-talet blev gospel en av de viktigaste källorna för oklassisk 
musik, inte minst för stilbildande sångare. Till de mest kända hör Hank 
Williams, Ray Charles, Elvis Presley, Sam Cooke, James Brown, Wilson 
Pickett, Aretha Franklin och Stevie Wonder. 

Gospelkvartett
Gospelkvartetter bestående av fyra manliga sångare har varit en central 
musikform under 1900-talet, och är idag en av de viktigaste levande 
traditionerna med rötter i europeisk kyrklig flerstämmig sång från med-
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eltid/renässans/barock.

Dom första kända gospelkvartetterna skapades vid de amerikanska 
universitet som fr.o.m. 1866 erbjöd svarta musikutbildning.
Universiteten hade europeiska förebilder, där universiteten sedan 
medeltiden i allmänhet varit knutna till kyrkan. I Europa sjöngs ju kvali-
ficerad flerstämmig musik oftast av manliga kvartetter (eller kvintetter) 
fram till 1800-talet, då körer tog över sången i kyrkan.
Det var naturligt att man byggde vidare på den urgamla europeiska 
musiktraditionen och skapade manliga sånggrupper som sjöng gospel 
i kvartettform.

Röstlägena var desamma som JS Bach och andra använde i Europa:
Falsett (lead; melodi)
Blandad röst (alt/tenor)
Blandad röst (baryton/tenor)
Bas

Medlemmarna fick europeisk sångundervisning som byggde på 
traditioner från 1600/1700-talen (1900-talets klassiska sångsätt hade 
fortfarande inte slagit igenom).
Betyder det att gospelkvartetterna sjöng som exempelvis JS Bachs 
sångare i Leipzig på 1700-talet?

Det kan vi aldrig veta, men en hel del talar för att likheterna är större än 
man normalt tror. 
Inte bara för att sångarnas röstlägen, ålder och teknik var likartade, 
utan också för att redan på de första inspelningarna (ca 1900) låter de 
bästa gospelkvartetterna ”färdiga”. Det låter som om de utgått från en 
etablerad stil som var tekniskt avancerad och sofistikerad.
Nämnas bör att till en början sjöng gospelkvartetterna nästan bara för 
vita lyssnare. Först en bit in på 1900-talet fick den svarta publiken upp 
ögonen för gospelkvartetterna. Den här typen av gospel är på många 
sätt ”vit”. 

Gospelvartetternas stora publika genombrott inleddes på 1920-ta-
let, och fram till mitten av 1960-talet fanns hundratals professionella 
gospelkvartetter, bl.a. Golden Gate Quartett, Ink Spots, Dixie Humming-
birds, Delta Rythm Boys, Mills Brothers och The Soul Stirrers.
Sånggrupper som The Four Tops och Take 6 kommer ur denna tradition.

Falsettsång
Så länge det mest var vuxna män som sjöng alla stämmor i flerstämmig 
musik (800-1800), sjöngs melodistämman av falsettister eller kastrater.
Under 1800-talet försvann dock falsettrösten från den klassiska musik-
kulturen, men den användes vidare i många oklassiska sammanhang, 
Under 1900-talet var det framför allt inom gospel och dess avlöpare 
(R&B, soul etc) som falsett-traditionen bevarades och utvecklades, bl.a. 
genom att anpassas till de krav som ställs på mikrofonsång.

Till de stilbildande sångarna hörde Claude Jeter (The Swan Silvertones) 
och Julius Cheeks (Sensational Nightingales). 
De har haft ett avgörande inflytande på mängder av sångare, från Mel 
Thormé till Michael Jackson och Prince.

Och det är knappast en slump att Alfred Deller, den förste betydande 
klassiske falsettsångaren under 1900-talet, slog igenom direkt efter 2:a 
Världskriget, samtidigt som gospelkvartetterna med sina falsettsolister 
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blev berömda i Europa.

Instrument och sång
I Barockgospeln används typiska 15/1600-talsinstrument. I princip an-
vändes samma instrument i Europa och Syd- och Nordamerika.

 — Regalen var ett av dåtidens vanligaste musikinstrument. Den ersat-
tes närmast av orgeharmonium, dragspel och munspel på 1800-talet. 
Här används samplingar av olika svensk/danska regalstämmor från 
15/1600-talen.

 — Basstämman spelas dels med samplingar av Öllers kontrabastrom-
bon från 1638. Den byggdes för Tyska kyrkan i Stockholm och låter lite 
som en bastuba. Dessutom används kontrabas.

 — Brassfigurerna spelas på samplingar av alt- och tenortromboner 
från 16/1700-talen (den förra låter ungefär som en trumpet). 

 — Slagverksljuden spelas dels på samplingar av historiska instru-
ment på Musikmuseét i Stockholm, och dels på moderna varianter 
av typiska 16/1700-talsslagverk (surdo, triangel med metallringar och 
tamburin). 

 — Dessutom används inspelningar av fotstamp och handklapp, de 
kanske viktigaste rytminstrumenten genom historien.

Trots att nästan alla ljud kommer från historiska instrument är soundet 
förvånansvärt modernt. Det beror ytterst på hur instrumenten spelas.
Det är alltid mycket viktigare hur man spelar än vilket instrument man 
använder.

Vampning (ostinato)
Barockgospeln bygger på en mycket enkel vamp bestående av två 
ackord (E | B7 | E | E). 
Den här typen av vamper har ofta rötter i 1500-talet när vi fick ackor-
disk musik och ligger än i dag ofta till grund för improviserad musik.
Kompet är ett typiskt ”headarrangement”, d.v.s alla spelar bestämda 
figurer som är så pass enkla att man kan hålla dom i huvudet — noter 
behövs alltså inte.
Det här sättet att göra musik på har varit vanligt förekommande i Eu-
ropa sedan 1500-talet. Stilen har naturligtvis skiftat, men inte grundstu-
ket.
Läs mer om improvisationens historia i kapitel 3 i boken retro.nu.

Sväng och dans
Rytm, sväng och dans var viktigt under 15/1600-talen. Dans hade hög 
status och dansmusik användes i alla sammanhang, bl.a. i kyrkan.
Faktum är att dans och dansmusik var så populärt att man vid flera till-
fällen försökte begränsa folks dansande med hjälp av lagar och förord-
ningar, även i Sverige.
Många steppdanser verkar ha rötter i den här tiden, på samma sätt som 
gospel.
Läs mer om detta i kapitel 6 i boken retro.nu. 

