
1© Gunno Klingfors/Kulturkapital 2009–2016



2© Gunno Klingfors/Kulturkapital 2009–2016

FÖRHISTORISK TID (före 3000-talet f.Kr.)
Tiden före skrivspråken kallas förhistorisk tid. Det beror på att historiker i allmänhet utgår från 
skrivna källor.1 Förhistorisk betyder alltså ”tiden före den tid historiker beskriver”.
Det man vet om tiden före skrivspråken bygger bl.a. på arkeologi (= fornkunskap) och naturve-
tenskapliga undersökningar (genetik, naturhistoria o.s.v.). För att datera något (bestämma 
åldern) används många metoder.2

Människan utvandrade definitivt från Afrika för 
70–80 000 år sedan. De första människorna 
kom till Europa för 40–45000 år sedan. De 
första européerna hade levt i Asien i tusentals år 
innan de kom hit.
Det vi vet om förhistorisk musik bygger i första 
hand på bevarade musikinstrument och bilder. 
Men eftersom musikinstrument oftast byggs av 
organiska material (trä, skinn o.s.v.) som förstörs 
med tiden, finns inte så många musikinstrument 
kvar.
Det äldsta beviset för att människan hållit på med 
musik är benflöjter som hittats i södra Tyskland 
och som är ca 41 000 år gamla. Europas musik-

1. Skrivspråk infördes på olika platser vid olika tidpunkter. I exempelvis Sverige sträcker sig förhistorisk tid fram till 
århundradena efter Kristi födelse, långt efter det att skrivspråk var självklara i andra delar av Europa.

2. Bl.a. radiometrisk datering (bygger på halveringstiden för radioaktiva isotoper; mest känd är C14-metoden); 
magnetismens riktning i mineraler; lervarvskronologi (avlagringar efter inlandsisen); dendrokronologi (årsringar); 
fynd-datering (föremål som hittas tillsammans räknas till samma tid).

Världens äldsta musikinstrument; en 41.000 år gam
mal flöjt (Tyskland).
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historia börjar alltså för mer än 41 000 år sedan. 
Flöjten talar för att människan hade med sig musik till Europa från Mellanöstern. Många tror dess-
utom att människan hade med sig musik från Afrika – i så fall har all musik samma ursprung.

Det verkar ha funnits många olika typer av musikinstrument under förhistorisk tid. Man tror att 
stränginstrumentens ursprung är pilbågen, som med tiden försågs med resonatorer för att låta 
starkare, fick fler strängar o.s.v. Hur människan kom på principerna för olika blåsinstrument vet 
man inte.
I grottor i Sydeuropa har man hittat målade prickar 
och streck i grottor (se bild) på ställen där det upp-
står speciella resonansfenomen. Målningarna är 10–
20 000 år gamla. Det visar att förhistoriska människor 
var intresserade av ljud.
Man vet inte varför människan en gång började 
med musik. Det finns många teorier, men mest troligt 
är att människan började med musik för att vi mår bra 
av att spela, sjunga, dansa och lyssna på musik. Det 
styrks av hjärnforskning som visar att få saker kan få 
oss att må lika bra musik.
Men det är inte säkert att människan var först 
med musik. En del tyder på att neandertalarna eller 
andra släktingar som levde för 3–400 000 år sedan höll 
på med musik.

Viktiga årtal (ungefärliga)
•   13,7 miljarder år: Big Bang
•   4,54 miljarder år: jorden skapas
•   6 miljoner år: människan och schimpansen går skilda vägar
•   3,2 miljoner år: Lucy, den äldsta kända föregångaren till människan
•   200 000 f.Kr.: den moderna människan skapas i nuvarande Etiopien
•   70 000 f.Kr.: människans definitiva utvandring från Afrika inleds
•   45 000 år f.Kr.: människan kommer till Europa
•   12–13 000 f.Kr.: klimatuppvärmningen gör att istäcket över Nordeuropa börjar smälta undan.
•   11 000 f.Kr.: de första människorna till Sverige (Tornedalen)

ANTIKEN (gammal tid) – CIVILISATION
”AntiK” betyder ”gammal” (latin), och är en vanlig benämning på tiden fr.o.m. skrivspråken 
(3 000-talet f.Kr.) och fram till 3/400-talet e.Kr., när den kristna kyrkan började bli en viktig kraft 
i Europa. 
Från antiken finns alltså inte bara arkeologiska lämningar, utan också texter. De äldsta texterna 
skrevs 3 400–200 f.Kr. Den tidens skrivspråk kallas bl.a. kilskrift (Mesopotamien) och hieroglyfer 
(Egypten). De första alfabetiska skrivspråken skapades omkring 2 000 f.Kr. Många forskare tror att 
skrivspråken uppfanns för att underlätta handel (affärsavtal).
Tack vare bevarade texter vet vi mycket mer om antiken än om förhistorisk tid. Men det finns 
problem med texter, för människan använder ord för att förvränga och ljuga. Och det är lätt att 
missuppfatta texter från en annan tid. Därför är källkritik oerhört viktigt.

