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Beethovens dödsmask från 1827. Man gjorde ofta avgjutningar
av berömda döda mäns ansikten som ett slags hyllning.
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1  INLEDNING
Syftet med detta material är att ge en inblick i vad klassisk musik är med tyngdpunkt på: 

att:
  – lyssna på klassisk musik
  – förklara den klassiska musikens bakgrund och värderingar
  – sätta in klassisk musik i ett historiskt och socialt sammanhang.

Klassisk musik växte fram när kapitalism och marknadsekonomi slog igenom, så grunden 
för nutidens kommersiella musikliv lades av klassisk musikkultur. Vill man förstå nutidens 
musikliv, måste man veta en del om klassisk musik.

Vad menas med klassisk musik? 
Många tror att klassisk musik alltid funnits. Det är fel. Det man idag menar med klassisk 
musik har:

  – rötter i 1700-talet
  – etablerades på 1800-talet
  – fick publikt genomslag under 1900-talets första hälft.

Efter 2:a världskriget (1945) har klassisk musik marginaliserats (fått mindre betydelse), 
eftersom majoriteten föredrar annan musik.

Uttrycket klassisk musik
Ordet ”klassisk” kommer från latin och betyder ungefär förebildlig, tidlös och oöverträff-
bar. Så klassisk musik betyder egentligen tidlös och oöverträffbar musik. Världens bästa 
musik alltså. 
Idag är det få som på allvar hävdar att en sorts musik är överlägsen all annan musik. Men 
när begreppet klassisk musik slog igenom omkring år 1900 ansågs klassisk musik bäst. För 
då kontrollerade Europa och Amerika 85% av jordens yta, vilket sågs som ett bevis på ”den 
vita rasens” överlägsenhet.  
Världens bästa ras gör förstås världens bästa musik.

Vilka skapar och lyssnar på klassisk musik?
Klassisk musik var redan från början medel- och överklassens musik. Under 1900-talet 
breddades publikunderlaget, men den klassiska publiken domineras fortfarande av med-
elklassen.
Nästan all klassisk musik har skapats av vita kristna män i Europa och Amerika. Kvinnor har 
haft en blygsam roll, liksom romer, mörkhyade och andra ”ickevita” män.
Vad gäller musiker och sångare är situationen annorlunda. Idag arbetar minst lika många 
kvinnor som män med klassisk musik. Ingen bryr sig om bakgrunden.

Var finns klassisk musik? Vem betalar?
Klassisk musik spelas i första hand i musikinstitutioner som konsert- & operahus, musik-
högskolor och kyrkor. Klassisk musik bär inte sina egna kostnader, så institutionerna finan-
sieras helt eller delvis med skattemedel.
Klassisk musik lär få minst 95% av de statliga musikerpengarna och har en särställning. Bra 
organisation, gott om utbildningsplatser, bra lärare, stipendier för utlandsstudier, möjlig-
heter till instrumentlån och fast arbete. Att göra reklam för klassisk musik i public service 
ses inte som reklam utan som folkbildning.
Klassiska musiker är de bäst betalda musikerna i Sverige En dirigent för en svensk orkester 
kan tjäna 3-4 gånger mer än statsministern. Eftersom båda betalas med skattepengar sä-
ger det en del om den klassiska musikens status.

Vad är speciellt med klassisk musik?
1) Noter är en förutsättning för klassisk musik, som är den mest notbundna musiken nå-
gonsin. Musiker ska göra exakt som det står i noterna, så klassisk musik är disciplinerad.
2) Det klassiska soundet är akustiskt och bygger på ideal från 1800-talet (instrument, 
besättningar, spel- och sångsätt). Soundet ska vara intensivt men vackert, mjukt och 
homogent (alla ljud ska smälta samman). Man använder stort och tydligt vibrato (utom 
på vissa blåsinstrument) och undviker skarpa och raspiga ljud.

3) Historisk musik står i centrum (musik som inte skapats av den verksamma generatio-
nen). Den mest omtyckta klassiska musiken kommer från 17/1800-talen. Modernt uttryckt 
är klassisk musik en cover-genre. 
Eftersom klassiska musiker spelar samma musikstycken i 50-60 år, präglas klassiska framfö-
randen av teknisk perfektion.