Lyssning
 — Amazing Grace.
 — Gospel i Dvoraks Nya Världen, Symfoni nr 9 (gospel i klassisk musik).
 — Respect (Aretha Franklin). Den amerikanska medborgarrättsrörel-

sens kampsång.
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Skapa själv
 — Lär in musik via lining/responsorialsång.
 — Bygga upp och hålla ett groove med fotstamp/handklapp.
 — Vampa på enkla ackordföljder med figurer som upprepas. Exempel 

på sådana finns i boken retro.nu som bilaga till kapitel 3.

HISTORIA
Slaveriet var utbrett under antiken men förbjöds på de flesta håll i 
Europa under medeltiden. I Sverige kallades slavar trälar och systemet 
avskaffades under 1300-talet.
Den europeiska expansionen via kolonialisering av Afrika och Amerika 
under 1500-talet blev möjlig genom att slaveri godkändes i kolonierna. 
Spanien/katolska kyrkan var först (1503).
Redan 1553 fanns fler afrikanska slavar än europeér i Sydamerika.

De första afrikanska slavarna kom till Nordame rika 1619. Totalt frakta-
des ca 12 miljoner afrikanska slavar till Nordamerika 1619—ca1850. 
Man tror att totalt ca 30 miljoner afrikaner transpor terades till Syd- och 
Nordamerika för att arbeta som slavar.
Slavarna hämtades från den afrikanska Västkusten. Efter frakt till Nord-
amerika såldes dom till plantager och industrier.
1863 förbjöds slaveriet i Nordamerika, men i bl.a. Brasilien levde slave-
riet vidare ännu längre.

Många länder var inblandade i slaveriet, men Eng land dominerade 
slavhandeln. 
Gustav III tillät av kommersiella skäl svenska företag att delta i slavhan-
deln fr.o.m. 1784. Den s.k. “Teaterkonungen” var även “Slavkonung”.

Det fanns hela tiden invändningar mot slaveriet. Men det understöddes 
av kyrkan och inte förrän på 1700-talet fick antislaveri-rörelsen ordent-
ligt med luft under vingarna. 
Den blev starkt förknippad med frikyrkorörelsen, medan många stats-
kyrkor stödde slaveriet och själva hade slavar, bl.a. i Österueopa.

SVENSKA/DRAMA
Innan det fanns mikrofoner och förstärkare ställdes höga krav på präs-
ternas förmåga att tala tydligt och klart så att folk hörde vad dom sa i 
dom ofta stora kyrkorna.
Man utgick från retorikens normer för hur man skulle berätta. Skå-
despelare, politiker, advokater och präster använde i princip samma 
teknik. Retorik var nämligen obligatoriskt i skolan som var helt inriktad 
på att utbilda ledare.
När skolplikten blev allmän under 1800-talet togs retorikämnet bort 
från grundutbildningen — nu skulle man lära sig lyda i stället för att 
leda.

Det retoriska tal som låg till grund för hur prästerna predikade åter-
speglas än i dag i hur svarta predikanter talar.
Ett bra exempel på detta är Martin Luther King.
Det här extremt uttrycksfulla sättet att tala återspeglas i sångsättet. Det 
är ofta nästan ingen skillnad på sång och predikan.

Rapmusik växte fram i New York på 1970-talet och fick genomslag på 
80-talet. Sedan dess har det varit en viktig musikform, inte minst för 
svarta amerikaner.
Rap verkar till stor del bygga på äldre predikanters sätt att predika, 
vilket i sin tur byggde på urgamla retoriska principer.
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Att tävla i att improvisera verser och rim är också en gammal europeisk 
tradition, som har varit mycket populär. Sådana tävlingar har haft stor 
betydelse även för rapmusik.

Mycket av det vi tror är nytt har i själva verket förekommit i olika varian-
ter i flera hundra år.

SO
Förslag till ämnen att diskutera:

 ? Tänkesätt som ligger till grund för idén om slaveri. I synnerhet 
föreställningar om den vita rasens överhöghet, vars ”vetenskapliga” 
variant lanserades på 1850-talet av Gobineau. Varför skedde det 
då? Finns föreställ ningarna kvar i vår egen tid? Hur kommer de till 
uttryck? 

 ? Trots att slaveriet förbjöds i Nordamerika 1863 är dess konse-
kvenser fortfarande kännbara. Den amerikanska medborgar-
rättsrörelsen och Martin Luther King förde en intensiv kamp mot 
segregation, fr.a. på 1960-talet.Musik och idrott blev viktiga verktyg 
för svarta amerikaner att skaffa sig respekt. Varför just idrott och 
musik?

 ? Man brukar säga att huvudanledningen till Afrikas nuvarande pro-
blem är kolonialism och slavhandel. Hur har detta påverkat Afrika 
in i vår egen tid?

 ? Araberna förslavade även dom miljontals afrikaner. Vad skiljde det 
arabiska och det europeiska slaveriet åt?

 ? Både kristna och muslimer hämtade slavar från Afrika. Hur kommer 
det sig att just Afrikas befolkning i så hög grad förslavades? 