Antiken räknas som civilisationens genomslag.3 Med civiliserade samhällen avses:
•   välorganiserade jotdbrukssamhällen med städer
•   genomtänkt samhällsorganisation och lagar
•   specialisering (hantverkare, bönder, tjänstemän etc)
•   omfattande handel med olika folk.

Antikens civilisationer var slavsamhällen. Slaveriet var en viktig förutsättning för samhällsekono-
min. Slavar var billig arbetskraft som kunde tvingas utföra tunga och svåra arbetsuppgifter. 

3. Ordet kommer av latinets ”civilas”, som betyder statsbildning. Att ordet idag förknippas med ”högre stående sam-
hällen” beror på att greker och romare ansåg sina samhällen överlägsna.
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Man brukar säga att demokrati har sina rötter i grekisk antik. Men grekisk demokrati gällde bara 
män med rätt föräldrar – i Aten ungefär 10% av befolkningen. Idag innebär demokrati något helt 
annat. 
I antikens Grekland och Rom sågs kvinnor som outveckalde män och hade låg status. Man ansåg 
inte ens att kvinnor bidrog med arvsanlag, utan såg dem som växthus för spermier. 

Mesopotamien 3 200 f.Kr. –
Mesopotamien är grekiska för ”mellan flo-
derna” Eufrat och Tigris, ungefär nuvarande 
Irak. Området kontrollerades av många folk 
som:
•   sumerer
•   babyloner
•   akkader
•   assyrier.
Mesopotamien var inte ett enhetligt område 
– men man brukar använda namnet Meso-
potamien som samlingsnamn för enkelhets 
skull.

Mesopotamien kallas civilisationens vagga. Där skapades hjulet, de första städerna, vår tideräk-
ning etc. De äldsta texterna om musik skrevs i Mesopotamien ca 2 600 f.Kr. De handlar bl.a. om 
hur musik användes i olika sammanhang, musikinstrument och hur de ska stämmas, vilka skalor 
och intervall man använde, hur man improviserade o.s.v. 
Intressant nog så beskrev man improvisationstekniker som bygger på 7-tonsskalor – troli-
gen samma skalor som ligger till grund för nutidens rock- och jazzimprovisation. Det är den äldsta 
musiktyp vi vet något närmare om.
Eftersom man använde skrivspråk var det naturligt att man också försökte skriva ner hur mu-
sik lät (noter). I båda fallen handlar det ju om symboler för ljud. Det äldsta kända försöket att 
notera ett helt musikstycke är från 1 400–1 250 f.Kr, och skrevs i Ugarit i nuvarande Syrien, på 
samma ställe som man funnit det äldsta alfabetiska skrivspråket. 
Den första kompositör man vet namnet på hette Enheduanna, en kvinna som levde i Mesopota-
mien (Irak) omkring 2 300 f.Kr. Ingen musik av henne har bevarats, bara texter.
I Mesopotamien var det vanligt att såväl manliga som kvinnliga slavar arbetade som yrkesmusi-
ker, något man senare övertog i Grekland och Rom. Det är troligen en viktig förklaring till varför 
yrkesmusiker ofta haft låg status.

Sammanfattningsvis kan sägas att långt före vår tideräknings början fanns ett väl utvecklat 
musikliv i Irak/Syrien/Mesopotamien, som verkar ha varit snarlikt musiklivet i Europa som det såg 
ut fram till 1900-talets början, när inspelningstekniken förändrade musikens förutsättningar. Man 
hade många typer av musik och musikinstrument, instrumentbyggare, organsierad musikutbild-
ning, proffsmusiker o.s.v. Av bevarade texter och instrument att döma byggde musiken på diato-
niska 7-tonsskalor, något som fortfarande är grunden för europeisk musik. 
Mycket talar alltså för att europeisk musik har starka rötter i Irak/Syrien/Mesopotamien.

Egypten 3 200 f.Kr. –
Man vet mindre om musiklivet i Egypten, 
men troligen var det snarlikt musiklivet i 
Mesopotamien. Skådespel skapades tro-
ligen i Egypten, där de första kända skå-
despelen spelades omkring 1 500 f.Kr. Det 
var storslagna shower som innehöll allt från 
musik och dans till omfattande ölkonsum-
tion. Grekernas skådespel byggde antagli-
gen på de egyptiska (se vidare nedan).
Dirigering innebär att man leder ett mu-
sikframförande med gester och användes i 
Egypten omkring 2 500 f.Kr. 
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Grekisk antik 800 f.Kr. –
Grekerna byggde vidare på musiken i Me-
sopotamien och Egypten. De verkar ha 
övertagit det mesta, från musikteori och 
noter till musikinstrument och musikbase-
rad teater.
En viktig ”grekisk” musikuppfinning (den 
gjordes i Egypten) var hydraulis, en enkel 
orgel som blev grunden för senare tiders 
keyboards eller tangentinstrument, en typ 
av musikinstrument som spelat stor roll för 
europeisk musik.