4) Klassisk musik bygger på melodier, ackordföljder och klangfärger. Motorisk rytm 
anses ofta vulgärt och banalt.

5) Klassisk musik är oftast allvarlig och seriös (kallas ibland ”seriös musik”). En grundläg-
gande idé är att komplex och svårlyssnad musik har högre kvalitet än lättlyssnad musik, 
eftersom den anses ge djupare musikupplevelser.

6) Klassisk musikutbildning syftar inte till eget skapande (med undantag för tonsättarut-
bildning). Fokus ligger på teknisk skicklighet, tonbildning och på att öva in bestämda 
musikstycken (standardrepertoaren).  
Klassiska musiker förväntas spela/sjunga inom ganska snäva ramar. Man får i princip inte 
ändra toner i ett musikstycke, eftersom klassiska notbilder ses som konstverk som inte 
får ändras.DEMO - F
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2  1700-TALET (KLASSICISMEN)
Det fanns ingen motsvarighet till nutidens klassiska musikliv på 1700-talet, men då la-

des grunden. Att det skedde just då berodde på flera faktorer:
  – Övergången från teokratiskt (kyrkan/ kungahus/adeln bestämmer) till världsligt 

samhällsstyre. Kyrkan hade dittills kontrollerat musikutbildning och stora delar av mu-
siklivet. Nu tog världsliga intressen kontrollen; kyrkomusik blev mindre viktig.

  – Medelklassen blev dominerande samhällsklass när kyrka och adel förlorade infly-
tande. Medelklassen bodde i städer och hade pengar att spendera på bl.a. musik.

  – Den naturvetenskapliga revolutionen (upplysningstiden) förkastade kyrkans läror. 
Världen förklarades i naturvetenskapliga termer. Tron på vetenskapliga system togs upp 
även inom konst och musik. Estetik (= konstens fiolofi) blev ett akademiskt ämne, och 
man ansåg sig vetenskapligt kunna förklara/bestämma vad som är god och dålig konst, 
att skapa regler för konstnärlig verksamhet. Idealet var grekisk/romersk antik – därför 
kallas perioden ”klassicismen”. 

  – Marknadsekonomins utveckling öppnade nya möjligheter att tjäna pengar på musik 
(konserter, noter, böcker musikinstrument, musikundervisning). Och medelklassen älska-
de klassmarkörer som fin musik, moderna kläder och exklusiv heminredning.

  – På 1700-talet hade grunden för modern dur/moll-tonalitet etablerats. Så äldre musik 
lät inte lika primitiv som tidigare. Det blev lättare att respektera gammal musik.

Klassisk musik och medelklassen
Den snabbt växande medelklassen tog initiativet i samhället. Medelklassen bodde i städer 
och arbetade som affärsmän, fabrikörer, läkare, advokater, skribenter/journalister etc.

Medelklassen behövde markörer för att visa sin klasstillhö-
righet, som klädsel, vett & etikett etc. Detta krävde regler, 
så nu skapades tidskrifter som handlade om mode och 
inredning, föregångare till vår tids livsstilsmagasin. Ordet 
sublimt blev modeord. Det betyder något upphöjt och så 
bra att det inte kan jämföras med något annat.

Självklart ville man också ha sin egen musik. Men det var 
svårare, för icke-kyrklig musik hade låg status. Opera för-
knippades med prostitution och gambling. Yrkesmusiker 
respekterades för sin hantverksskicklighet, men kom från 
lägre samhällsklasser och hade inte studerat vid universitet 
(praktiker ansågs obildade). Medelklassen ville ha bildad 
och moralisk musik. 

Eftersom det inte fanns någon grekisk/romersk musik att 
härma, blev musik som ansågs förebildlig i akademiska 

kretsar medelklassens musik. Den ansågs uppfylla vissa kvalitetskriterier som bara kunde 
förstås fullt ut av fint folk (bildade och finkänsliga).  
Musikaliska akademier skapades av folk med pengar. De fungerade som trendsättare och 
arrangörer och var föregångare till vår tids musikinstitutioner. Välgörenhetskonserter var 
ett sätt att göra musiklyssnande än mer moraliskt och respektabelt.