SPEAKERTEXT
INLEDNING 
Musikhistorien kan tolkas på olika sätt. Normalt utgår man från den klassiska musi-
kens ideal. 
Jag ska visa hur annorlunda bilden av gammal musik kan bli när man utgår från 
andra värde ringar.
Grunden för det här exemplet är en inspelning av en gammal gospelsång som gjor-
des 1938 av Golden Gate Quartet. Sången heter Pure Religion och har antagligen 
improviserats fram under århundradenas gång.
Men vad har gospel med vår musikhistoria att göra? Det är ju amerikanskt.
Jo. Gospel är en musikform med rötter i europeiskt 1600-tal, i vad som brukar kallas 
barockmusik. För gospelsång grundlas när tyskar, engelsmän och holländare skulle 
kristna afrikanska slavar i Amerika.
Man lärde slavarna kristna europeiska sånger — resultatet blev så småningom vad 
vi kallar gospel.
I Europa sjöngs avancerad kyrkomusik ofta av små manliga sånggrupper eller 
vokalkvartetter. Så man gjorde likadant i det nya landet, Amerika.
Här i Europa byttes vokalkvartetterna ut mot kyr ko körer under 1800-talet. Men 
vokalkvartetten har levt vidare i bl.a. gospelkvartetten, som fak tiskt påminner mer 
om barocktidens kyrkliga sånggrupper än vad en kyrkokör gör.
Nu ska jag lägga till ett mer eller mindre improviserat ackompanjemang av 
1600-talstyp.
Först rytminstrument.
Dom äldsta bevarade spelanvisningarna för proffs trummisar finns i en danslärobok 
skriven av Arbeau 1588.
Boken innehåller en massa grooves eller rytmmönster. Jag väljer några rytmmöns-
ter och låter dom trigga ljud som användes på 1600-talet. Fotstamp, handklapp och 
militärtrummor.
Arbeau skriver att det är viktigt med variation, så jag lägger till en tamburin, en 
triangel och en liten virveltrumma allt eftersom.
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Trummisarna skulle improvisera och göra fills vid frassluten. Så vid slutet av varje 
vers lägger jag till figurer som leder över till nästa vers.
Nu är det dags för basstämman.
Jag väljer enklast tänkbara figur, en treklang, som spelas på kontrabastrombon. 
Ljuden kommer från ett svenskt instrument byggt 1638.
Efter ett tag förstärks basstämman av en kontrabas, Det finns flera läroböcker från 
1600-talet om hur man skulle variera basstämmor, så basen får varierar figuren lite 
grand.
Ett av dåtidens vanligaste instrument var regalen. Ett litet keyboard som användes 
till allt, från dans- till kyrkomusik.
Men vad ska man spela på regalen? 
Jag utgår från basstämman och lägger till några ackord i olika rytmmönster. 
Jag använder tre regaler som byggts upp av samplingar av instrument från den här 
tiden.
Till sist lägger jag till brassinstrument i form av tenor- och alttromboner.
Dom får spela några enkla figurer som upprepas på olika sätt.
Två av figurerna spelas av Memphis Horns på moderna instrument, men jag har 
gjort om inspelningarna till MIDI-filer och ersatt ljudet med ljud från gamla instru-
ment. 
Nu har vi ett virtuellt band av en typ som var väldigt vanligt på 1500- och 1600-ta-
len.
Dom spelade i alla sammanhang. Till dans, i kyrkan, på fester. 
Så här låter det virtuella barockbandet ihop med Golden Gate Quartett. 

AVSLUTNING
Kan det ha låtit åt det här hållet på 1600-talet?
Ingen vet – inte jag heller.
Men den här tolkningen är på flera sätt mer 1600-talsmässig än många klassiska 
eller så kallat tidstrogna tolkningar.
Nästan alla ljud kommer från 1600-talsinstrument. T.ex. har fotstampen spelats in 
på ett 1600-talsgolv på Läckö slott. Och sångsättet påminner antagligen mer om 
hur man sjöng förr i tiden än klassisk sång, som ju inte är mer än drygt hundra år 
gammalt.
Men instrumenten är inte det viktigaste. 
Det avgörande är hur man spelar och sjunger. Ett musikinstrument kan låta väldigt 
olika beroende på hur det spelas.
Huvudförklaringen till att det här låter annorlunda är att varken sång eller spelsätt 
är klassiskt. 
I stället har jag utgått från gamla beskrivningar, och dom tyder på att man ofta 
sjöng och spelade på ett sätt som påminner mer om jazz-, rock- och folkmusik än 
om klassisk musik.
Rytmer och figurer kommer från dåtida läroböcker och allt bygger på improvisa-
tion, som var så viktigt förr i tiden.
1620 publicerades den första systematiska avbildningen av alla musikinstrument. 
Nästan 25% av bildutrymmet ägnas åt slagverk. Man älskade slagverk och verkar ha 
varit väldigt noga med att det skulle svänga.
Men sväng och improvisation har låg status i klassisk musik, så normalt är det helt 
andra saker som lyfts fram i musikhistorieböckerna.
Hur källorna tolkas avgör vilken bild man får av musikhistorien.

Subtitles
Låten bygger på en ackordföljd (vamp, ostinato) bestående av två ackord.
Många av dom populäraste vamperna kommer från 1500-talet. När ackordisk musik 
slog igenom.
Sedan 1500-talet har vamper varit en av dom populäraste grunderna för improvisa-
tion. Både för Bach och rockmusiker.
Den här typen av improvisation bygger på disciplin. Kompet består av korta fraser 
som upprepas.
Det verkar inte vara så stor skillnad mellan hur man improviserade då och i dag.
Steppliknande danser var populära under barocken. Man gillade sväng och an-
vände dansmusik i kyrkan.
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6. KASTRATER | 6’39

MUSIK
Kastratsångare var de ledande sångarna i Europa 1550-1800. De var 
stilbildande för såväl andra sångare som för instrumentalister.
Kastrater behandlar kortfattat kastratsångens his toria och betydelse i 
Europa.

Musiken
Dom enda kända inspelningarna av Västerländska kastratsångare 
gjordes i Vatikanen 1902 och 1904. Då gjordes bl.a. den inspelning som 
an  vänds här. 
Den italienske kastratsångaren Alessandro Moreschi (1858-1922) sjung-
er vad som kan kallas en 1600-talsvariant av gregoriansk sång (Incipit
Lamentatio).
I DVD2, som handlar om musik och teknik,vi  sas hur den knastriga 
originalinspelningen re no verats digitalt och om hur den trestämmiga 
kastratsången konstruerats.

Kastratsång
En kastratsångare är en manlig sångare som kas  trerats före målbrottet 
och därför behåller goss rösten livet ut.
Ordet “kastrat” kan antagligen härledas ur ordet sastram (Sanskrit), som 
betyder kniv.

Det verkar ha funnits två typer av kastratsångare i Europa:
 — Äldre typ. Kastrerade sångare som användes i den kristna kyr kan 

redan från 300-talet i Bysans. 
 — Nyare typ. De äldsta entydiga beläggen för en modernare kastrat-

sång i Västeuropa kommer från Spanien/Italien fr.o.m. 1500-talet. Det 
var kastrater ur denna tradition som blev sin tids superstjärnor.

Kastratsångare har använts i många kulturer i årtusenden. Europeisk 
kastratsång verkar dock ha tagit starkast intryck av orientalisk och 
zigensk/romsk kastratsång (via Andalusien och Sicilien).