Grekisk musikteori grundlades av Pytagoras (ca 570–495 f.Kr), som hade studerat för lärare i 
Mesopotamien och Egypten och byggde vidare på det. Pytagoras räknas som den som upptäckte 
att de uppstår konsonanta intervall när man delar en sträng i 2 delar = oktav; 3 delar = kvint; 4 
delar = kvart. Men troligen hade han lärt sig detta av lärare från Mesopotamien: de beskrev hur 
dessa intervall och hur de kunde användas 2 000 år före Pytagoras (detsamma gäller troligen Py-
tagoras sats).
Grekerna skapade många teorier om musik, men det var till stor del spekulationer utan star-
kare förankring i musiklivet. Musikteoretikerna var sällan musiker, utan tillhörde överklassen som 
ansåg det fint att spekulera över bl.a. musik. Ett synsätt som överfördes till Västeuropa av kyrkan. 
Två grekiska teorier har haft särskild betydelse för europeisk musik.
Filosofen Platon menade att musik måste följa regler och konventioner, annars bidrar den till att 
bryta ner samhället. Det räknas som grunden till varför etablissemanget försökt stoppa allt från 
sarabande, polska, vals, tango och jazz till rock, punk och hiphop. Men det verkar som om prak-
tiskt taget alla sådana försök har misslyckats. 
Platon och vetenskapsmannen Aristoteles menade dessutom att musik bör vara en del av en god 
uppfostran. Att ”rätt” musik gör människor goda och smarta medan ”fel” musik gör människor 
onda och dumma. Detta är grunden för nutidens indelning i finkultur (= kultur) och fulkultur 
(= populärkultur).
Men både Platon och Aristoteles föraktade yrkesmusik. Aristoteles menade att en riktig man bara 
spelar och sjunger offentligt när han är packad eller vill skämta. Och Platon varnade för att den 
som sysslar för mycket med musik blir vek, feminin och allmänt kärringaktig (båda såg ner på 
kvinnor).

I musikhistorieböcker brukar det stå att europeisk musik grundlades i antikens Grek-
land. Men grekernas betydelse har överdrivits: idag vet man att mycket av det som traditionellt 
ansetts grekiskt egentligen kommer från Mesopotamien, Mellanöstern och Nordafrika. Den kristna 
kyrkan bidrog till detta, eftersom den hade starka rötter i grekisk/romersk kultur och bl.a. införde 
många grekiska musikord i Västeuropa (rytm, musik, diatonisk, harmoni etc.). 

Romersk antik 200 f.Kr.– 
Romarna övertog grekisk musikkul-
tur, i synnerhet efter 146 f.Kr., när Grek-
land blev romersk koloni. Inget tyder på att 
det var någon större skillnad mellan de två 
stormakterna vad gäller musik, mer än att 
romarna satsade mer på storslagna evene-
mang med mängder av musiker än vad gre-
kerna gjorde.
Det var vanligt att yrkesmusiker från olika 
områden samarbetade. Både greker och 
romare använde musiker från bl.a. Mellan-
östern och Nordafrika. Och man verkar ha 
använt samma typer av musikinstrument överallt. Det, liksom likheter vad gäller musikteori, talar 
för att antikens musikliv var internationellt.
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Barbarerna
Grekerna uppfann begreppet ”barbarer” och romarna övertog det. 
En barbar var en utlänning, d.v.s. barbarer var alla som inte var greker eller romare. Följaktligen 
var minst 99% av jordens befolkning barbarer, eftersom bara folk från små områden (ofta 
bara män) räknades som fullvärdiga grekiska eller romerska medborgare.
Eftersom greker och romare bara tog sig själva på allvar ansågs barbarer som regel ociviliserade, 
obildade och ointelligenta. Filosofer som Aristoteles föraktade barbarer så till den grad att han 
ansåg det rätt att förslava dem. 
Länge köpte historiker grekernas och romarnas nedvärdering av barbarerna, men nu ifrågasätts 
grekernas och romarnas syn på barbarer allt oftare. Faktum är att antikens yrkesmusiker ofta 
var slavar, och slavar var oftast barbarer. Det var alltså barbarer, kvinnor och män, som stod för 
merparten av den professionella musiken som sponsrades av greker och romare. Det hade varit 
omöjligt om inte musikspråket i grunden var gemensamt. D.v.s. det verkar inte ha varit någon 
principiell skillnad mellan musik hos olika folkslag och samhällsklasser. 
Det är inte så konstigt. Överklassen har alltid använt musik som klassmarkör, som ett sätt att 
framstå som förmer än andra. På i princip samma sätt som en del köper dyra bilar och märkes-
kläder för att skilja sig från mängden. Men i grund och botten rör det sig om samma typ av bilar 
(ratt, fyra hjul etc) och kläder (jackor, jeans, tröjor etc).

MEDELTIDEN 300–1500
Medeltiden betyder ”mellantid”. Namnet beror på att perioden ofta setts som floppen mellan antik 
och renässans, som räknats som ”högkulturer.”
Under medeltiden lades grunden för det moderna Europa. Två unga religioner spelade viktiga roller 
i denna process; kristendom (grundad ca 50 e.Kr.) och islam (grundad ca 600 e.Kr.). Båda samar-
betade med samhällselit och härskare och fick stort inflytande i hela samhället. 
Medeltidens samhällssystem kallas feodalt. Det var ett teokratiskt4 system eftersom all makt ut-
gick ifrån Gud. Påvar, biskopar, präster, kungar och andra furstar sågs som Guds ställeföreträdare 
på jorden och bestämde över avgränsade områden. Undersåtarnas uppgift var att lyda dem som 
bestämde eftersom det var Guds vilja. Adelssystemet har sina rötter här.
Men mot medeltidens slut försvagades feodalismen av den framväxande kapitalismen. Det blev 
viktigare att äga omsättningsbara tillgångar som pengar, ädelstenar, guld, silver och aktier än att 
äga/bestämma över ett område. Kapitalister kunde bli oerhört rika och mäktiga och skapade den 
italienska renässanskulturen.5

Östrom/Bysans (–1000)
År 330 blev kristendom statsreligion 
i det romerska riket, och vid 300-talets 
slut beslöts att katolsk kristendom var den 
enda godkända religionen. Alla skulle krist-
nas, oberoende av om man ville eller ej. 
Men kristnandet tog tid – först omkring år 
1100 var hela Europa kristnat.
Kristendom kommer liksom islam från Mel-
lanöstern, och fram till tusentalet e.Kr. var 
nuvarande Istanbul i Turkiet det romerska 
rikets huvustad (lilla Rom) och den vikti-
gaste kristna staden med 1 miljon invånare. 
De första kristna församlingarna och den första kristna musiken skapades i Mellanöstern, Nordaf-
rika och Främre orienten. Den kristna kyrkans musikteori (bl.a. kyrkoskalorna)6 byggde av allt att 
döma på samma grund som övrig musik i Mellanöstern. Man skapade inte ny musik utan utgick av 

4. Teokrati = ”gudsstyre”. När religiös tro och politisk makt blandas.

5. Renässans = ”pånyttfödelse”. Vanlig benämning på i första hand italiensk konst och musik perioden 1400–1600, 
eftersom teoretiker ansåg att den anknöt till(var en återfödelse av grekisk/romersk antik. Vad gäller musik är be-
nämningen fel: man återanknöt inte till antikens musik utan det handlade om missuppfattningar.

6. Ett sätt att ordna tonförrådet i 7-tonsskalor som fortfarande används. 

gk
Ny stämpel



7© Gunno Klingfors/Kulturkapital 2009–2016

allt att döma från den musik och den musikteori som beskrivits i Mesopotamien mer än 2 500 år 
tidigare. Grunden i den tidiga kristna kyrkans musik var enkla enstämmiga sånger som fick nam-
net gregoriansk sång i Västeuropa.7 Den kristna kyrkans musik och musikteori var alltså från 
början utomeuropeisk. 

Islam/arabisk musik
På 600-talet skapades islam som snabbt 
fick stor spridning. Vid 700-talets början 
dominerades området från Pakistan i öst till 
Spanien i väst av islamska araber. Södra 
Spanien (Andalusien) förblev arabiskt fram 
till 1400-talet.
Via det arabiska Spanien och korstågen till 
det då muslimska Jerusalem tog Europa 
starka intryck av arabisk musik, mu-
sikteori, instrument, dans och poesi. 
Många europeiska musikinstrument är eu-
ropeiska varianter av arabiska instrument 
som luta/gitarr (oud) och stråkinstru-
ment (rebec), som kom till Europa från 
Centralasien på 1000-talet.
I Andalusien fanns dessutom östero-
mersk kristendom och judar sedan tidiga-
re. På 1300-talet  kom även romer/zigenare dit från Centralasien. Där skapades flamenco på 
13/1400-talen, en musik- sång- och dansstil som fick stor betydelse för musiklivet.

Västrom/Västeuropa (800–)
Det var inte självklart att Europa blev kris-
tet. Under folkvandringstiden (ca 350–700) 
var Västeuropa svagt och trycket från is-
lamska trupper hårt.
Men i och med Karl den Store (742–814) 
och grundandet av det tysk-romerska ri-
ket år 800 stabiliserades läget. Han ville 
återskapa antikens romerska imperium 
med katolsk kristendom som bas. Det blev 
startpunkt för en omfattande uppbygg-
nad och standardisering av västeuro-
peisk kyrkomusik. 
Man bestämde att västeuropeisk kyrkomusik skulle låta som i Rom och präster, munkar och elever 
vid kyrkans skolor fick ansvar för musiken. För att genomdriva enhetlighet lånade man in den 
östromerska kyrkans notskrift på 800-talet. De kallas nevmer (”vinkar”). Syftet med de första 
västeuropeiska noterna var alltså att minnas, standardisera och kontrollera musik. 
På 1000-talet började man använda notlinjer, och omkring år 1300 fanns grunden för modern 
notskrift (mensuralnotskrift). Det tog alltså 500 år att lägga grunden för nutidens notskift.
Kyrkomusiken byggde på gregorianska sånger som importerats från Mellanöstern. Med tiden 
improviserade sångare nya stämmor till de gamla melodierna – det var så flerstämmig kyr-
komusik skapades. Efterhand började man notera de improviserade stämmorna. Vid medeltidens 
slut fanns avancerad notskrift, så i teorin kunde man notera lika avancerad musik som den som 
improviserades. På 1400-talet börjar teoretikerna tala om en helt ny sorts musik, nämligen not-
bunden musik. Men det dröjde innan den fick ordentligt genomslag – tradering och improvisation 
var självklart i all medeltida musik.