Kastratsång är mycket speciell. Dels för att den som kastrerats före mål-
brottet får en speciell konstitution, och dels för att europeiska kastrater 
genomgick en stenhård skolning i en teknik som verkar besläktad med 
bl.a. orientaliska sångsätt.
Resultatet blev en oerhört ljus och ljudstark röst med stort omfång, och 
dom bästa sångarna kun de sjunga blixtsnabba passager lika snabbt 
som de kunde spelas av instrumentalister.

Italien
Kastratsångare sjöng i hela Europa, men Italien och i synnerhet Påvesta-
terna blev kastratsångens centrum. Där stympades flertalet pojkar som 
blev kastratsångare och där fick dom sin utbildning.
Nästan alla stjärnkastrater verkar ha varit ita  li  enare.
Att kvinnor som regel inte fick sjunga i gudstjänsten var den yttersta 
anledningen till att man använde kastrerade sångare. Gossar och fal-
settsångare ansågs inte tillräckligt bra.
Fram till 1798 rådde under långa perioder to tal   förbud för kvinnor att 
uppträda på scen i Påvestaterna, vilket delvis förklarar kastratsång ens 
starka ställning just där.
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Den katolska kyrkan
Det var den katolska kyrkan som ytterst drev kastratsystemet. Den 
godkände (trots förbud) kastrering och skötte utbildning och promo-
tion. Dess utom var den katolska kyrkan kastratsångarnas viktigaste 
arbetsgivare.
Alla kastratsångare sjöng i kyrkan — en del sjöng dessutom opera och 
konsertmusik.

Men kastratsångare var populära även i prote stantiska länder som 
Tyskland och England. I Sverige sjöng kastratsångare från och till fr.o.m. 
senast 1652 fram till 1700-talets slut.

Tabu
Anledningen till att vi vet relativt lite om kastrat sång är att kastrering 
av annat än medicinska skäl var strängt förbjudet. Vi kommer aldrig 
att med säkerhet veta hur många pojkar som kastrerades för att bli 
sångare.
Helt säkert stympades tiotusentals pojkar — men osäkerheten är stor. 
Det kan i själva verket ha rört sig om miljontals pojkar från 300-talet 
fram till 1902.

Pojkarna var som regel 7-8 år gamla när de ka s trerades och i princip 
verkar man ha gått tillväga på samma sätt som när husdjur kastrerades. 
Själva ingreppet finns beskrivet av bl.a. en fransk
läkare som bevittnade en kastrering i Italien omkring år 1700. Man skar 
helt enkelt bort eller krossade testiklarna för att stoppa tillväxten av 
testosteron hormonet. 
På den tiden var det många som kastrerade djur så teknikerna var väl-
kända, vilket tro li gen är förklaringen till att bara omkring 20% verkar ha 
dött av ingreppet. Dödstalen var med moderna mått extremt höga vid 
kirurgiska ingrepp.

Det var föräldrarna som fattade beslut om kas trering, med eller utan 
barnets medgivande.
Som belöning fick dom en slant av någon kyrklig
institution när barnet levererades för utbildning.

Kastrering av annat än medicinska skäl var för bjudet. Så som anledning 
till att barnet kastrerats brukade man ange att det blivit bitet av en gris 
eller ramlat av en häst. 
I flera fall verkar man ha försökt lura i barnen att så verkligen var fallet. 
Men få verkar ha gått på det. 
När pojkarna väl lämnat hemmet tog de som regel aldrig mer kontakt 
med familjen.

Sex och musik
Sedan urminnes tider har sex och musik kopplats samman. 
Många verkar tro att det är en modern företeelse, en konsekvens av 
MTV-kulturen och en förment ökande exploatering av människor. Men 
historien visar att sex och musik alltid kopplats samman. 

Ett exempel: på 1700-talet bodde ca 900.000 människor I London. Av 
dom var 50.000 horor, d.v.s. ungefär var tredje eller var fjärde vuxen 
kvinna var prostituerad.
För deras sverksamhet spelade musik en central roll. Vare sig det rörde 
sig om dans- eller bakgrundsmusik på gruppsex klubbar eller om att 
ragga kunder på operan.

Och det var minst lika viktigt för en sångare eller dansare att vara snygg 
och sexig på 1700-talet som i dag. 
På 1800-talet hade flera turnerande konsert mu siker nummer på re-
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pertoaren som inbegrep en lättklädd kvinna som rörde sig förföriskt i 
harems utstyrslar och spelade tamburin.

Den stora skillnaden jämfört med i dag är att förr i tiden var många som 
uppträdde på scen prostituerade. Så är det inte i dag.

 ? Vad beror det på att musik och sex ofta kopplats samman?

Androgynitet
Inom underhållningsbranschen har androgynitet
ofta varit säljande, åtminstone de senaste år hundradena. Ett exempel 
på det är kastratsångarna. Dom kunde ha en stjärnstatus som är svår 
för oss att begripa.
I vår egen tid tillhör stjärnor som Michael Jackson
och Prince de som anses ha androgen utstrålning.

 ? Vad beror underhållningsbranschens och publikens stora förtjus-
ning i det androgyna på?

SO/RELIGION

Kastrering
Kastrering har förekommit i många kulturer och av olika skäl. Som 
exempel på kastreringskulturer brukar Kina, Egypten, vissa arabiska 
kulturer och antikens Grekland nämnas.
Ofta kastrerades slavar för att de skulle bli lydiga. Man visste att kastre-
ring ofta hade den effekten på husdjur.
I Kina användes kastrater i århundraden i kejsarens livgarde. Bl.a. för att 
dom inte hade egna familje roch kunde gå upp i arbetet till 100%. En 
annan anlöedning var att dom ansågs skvallriga och nyfikna och därför 
fungerade bra som informatörer.
Men vanligaste handlade det om bestraffning, inte minst i samband 
med krig. 

Det finns dock exempel på frivillg kastrering. Vanligast kanske dte har 
varit i religioner där askes och celibat spelar en framträdande roll. 
Dessuom har det förekommit bland människor som vill byta kön. 

Könsstympning
De senaste åren har religiöst betingad könsstympning diskuterats. Det 
förekommer i många religioner, som t.ex. judendomens omskärelse.
Det förekommer även i kristna samfund, bl.a. i Afrika.