7. Namnet beror på att man tidigare trodde att det var påven Gregorius den Store som standardiserades sången i 
den västeuropeiska kyrkan. Idag tror man att det skedde långt senare, men namnet har hängt kvar.
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Utanför kyrkan
Under medeltiden stod kyrkans män för historieskivningen (inte ens alla furstar kunde läsa/skri-
va). De osynliggjorde ofta musiklivet utanför kyrkan, så därför vet vi inte så mycket om det.
Men det fanns ett rikt musikliv utanför kyrkan som byggde på antikens internationella och va-
rierade musikliv. Man hade närkontakt med Mellanöstern och Nordafrika, och kyrkan bidrog 
till internationaliseringen. Det fanns många olika sorters musik och musikinstrument som använ-
des i alla tänkbara sammanhang. Dansmusik var en central musikform och hade hög status i alla 
samhällsklasser. Av alla bilder av rytminstrument och dans att döma så var nog mer eller mindre 
improviserad rytmisk musik lika dominerande under medeltiden som idag. Noterad musik var 
ovanligt: musiklivet byggde på tradering och improvisation.
Troligen var det inte någon större principiell skillnad mellan musik i och utanför kyrkan. Men 
mycket av nyskapandet skedde troligen utanför kyrkan, där de flesta yrkesmusikerna var 
verksamma och kunde experimentera friare.
Kvinnor fick i princip inte gå i kristna skolor så kyrkans musikliv blev praktiskt taget enkönat fram 
till 1800-talet, med undantag för nunnekloster. Men det fanns gott om kvinnliga yrkesmusiker 
utanför kyrkan. Bevarade förteckningar visar att upp emot 1/4-del av yrkesmusikerna kunde 
vara kvinnor.

Flerstämmighet
Man brukar säga att flerstämmighet skapades under medeltiden, men det har inte bevisats. Fak-
tum är att en hel del talar för att flerstämmighet förekom redan under förhistorisk tid. Det är delvis 
en fråga om vad man menar med flerstämmighet: räknar man melodier som ackompanjeras av 
rytminstrument som flerstämmighet så har det funnits väldigt länge.
Medeltidens flerstämmiga musik bestod av melodikombinationer. Man utgick inte från ackord-
följder, utan samklangen var resultatet av att melodier och melodisnuttar kombinerades på olika 
sätt. Det kallas bl.a. kontrapunkt och var från början en improvisationsteknik.
Det finns heller inga belägg för att medeltidens flerstämmighet uppfanns i kyrkan. Däremot kan 
särskilda typer av flerstämmighet ha skapats där, men det vet man inte. 
Vid medeltidens slut hade grunden för dur/moll-tonalitet växt fram, ett musikspråk som fortfa-
rande gäller. Men det kan ha förekommit långt tidigare utanför kyrkan.

Arvet från antiken
Medeltidens musikliv byggde på antikens. Man vet inte säkert om det var någon större skillnad 
mellan antikens och medeltidens musik. Medeltiden omfattar 1100 år, så musik kunde säkert låta 
väldigt olika vid olika tidpunkter. Men generellt lät det nog mer arabiskt och orientaliskt än vad 
man tänker sig. 
Etablissemanget övertog delar av antikens musiksyn. Musikteori hade hög status, liksom att spela 
och sjunga på amatörnivå. Däremot såg man ner på yrkesmusiker, som med undantag för stjär-
norna hade låg status. 

MODERN TID 1500–2000
I modern tid blev Europa den ledande 
stormakten och erövrade bl.a. Amerika 
och Australien. Europa blev den moderna 
tidens musikaliska stormakt.
Européerna erövrade gigantiska områ-
den (som mest kontrollerades man 85% 
av jordens yta). I Amerika utrotades ur-
befolkningarnas musik nästan helt och 
ersattes av europeisk musik. Därför kan 
europeisk musik från modern tid kallas 
euro-amerikansk musik. 
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Ackord – dur/moll-tonalitet
Den musik som européerna förde ut i världen byggde på ackord och dur/moll-tonalitet. Det inne-
bär att musiken byggs upp av ackordföljder. Man kan göra nästan vad man vill så länge man 
använder toner som passar till ackorden. Så det här musikspråket har använts i många olika slags 
musik, från blues till symfonier. Att musikspråket är så anpassningsbart är en viktig förklaring till 
att det fortfarande är starkt och dominerande. 
Under 1900-talet gjordes flera försök att ersätta ackordisk musik (tolvtonsteknik uppmärksam-
mades  mest), men inget kunde rubba den ackordiska musikens särställning.
Eftersom musikspråket inte förändrats i grunden under modern tid används fortfarande samma ty-
per av musikinstrument som på 1500-talet. En helt ny ljudvärld skapades dock i och med de elek-
triska musikinstrumenten och mikrofonen, som slog igenom på bred front under 1900-talet. 
Det var nog den största instrumentrevolutionen någonsin.