 ? Varför förekommer könsstympning i religiösa sammanhang? Vilken 
funktion fyller den?

 ? Har könsstympning några positiva effekter?

Var det bättre förr?
Ibland hävdas att exploatering av barn i musik- och underhållnings-
branschen ökar och blir grövre.
I själva verket har barn aldrig haft så starkt skydd mot exploatering som 
i dag. Att kastrera barn för att få fram sångare är i dag otänkbart över 
stora delar av världen.
Om man ville bli musiker i en metropol som Wien på 1700-talet ansåg 
många att man inte fick vara äldre än 6-8 år när man slog igenom. Helst 
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skulle man dessutom ha ett marknadsföringsbart handikapp, som 
blindhet. 
Kastratsångare debuterade som regel när de var 16-18 år gamla och 
ansågs ha nått toppen vid 25, varefter förfallet satte in.

Och ser man till annan underhållning är situationen densamma.
Den mest älskade underhållningen fram till och med 1700-talet var 
offentliga avrättningar. Det handlade inte om att döda den dömde så 
snabbt och smärtfritt som möjligt. Tvärtom skulle personen förnedras 
och torteras innan den slutligen fick dö (se t.ex. den utdragna offentliga 
tortyren och avrättningen av Anckarström, Gustav III:s mördare).
Man piskade, skar av kroppsdelar, stack ut ögon, klip pte av tungor, 
klubbade sönder leder och ben. Hackade upp lik i småbitar.
Grymheten var otrolig och folk älskade det. Man kunde köa i dagar för 
en häftig avrättning.
Kyrkan försökte inte stoppa verksamheten — tvärtom var kyrkan ofta 
pådrivande.

Nutidens underhållningsvåld på film och i data spel är vid en jämförelse 
med äldre tider ytterst beskedligt och civiliserat. Likafullt är förvånans-
värt många — inte minst inom kultursektorn — övertygade om att det 
var bättre förr. Trots alla ovedersägliga belägg för motsatsen. 
Det räcker med att titta på någon av den kristna kyrkans tortyrstolar 
(trästolar med hundratals långa vassa spikar på vilken offret trycktes
ner och spändes fast) för att man ska inse hur det gick till.

 ? Vad beror det på att många människor, trots överväldigande be-
lägg för motsatsen, hävdar att det var bättre förr i detta avseende

 ? Vilken roll spelar det att vissa historiker utelämnar sex, våld och 
grymhet och målar upp en ganska idyllisk bild av det förgångna? 
Varför gör man det?

NO
Hela människan påverkas av kastrering. Konsekvenserna är omfattan-
de, såväl fysiskt som psykiskt.

 — Av gamla beskrivningar att döma fick många en förvrängd kropp 
med bl.a. extremt långa armar och ben. Andra blev kutiga.

 — Vissa fick så markant kvinnliga höfter och bröst och utvecklade så 
“kvinnliga” rörelsemönster att de på håll (på scen) såg ut som kvinnor.

 — Många blev slöa och passiva (kanske till följd av depression), 
småsinta, lättirriterade och skvallriga (den sistnämnda egenskapen 
har bidragit till att furstar i olika kulturer gärna använt kastrater som 
livvakter).

 — Andra fick allvarliga motoriska störningar och svårt att tala rent, 
d.v.s. det centrala nervsystemet skadades.

Hormoner och kön
 ? Kastreringens konsekvenser väcker frågor om kön och identitet. 

Hur stor del av skillnaderna mellan könen beror på genetiska res-
pektive sociala och miljömässiga faktorer?

 ? Läkare som arbetat med män som kas  trerats av exempelvis tramp-
minor menar att ett stort problem är att offret förlorar sin könsiden-
titet. Att varken uppleva sig som man eller kvinna vållar ofta djupt 
lidande. 
Är det ett argument för att könsskillnader är primärt genetiskt eller 
socialt betingade?

Legal kastrering
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Det har alltid funnits legal kastrering. T.ex. vid tu mörsjukdomar eller för 
att en människa vill byta kön.

 ? Hur påverkas män och kvinnor som ändrar hormonbalansen så 
kraftigt som är fallet vid könsbyte (kemisk kastrering)?

SUBTITLES
Kastrering av män har förekommit över hela världen i årtusenden.
Oftast som bestraffning. Ibland av religiösa eller sexuella skäl.
Farao Merneptah I skröt med att ha samlat på sig 6359 penisar från en angripande 
armé.
I den kristna kyrkan användes kastrerade sångare från 300-talet till 1902.
Huvudanledningen var att kvinnor inte fick sjunga i kyrkan.
Här sjunger Alessandro Moreschi (1848-1922). Den siste kyrkokastraten.
Det var pojkar från fattiga hem som kastrerades för målbrottet för att behålla den 
ljusa rösten livet ut.
Man tog bort eller krossade testiklarna för att stoppa hormonet testosteron. Ibland 
skars pung och penis bort.
Kastrering var förbjudet. Så stympningen gjordes ofta av mamman eller en amatör-
kirurg.
Kastrerade pojkar placerades i kyrkans specialskolor och fick stentuff musikutbild-
ning till 16-årsåldern.
Man studerade året runt. Ledighet var ovanligt.
Undernäring, misshandel och sexövergrepp tillhörde vardagen.
När pojkarna emellanåt revolterade fick dom stryk av polis och militär.
Men många blev oerhört skickliga. Mest uppskattades dom som kunde sjunga 
starkt och fort och hade stort omfång.
Dom bästa var dessutom mycket skickliga improvisatörer.
På 14/1500-talen verkar det finnas en ny typ av kastratsångare i Spanien.
Kanske hade dom rötter i den zigenska (romska) musiktradition som kom till Eu-
ropa på 1300-talet.
En del tyckte att dom lät som arabiska eller judiskasångare. D.v.s. att sångsättet var 
orientaliskt.
Dom mest framgångsrika kastraterna ur denna tradition blev 16/1700-talens super-
stjärnor. Som Farinelli.
Dom kunde bli enormt förmögna och kända. Och sexsymboler för både män och 
kvinnor.
När någon sjungit extra bra kunde operapubliken skrika: “Länge leve kniven!”
Det var innan 1800-talet när opera blev finkultur. På kastraternas tid var operan ofta 
centrum för spel och prostitution.
Stjärnorna kunde vara otroligt opålitliga och fåfänga. Men publiken älskade dem 
ändå. Eller kanske just därför.
Men få kastrater blev stjärnor. Dom som inte var tillräckligt bra eller snygga blev 
ofta munkar, prostituerade eller outsiders.
I Sverige sjöng kastrater fr.o.m. 1650-talet och fram till 1700-talets slut.
1902 totalförbjöds kastrerade sångare i kyrkan. Då hade tiotusentals pojkar stym-
pats.
Men barnkastrering pågår fortfarande. I bl.a. Indien lär det finnas hundratusentals 
kastrater.
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7. LACHRIMAE 1 | 3’55

MUSIK
Lachrimae 1 — Tårarnas Pavan bygger på en av 1600-talets största hits, 
Lachrimae av engelsmannen John Dowland (1562/3-1626).
Filmen handlar bl.a. om The Blues och den tyske konstnären Albrecht 
Dürers (1471-1528) bild Melancolia 1.

Musiken
Lachrimae är latin och betyder ”tårar”.
Pavana Lachrimae av John Dowland (publicerad 1600) är alltså tårarnas 
pavane (på hans tid var pavan en långsam och högtidlig processions-
dans). 
Lachrimae blev en av de största hitarna genom tiderna. Melodin — 
ursprungligen en sång med lutackompanjemang — ligger till grund för 
många musikstycken.
Här används en syntversion av Karin Hazell gjord utifrån en version av 
holländaren Sweelinck, bevarad i Uppsala Universitetsbibliotek (Düben-
samlingen).

Lachrimae tillhör den stora kategorin melankolisk musik och är antag-
ligen närmare besläktad med musikformer som fado och blues än vad 
man normalt föreställer sig.

Glidningar och dragningar
Syftet med lachrimae-musiken var att väcka en känsla av sorg eller 
vemod hos lyssnaren. 
Intressant nog så verkar man genom tiderna ha använt likartade ut-
trycksmedel för att uppnå denna reaktion. Långsamt tempo, dämpat 
sound, glidningar och dragningar etc. Det verkar ha gällt även på 
Dowlands tid. 

 ? Vad beror det på? Är det så att affektläran stämmer (se vidare 
nedan)?

 ? Karin Hazell har anknutit till ”glide and dragg” (som det kallades 
på engelska). Dessa uttryckmedel används nästan aldrig i klassisk 
musik. Vad beror det på?

 ? Kan musiken låta lika sorgsen om man inte använder dessa ut-
trycksmedel? Vilka ut trycksmedel kan användas i stället? 

 ? Jämför med en konventionell version: varför blir skillnaden så stor?

Fado
Ordet fado kommer av latinets ”öde” och är en sorgsen, ödesmättad 
och intensiv portugisisk musikform.  
Fado bygger på sång, ofta ackompanjerad av gitarr. Man tror att fadons 
rötter finns i arabisk/morisk musik, att den är nära besläktad med fla-
mencokulturen.  
På 1700-talet kan fadon ha påverkats av euro/-brasiliansk musik, men 
det är oklart i vilken omfattning.
Fado hade långt fram i tiden dåligt rykte. Det beror dels på dess kopp-
ling till flamenco-kulturen (som var en invandrarkultur) och dels på att 
det var musik som gillades av äldre tiders motsvarigheter till vår tids 
gangsters.
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Blues
Mycket talar för att blues i vissa avseenden är en variant av fado. 
Ordet ”blues” syftar på något sorgligt ungefär som ”fado”. Begreppet 
verkar komma från 1500-talet, när engelsmännen pratade om ”blue 
devils” i samband med sorg.
I många sammanhang hävdas att blues är en musikform som skapats 
av svarta slavar i USA under 1800-talet. Men faktum är att likheterna 
mellan äldre blues och fado är så påfallande att det verkar troligt att 
blues snarare är en amerikansk variant av fado.
Antagandet styrks av att båda musikformerna är starkt förknippade 
med social utslagning.

BILD
Gamla bilder är ofta fyllda av mer eller mindre allmängiltiga symboler. 
Ibland talar man om att bilder har ett helt ”program” eller en ”handling”.
Genom att bli medveten om detta kan man få nya perspektiv på bilder 

Albrecht Dürer (1471-1528)
Tysken Albrecht Dürer räknas som en av de största konstnärerna nå-
gonsin, och den förste nordeuropeiska renässanskonstnären,
Dürer utbildades till guldsmed av fadern i Nürnberg och studerade för 
målaren Michael Wolgemut. Under en studieresa till Italien 1505–07 tog 
han starka intryck av italiensk konst.

Fr.o.m. slutet av 1400-talet gjorde Dürer de första egentliga självpor-
trätten inom det nordeuropeiska måleriet. 
Men det är grafiken (träsnitt, kopparstick och etsningar) som utgör 
tyngdpunkten i Dürers verk. Dittills hade träsnittet med sina enkla linjer 
bara haft en illustrativ uppgift; Dürer utvecklade grafiken genom att 
göra bilderna mer livfulla och bidrog till att göra grafik till ett självstän-
digt konstnärligt uttrycksmedel. 
Den största nydaningen åstadkom han på kopparstickets område, 
genom en virtuos teknik som åstadkom nya grafiska effekter och en ny 
rikedom på valörer.

Melancolia 1
Dürers Melancolia 1 (han stavade det Melancolia) är en av Dürers mest 
berömda bilder. Den anses sprängfylld av symboler och tillhör antag-
ligen de mest genomanalyserade bilder som finns. I filmen har några 
symboler lyfts fram.

 ? Är det viktigt att känna till symbolspråk av det här slaget för att 
man ska ha utbyte av en bild?

 ? Kan man veta att Dürer tänkte så här eller rör det sig bara om spe-
kulation?

NO/RELIGION/ESTETIK

Humoralpatologi
På 15/1600-talen trodde man på den urgamla humoralpatologin. D.v.s. 
att människans reaktioner och känsloliv styrs av fyra kroppsvätskor:

 — blod
 — vatten
 — gul galla och
 — svart galla.

DEMO 

får
 ej

 sk
riv

as
 ut



DVD1 MUSIKHISTORIA 1 Lärarhandledning 2.0
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012    35

Kroppsvätskorna påverkas av de fyra elementen:
 — jord
 — vatten
 — luft
 — eld. 