Noterad musik
Noter uppfanns på samma ställe som skrivspråket och har funnits i ungefär 4 000 år (beroende 
på vad man menar med noter). I årtusenden sågs noter bara som ett hjälpmedel att minnas och 
ett sätt att beskriva musik. Först i modern tid har noter använts till att göra musik som inte kan 
improviseras, och inte förrän på 1800-talet fick alltigenom noterad musik lika hög status som im-
proviserad musik. Vår musikhistoria består alltså inte i första hand av notera musik.
Tack vare noter kan man göra musik där många musiker sjunger eller spelar exakt likadant (ko-
risk besättning = flera i samma stämma) och uträknade avancerade stämkombinationer. 
Och det finns ingen gräns för hur långt ett noterat musikstycke kan vara. 
Detta har gjort att noterad musik sedan 1800-talet ibland ansetts mer värdefull och konstnär-
lig än annan musik. ”Klassisk musik” slog igenom på 1800-talet. Tillsammans med 1900-talets 
”konstmusik” är det  den mest notbundna musikstil som någonsin funnits. Det gör klassisk musik 
unik. Däremot är inte klassisk musik typisk för vår musikhistoria och vårt musikarv.

Inspelningstekniken
Fram till 1900-talets början liknade den moderna tidens musikliv troligen musiklivet i 
antikens stormakter och medeltidens Europa. Det fanns många olika sorters musik och mu-
sikinstrument som användes i alla tänkbara sammanhang. 
Men i och med inspelningstekniken förändrades musikens förutsättningar i grunden. Att lyssna 
på musik är inte längre nödvändigtvis en social aktivitet, något man gör tillsammans med andra. 
Man kan höra exakt samma musik hur många gånger som helst. T.o.m. improviserad musik kan 
upprepas. Och sedan 1900-talets början kan man höra musik från hela världen.
Inspelningstekniken revolutionerade musiklivet på många sätt och det dröjer innan man helt för-
står vilken revolution det var. Men i framtidens musikhistorieböcker kommer nog inspelningstek-
niken att beskrivas som den största musikrevolutionen någonsin.

Demokrati och musik
Som vi har sett så har makten och härligheten ofta försökt bestämma över musiklivet. Över hur 
musik ska låta och vad människor ska lyssna på. Vår egen tid är inget undantag. 
På 1900-talet blev västvärlden demokratisk och klyftorna mellan olika samhällskalsser utjämna-
des. För första gången någonsin kunde vanliga människor själva bestämma vilken mu-
sik man lyssnade på. Fattiga, kvinnor, mörkhyade och invandrare fick allt bättre möjligheter att 
arbeta med musik.
Men alla gillade inte utvecklingen. Etablissemanget ansåg att musiklivet utarmades av att vanliga 
människors inflytande ökade, eftersom de som regel inte valde musik som ansågs konstnärlig 
(klassisk musik; konstmusik). Allra starkast var reaktionerna mot rytmisk, improvisations-
baserad musik av musiker med mörk hudfärg (jazz, blues etc.).
Varför många hade så svårt att acceptera människors musikval är en gåta. Man respekterade i 
allmänhet att folk valde religion efter eget huvud, men inte musik.
Det är svårt att komma till någon annan slutsats än att övertygelsen om att klassisk musik är 
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världens bästa musik någonsin spelade en huvudroll.8 Om folk lyssnade på ”sämre” musik skulle 
riskerades ett kulturellt förfall.
Man inspirerades av grekisk antik. Många beundrade filosofen Platon som menade att oreglerad 
musik bidrog till att bryta ner samhället. Dessutom trodde man helhjärtat på grekernas och romar-
nas tal om underlägsna och obildade barbarer, och 1900-talets barbarer var arbetarklassen och de 
som inte kom från Europa. Det här är inte så avlägset och konstigt som det verkar: muslimer är 
på väg att bli vår tids barbarer. 
Problemet angreps på bred front via kulturpolitiken. ”Rätt” musik gjordes lättåtkomlig via spons-
ring. Skolan skulle fostra barnen i musik så de bytte till klassik musik (smakfostran). Vänstern 
skyllde problemet på den giriga musikindustrin, som ansågs lura människor att lyssna på fel musik 
för att tjäna pengar. Logiken i resonemanget är svår att förstå – hur lurar man människor att tycka 
om en viss sorts musik? Om det verkligen går så är det väl bara att använda samma metoder för  
att sälja in den musik man vill att folk ska lyssna på?
Idag är de flesta överens om att projektet misslyckades, trots miljardsatsningar.  Pengarna går 
fortfarande till noterad musik, men idag motiveras det med att kulturarvet ska bevaras. Men det 
är ett svepskäl – vårt musikarv är mycket större och rikare än så.

SAMMANFATTNING
1. Människan (homo sapiens sapiens) har hållit på med musik i mer än 41 000 år, troligen 

mycket längre än så. Så länge det har funnits människor i Europa har det funnits musik. Att 
människan har hållit på med musik så länge talar för att musik är mycket viktigare för oss än 
vad man tidigare trott.