När kroppsvätskorna är i balans – d.v.s. när blandningen är bra – mår 
människan bra. Blandning heter ”temperatur” på latin: det är därför vi 
fortfarande pratar om att ”ta tempen” när vi känner oss dåliga.

Denna föreställning om hur människor fungerar har en del gemensamt 
med den moderna uppfattningen att balansen mellan olika substanser/
impulser i hjärnan har stor betydelse för hur vi mår och känner oss. 

 ? Ligger det något i humoralpatologin eller är det bara en stor miss-
uppfattning?

Affektlära
Affektläran var en logisk konsekvens av humoralpatologin.
Enligt affektläran är känslor inte individuella, utan gemensamma för 
alla friska människor. T.ex. ansåg man att känslan ”svartsjuka” upplevs 
lika av alla.
Man ansåg att bestämda känslor kunde väckas av konstnärer och mu-
siker. D.v.s. att om man använde bestämda uttrycksmedel på ett visst 
sätt, så försattes människor i bestämda affekter eller känslolägen.
Man menade alltså att en konstnär kunde styra över människors re-
aktioner. Ett föreställning som var vanligt förekommande från grekisk 
antik till långt in på 1800-talet.

 ? Finns det någon substans i det här tänke sättet? T.ex. verkar det ju 
som om bra filmmusik kan styra våra reaktioner i bestämda rikt-
ningar.

Makro- & mikrokosmos
Humoralpatologin var en del av ett stort system som bl.a. inbegrep att 
man trodde att skeendet på jorden (den lilla världen; mikrokosmos) 
var en återspegling av vad som hände i universum/himlen (den stora 
världen; makrokosmos).
Det var bl.a. så man föreställde sig att en Gudsgestalt kunde styra ske-
enden på jorden. 
Det här var grunden för astrologin, som ansågs visa vad som kommer 
att ske, eftersom mikrokosmos återspeglade makrokosmos. Långt fram 
i tiden hade kungar etc. astrologer knutna till sina hov för att få hjälp 
med att fatta kloka beslut.

 ? Kan det finnas någon substans i det här gamla tänkesättet? Hur 
skulle det i så fall fungera?

Musik och magi
Den typ av påverkan och krafter detta handlar om ansågs ”naturliga” 
på 15/1600-talen, men eftersom man inte riktigt förstod hur det gick till 
kallade man krafterna för ”magiska”, d.v.s. för osynliga.
I dag är alla medvetna om att musik påverkar människor på olika sätt, 
men vi kallar inte längre krafterna magiska.
Men faktum är att vi fortfarande inte vet varför musik kan påverka oss 
så djupt. 
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SUBTITLES
Det här handlar om melankoli. The blues.
Bilden gjordes av Albrecht Dürer 1514. Här ett självporträtt.
Visst liknar dom varandra?
Det är nog ingen slump. Man ansåg att kreativitet och melankoli hör ihop. Och 
Dürers mor dog i maj 1514.
Bilden är fylls av symboler. Som den magiska kvadraten.
Hur man än räknar blir summan 34.
2 = treenighet. 4 = de 4 elementen. 3+4 = 7 = antalet planeter.
3*4 = månader/stjärntecken, Jesu lärjungar etc. Och Dürer var 43 år gammal när 
bilden gjordes.
Årtalet 1514 finns med. Att 5:an är upp och ned beror antagligen på att Dürers mor 
dig i maj 1514.
Det finns många symboler. Timglas - förgänglighet. Stege - kunskap. Våg - efter-
tanke o.s.v.
Gamla bilder innehåller ofta symboler. Ju mer man kan, desto intressantare blir 
dom.
Melodin heter Lachrimae (tårar) och gjordes av John Dowland ca 1600. En av dom 
största hitarna någonsin.
Utifrån den improviserades tusentals varianter fram. En del noterades.
Den här versionen gjordes av holländaren Sweelinck. Sen har Karin Hazell gjort sin 
egen version utifrån den.
Uttrycket ”blues” verkar komma från 1500-talet. Man talade om ”blue devils” när 
man var tungsint.
Så Lachrimae kanske kan kallas ”The original blues”.

TEXT
Lachrimae-melodin var från början en lutsång och hade följande text:

Flow my teares fall from your springs, 
Exilde for euer: Let mee morne
Where nights black bird hir sad infamy sings, 
There let mee liue forlorne.
Downe vaine lights shine you no more,
No nights are dark enough for those
That in dispaire their last fortuns deplore,
Light doth but shame disclose.
Never may my woes be relieued,
Since pittie is fled,
And teares, and sighes, and grones my wearie dayes,
Of all ioyes haue deprived.
Fro the highest spire of contentment,
My fortune is throwne,
And feare, and griefe, and paine for my deserts,
Are my hopes since hope is gone.
Harke you shadows that in darcknesse dwell,
Learne to contemne light,
Happie, happie they that in hell
Feele not the worlds despite.
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8. LACHRIMAE 1 | 4’18

MUSIK
Lachrimae 2 - Kronborg & Hamlet bygger på en av 1600-talets största 
hits, Lachrimae av engelsmannen John Dowland (1562/3-1626).

Filmen handlar om att det vi tror är gammalt ofta är mycket nyare än 
vi föreställer oss Och om att tradition innebär förändring, eftersom det 
innebär att anpassa något till en ny tid.
Att bevara är något helt annat. Det är vad historiska museér håller på 
med.

Musiken
Lachrimae är latin och betyder ”tårar”.
Pavana Lachrimae av John Dowland (publicerad 1600) är alltså tårarnas 
pavane (på hans tid var pavan en långsam och högtidlig processions-
dans). 
Lachrimae blev en av de största hitarna genom tiderna. Melodin — 
ursprungligen en sång med lutackompanjemang — ligger till grund för 
många musikstycken.
Här används en syntversion av Karin Hazell gjord utifrån en version av 
holländaren Sweelinck, bevarad i Uppsala Universitetsbibliotek (Dü-
bensamlingen).

HISTORIA/SO
Ofta sätts likshetstecken mellan tradition och be varande.
I själva verket innebär tradition ständig förnyelse,
eftersom det innebär att något överförs till en ny tid och nya förutsätt-
ningar. 
Bevarande är vad historiska museer ägnar sig åt. Där gör man sitt bästa 
för att se till att föremål etc. inte ska förändras. Dom tas så att säga “ur 
tiden”, ut ur sitt sammanhang.

Bevarande
Samhällets fokus på bevarande är en ganska ny företeelse. Det är först i 
modern tid man lagt gigantiska resurser på bevarande. 
I ett litet land som Sverige lär ca 85.000 människor arbeta med vad som 
officiellt definieras som kultur. Många av dom arbetar med olika typer 
av bevarande.

På exempelvis 1600-talet var det självklart att man moderniserade 
gamla slott och kyrkor för att dom skulle verka nya och fräscha. När det 
inte längre gick rev man och byggde nytt.
Man gjorde likadant med musik. Få intresserade sig för musik som var 
äldre än några få år. För dom flesta var det självklart att bara lyssna på 
ny musik på moderna instrument.
När äldre musik framfördes moderniserades den som regel på olika sätt 
(moderna instrument, improvisation etc.).
I vår egen tid är det annorlunda. Inte minst på kulturområdet satsas 
mycket mer på bevarande än på förnyelse.
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 ? Varför har det blivit så?
 ? Vilken roll spelar inspelningstekniken för den här utvecklingen på 

musikområdet?
 ? Vilka är för- och nackdelarna med att fokusera på bevarande sna-

rare än på förnyelse?

Källkritik
När vi besöker gamla slott eller tittar på gamla bilder bedrar vi oss ofta 
på vad vi egentligen ser. Många ”gamla” byggnader är inte särskilt gam-
la — för hundra år sedan var det t.ex. ganska vanligt att man byggde 
om gamla slott och fästningar för att dom skulle stämma med hur man 
ville att de en gång skulle ha sett ut.

Detsamma gäller bilder. Eftersom färger förstörs med tidens gång är 
man tvungen att renovera dom på olika sätt. Till slut finns knappt något 
kvar av exempelvis Rembrandts färger. 

Och gamla musikinstrument som Stradivarifioler från 16/1700-talen är 
nästan alltid så grovt ombyggda att Stradivari själv inte skulle känna 
igen dom om han såg och hörde dom idag.

 ? Varför är vi så förstjusta att bli ”lurade” just när det gäller sådana här 
företeelser? 

 ? Varför struntar man så ofta i elementär källkritik just i sådana här 
sammanhang? Beror det på turistindustrins vilja att tjäna pengar 
eller vad beror det på?

SPRÅK/DRAMA
William Shakespeare (1564-1616) — som levde ungefär samtidigt som 
John Dowland — var teaterman och har blivit en av världens mest 
kända författare.
Många av hans mest berömda skådespel är egent ligen uppdateringar 
av storys som var hundratals år gamla redan på Shakespeares tid.
Så är det fortfarande — många författare skriver nya versioner av gamla 
berättelser. 
Likadant gör man i filmbranschen, där det ständigt produceras nya 
versioner av gamla skådespel och böcker.

 ? Vad beror det här på? Har alla bra storys redan skrivits? Finns det 
inget nytt att berätta?

Improvisation
På Shakespeares tid spelade improvisation stor roll på teatern. Ofta 
utgick man från en plot och bestämda rollfigurer som skådisarna sedan 
improviserade utifrån.
Det finns forskare som tror att flera av Shakespeares pjäser i grund och 
botten improviserades
fram och att han skrev ner dem när ett visst gäng skådespelare hittat 
sitt sätt att gestalta storyn på.

 ? Varför är nutidens teater så manusbunden? Människor har alltid 
älskat improviserad teater — tänk bara på stand up.

 ? Varför anses manusbunden teater i allmänhet ”finare” och mer ”kul-
turell” än improviserad teater? Situationen är i princip densamma 
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som inom musiklivet, där nästan alla resurser går till noterad musik.

Förnyelse
Det är stor skillnad mellan hur man hanterar gammalt material inom 
teatern och inom musiklivet. På teatern är medvetna moderniseringar 
av gamla skådespel mycket vanliga, medan det är ovanligt i musiklivet.

 ? Vad beror den här skillnaden på?
 ? Vilka är för- och nackdelarna med de två förhållningssätten?

SUBTITLES
Det här är Kronborgs slott i Helsingör i Danmark.
Kronborg var fästning på 1400-talet men byggdes om till renässansslott under 
1500-talet. 
Kronborg är berömt - 200.000 besökare om året. 
Det är stort, vackert och imponerande. Men slottet är mest känt för att ”Hamlet” 
utspelas här.
Storyn om danske prins Hamlet verkar komma från 400-talet och skrevs ner av 
dansken Saxo Grammaticus på 1100-talet.
Det finns många versioner av Hamlet, men engelsmannen William Shakespeares 
version från ca 1600 är mest berömd.
Shakespeares Hamlet är alltså en uppdatering av gammal story. På samma sätt som 
musiker gör ny musik av gamla melodier och vamper.
Det är det som är tradition - att anpassa något till en ny tid och nya värderingar. Att 
bevara är något helt annat.
Melodin heter ”Lachrimae” och gjordes av John Dowland ca 1600. Han jobbade 
länge i Danmark, bl.a. på Kronborg.
Men det finns nästan inget kvar av Dowlands Kronborg. Allt utom slottskyrkan 
brann upp 1629.
Slottet byggdes upp igen och användes som mili tärförläggning fram till 1922. 
Dessutom fungerade det som fängelse från 1739.
Så är det ofta med gamla byggnader, bilder, storys, musik etc. 
Det vi ser och hör idag är oftast mycket nyare än vad vi tror. Det är så det gamla 
lever vidare. När det inte längre förnyas har det spelat ut sin roll.

TEXT
Lachrimae-melodin var från början en lutsång och hade förljande text:

Flow my teares fall from your springs,
Exilde for euer: Let mee morne
Where nights black bird hir sad infamy sings,
There let mee liue forlorne.
Downe vaine lights shine you no more,
No nights are dark enough for those
That in dispaire their last fortuns deplore,
Light doth but shame disclose.
Never may my woes be relieued,
Since pittie is fled,
And teares, and sighes, and grones my wearie
dayes,
Of all ioyes haue deprived.
Fro the highest spire of contentment,
My fortune is throwne,
And feare, and griefe, and paine for my deserts,
Are my hopes since hope is gone.
Harke you shadows that in darcknesse dwell,
Learne to contemne light,
Happie, happie they that in hell
Feele not the worlds despite.
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