2. Människan kan ha haft med sig musik från Afrika till resten av världen. Det skulle inne-
bära att de många musiktyper som finns världen över kan liknas vid dialekter av ett grundspråk.

3. Musikinstrument av trä, ben, skinn etc har gjorts i tiotusentals år. Världens äldsta musik-
instrument är 41 000 år gamla flöjter. Pilbågen har funnits i tiotusentals år och är troligen 
ursprunget till stränginstrumenten. När människan började göra metaller på 3000-talet f.Kr. 
började man också bygga musikinstrument av metall, som slagverk och blåsinstrument. Under 
antiken fanns prototyper för alla akustiska musikinstrument, med undantag för stråkinstru-
ment, som verkar ha uppfunnits i Centralasien på 8/900-talet e.Kr. Under medeltiden byggdes 
alltmer avancerade tangentinstrument och europeiska varianter av arabiska instrument, bl.a. 
luta och gitarr. När ackordisk musik slog igenom på 1500-talet skapades instrument som pas-
sade den nya musiken som trombon, fiol- och gambainstrument. Samtidigt skapades de första 
riktiga basinstrumenten. Det första pianot byggdes år 1700 och den moderna flygeln konstru-
erades på 1800-talet. På 1900-talet kom elinstrumenten och mikrofonen. Därmed fick vi på 
kort tid en helt ny ljudvärld – det var nog den största instrumentrevolutionen genom tiderna.

4. Den enda musiktyp vi säkert vet att den förhistoriska människan höll på med är dansmusik: det 
framgår av förhistoriska bilder. Dansmusik kan vara världens äldsta musikform.

5. Det äldsta beskrivna sättet att göra musik på (Mesopotamien ca 2500 f.Kr.) är improvise-
rad musik byggd av sjutonsskalor (diatoniska skalor), d.v.s. det tonförråd som används i rock- 
och jazz.9 Kanske rock/jazz-musiker förvaltar vårt äldsta musikarv.

6. Skrivspråken skapades i Mesopotamien och Egypten på 3000-talet f.Kr. liksom de första not-
skrifterna (det är oklart om egyptierna använde notskrift). Inget tyder dock på att noter 
användes när man spelade och sjöng. Noter var ett stöd för minnet och ett sätt att beskriva 
musik. Man lärde sig musik via tradering (genom att härma). Principerna för modern notskrift 
fanns ca 1300, men inte förrän på 1800-talet (klassisk musik) fick alltigenom noterad musik 
genomslag.

7. Antikens musikliv var välutvecklat. Man använde musik på i princip samma sätt som man 
gjorde fram till 1900-talets början, när inspelningstekniken förändrade musiklivet. Men musik-
livet kan ha varit välutvecklat på många platser långt tidigare utan att vi känner till det.

8. Både män och kvinnor har arbetat som yrkesmusiker, ett yrke som i allmänhet har haft låg 
status sedan grekisk antik. Musikteoretiker har haft högre status. Att teori anses finare än 
praktik är en del av arvet från grekisk antik.

8. Ordet ”klassisk” betyder ungefär ”föredömlig” och oöverträffbar”. 

9. Man får fram de mesopotamska skalorna genom att använda pianots vita tangenter och börja på olika toner. Se 
vidare bilaga. 
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9. Att det finns en del noter kvar från den här tiden (80 exempel från Mesopotamien och 45 från 
Grekland) innebär inte att vi vet hur dåtidens musik lät. Det kräver att den som läser noterna 
har hört hur musiken ska låta.

10. Att man tar upp Asien och Nordafrika i en översikt över Västerländsk musik beror på att deras 
musik och kunnande importerades av bl.a. greker och romare, som förmedlade det vidare till 
resten av Europa. Många av de uppfinningar som vårt musikliv bygger på gjordes i Mesopota-
mien/Irak/Iran/Syrien och Afrika (notskrift, musikteori, tonförråd, musikinstrument etc). Mu-
sik är internationell: våra rötter finns i Asien och Afrika.

BILAGOR

Världens äldsta/första
41 000 f.Kr: äldsta musikinstrumentet (benflöjt, Tyskland; troligen äldre)
9000 f.Kr: äldsta dansavbildningen (Indien)
3000-talet f.Kr: världens första musikinstrument av metall
2600 f.Kr: äldsta detaljerade musiktexten (Irak/Mesopotamien, kilskrift)
2500 f.Kr: äldsta dirigeringen (Egypten)
2300 f.Kr: första till namnet kända kompositören, Enheduanna (kvinna; Irak/Mesopotamien)
1800 f.Kr: äldsta notskiften (Irak/Mesopotamien)
1500 f.Kr: äldsta skådespelen (Egypten)
1400–250 f.Kr: äldsta noterade musikstycket med text (Ugarit/Syrien/Mesopotamien)
200-talet f.Kr: Ctesibius i Alexandria (Egypten) uppfinner hydraulis, grunden för keyboards
800-talet: de äldsta västeuropeiska noterna (nevmer)
8/900-talet: Stråkinstrument uppfinns i Centralasien
1300-talet: den äldsta noterade europeiska instrumentalmusiken
1748: världens första elstyrda musikinstrument byggs i Nordamerika
1850-talet: de första mikrofonerna konstrueras
1877: Edison grundlägger inspelningstekniken med sin fonograf (ljudskrivare)

Epokindelning
Vid 1800-talets slut grundlades en speciell epokindelning av musikhistorien som ofta används 
idag:
— Antik –300 e.Kr.
— Medeltid 300–1400
— Renässans 1400–1570
— Manierism 1570–1600
— Barock 1600–1730
— Galant stil 1730–1770
— Wienklassicism 1770–1800
— Förromantik 1800–1820
— Romantik 1810–1920
— Impressionism 1890–1940
— Modernism 1900–

Tyvärr är indelningen problematisk på många sätt. Den bygger på 1800-talets begränsade kun-
skap om och föråldrade synsätt på äldre tiders musik och tar bara hänsyn till noterad musik. Det 
är ohållbart eftersom musikhistoria måste innefatta all musik. Ett annat problem är att begrep-
pen även används i konst- och litteraturhistoria, där de ofta betyder något annat och avser andra 
tidsperioder. Det är förvirrande.
Allmänhistoriens indelning i förhistorisk tid, antik, medeltid/äldre tid  och modern tid är mer saklig 
och kan mycket väl användas även i musikhistoria. 
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Ord & begrepp
Ackord: samklang bestående av minst två toner.
Bas: den lägsta stämman i ackordisk musik.
Diatonisk skala: en skala med 7 toner bestående av 5 hela tonsteg och 2 halva tonsteg.
Dur: tonförråd med stor ters (skalans tredje ton = 2 hela tonsteg).
Heterofoni: när två eller fler spelar/sjunger en melodi samtidigt fast på olika sätt (hetero = olika; 

fon = ljud).
Improvisation: att skapa i stunden. Hjärnforskare har visat att musiker använder olika delar av 

hjärnan när de improviserar och spelar efter noter.
Kontrapunkt: ”not mot not” (punk mot punkt). Från början olika improvisationstekniker för att 

kombinera melodier på olika sätt.  En urgammal form av kontrapunkt är kanon.
Korisk besättning: flera spelar/sjunger samma stämma.
Kompositör: en person som sätter samman musik (av latinets ”componere” = att sätta sam-

man).
Memorera: att minnas något.
Moll: tonförråd med liten ters (skalans tredje ton = 1 helt och 1 halvt tonsteg).
Monofoni: enstämmigt (mono = en; fon = ljud).
Musik: från antikens grekiska, där ordet dock betydde något annat än idag (ungefär ”intellektuell” 

eller ”själslig”). Grekiskans motsvarighet till nutidens ”musik” var snarast ”melos”.
Pentatonisk skala: en skala med 5 toner (penta = 5).
Polyfoni: när man spelar/sjunger flera olika stämmor samtidigt, flerstämmighet (poly = många; 

fon = ljud).
Resonans: ”medklingande”, betyder här att en kropp (resonator) sätts i rörelse av ljudvågor, t.ex. 

en gitarrkropp. Resonatorer har stor betydelse för ljudnivå och sound (klangfärg).
Responsorial: när en frågar och andra svarar (respons = svar).
Tonförråd: de tonhöjder som används i ett musikstycke eller en musikstil; tonförråd ordnas ofta i 

skalor, d.v.s. stegvis från den lägsta till den högsta tonen (scala = stege).
Tradering: ”att överföra”; här när man lär sig något genom att lyssna och härma. ”Tradition” med-

för förändring, eftersom det överförda anpassas till nya tider och värderingar. Att bevara in 
enbär att inte förändra och är något helt annat.

Vamp: en kort ackordföljd eller basgång som upprepas. Kallas även ostinato, rundgång etc.

Källor (urval)
10.000 Years of Art [2009] ISBN 978-0-7148-4669-0
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Berghorn/Hattstein: Världshistorien ord och bild [2009] ISBN 978-91-1-302373-1
Bunch/Hellemans: The History of Science and Technology [2004] ISBN 0-618-22123-9
Burkholder/Grout/Palisca: A History of Western Music (8:e upplagan) [2010] ISBN 978-0-393-93125-9
Cottier, Janine: Ugarit i Syrien – Här föddes alfabetet för 3 000 år sedan Artikel i Allt om Vetenskap – De historiska 
äventyren och upptäckterna 2009 sid. 94-97
Everett, Susanne: History of slavery [2006] ISBN 13-978-1-55521-768-6
Forser, Tomas (redaktör): Ny svensk teaterhistoria Band 1 [2007] ISBN 978-91-7844-739-8
Frängsmyr, Tore: Svensk Idéhistoria I-II [2000] ISBN 91-27-07793-4
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Europäische Kultur im Antiken Griechenland, sid 94-97
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Rowley, Gill red: The book of music [1998] ISBN 1-57715-037-6
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Schlamp, Hans-Jürgen: Glanz und Niedergang einer Geld-Dynastie [2009] Spiegel Spezial Geschichte 2009 nr 4; 
Geld! Eine Chronik des Kapitals, sid 26-30
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Forskning & Framsteg 2009:5 sid. 42-51
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