Gammal musik och jubileer
Man intresserade sig alltså alltmer för historisk musik. Dittills hade man mest brytt sig om 
ny musik (förutom i kyrkan). När gammal musik framfördes uppdaterades den för att låta 
modern. Att förändra attityden till äldre musik tog lång tid, och idén fick inte ordentligt 
genomslag förrän vid 1800-talets slut.

Jubileer blev ett viktigt verktyg för att lansera gammal musik. Med jubileer kunde man 
hålla intresset för döda tonsättare vid liv och sälja noter, böcker, bilder och konserter. På 
1800-talet blev jubileerna musikfestivaler, som än idag är en viktig del av musiklivet.

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Tysk/engelsk keyboardist, improvisatör, tonsättare och promotor. 
Blev den första klassiska ikonen eftersom han var den förste musi-
kern som firades med ett stort jubileum (1786 i Westminster Abbey 
i London). En viktig milstolpe i skapandet av klassisk musik. 
Och hans oratorium Messiah har spelats oavbrutet sedan 1700-ta-
let i bl.a. London, New York och Wien. 

Joseph Haydn (1732-1809) 
Österrikisk tonsättare och kapellmästare. Den förste tonsättaren 
som ansågs klassisk i ordets egentliga mening. I synnerhet hans 
stråkkvartetter och symfonier ansågs förebildliga, och många inspi-
rerades av hans skrivsätt.  
Han blev en så stor idol att hans kranium stals av fans och ställdes 
ut i Wien fram till 1954.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1785) 
Österrikisk keyboardist, improvisatör och tonsättare; en av världens 
mest berömda musiker någonsin. Mozart var underbarn och har 
marknadsförts oavbrutet sedan 1760 fram till idag. Så hans kändis-
skap beror inte bara på hans fantastiska musik. 
Idag är Mozart mest berömd för sina operor, symfonier, instrumen-
talkonserter och olika typer av kammarmusik (musik för få instru-
ment).
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Engelska och italienska konstkännare analyserar och diskuterar konst utifrån antika förebilder. John Zoffany 1772.
Tydliga klassmarkörer och viss manlig dominans.DEMO - F
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3  1800-TALET (ROMANTIKEN)
På 1800-talet etableras klassisk musik. Det blev en radikal musikrörelse som skapade nya 

instrument, ensembler, spel- och sångsätt och musik med avancerad harmonik. 
  – Centrala klassiska ensembletyper skapas. Symfoniorkestern, stora körer, blåsorkes-

ter, små ensembler (kammarensembler) som stråkkvartett, pianotrio etc.
  – De klassiska musikinstrumenten skapas, antingen genom att man byggde om (strå-

kinstrument) eller vidareutvecklade äldre varianter (blåsinstrument, piano). Även helt nya 
instrument som saxofon och bastuba skapas.

  – Det moderna kommersiella konsertlivet grundläggs, med dess turné- och stjärn-
system och marknadsföringsstrategier. Tävlingar (som Idol-programmet) blev viktiga för 
lanseringen av nya stjärnor. Den svenska sångerskan Jenny Lind var en av de första som 
marknadsfördes med moderna metoder. Cirkusdirektören Barnum lyckades göra henne 
berömd i hela USA innan hon satt sin fot där.

  – Dirigenter får hög status, för det kommersiella musiklivet kräver stjärnor. Eftersom 
klassiska tonsättare oftast är döda fick dirigenten bli stand in. Det blir inga nya Beetho-
vensymfonier, så man lockar publiken att höra de gamla om igen med kända dirigenter.

  – Klassisk musik blir medelklassens nya religion. Att gå på konsert jämfördes med att 
gå i kyrkan. Konserthusen påminde om antika tempel med statyer av döda mästare. Pre-
cis som i kyrkan skulle man vara allvarlig och koncentrerad. Opera blev fint. På operasce-
ner gestaltades nationalistiska sagor och berättelser. Nationalistisk opera blev en hit.

  – Amatörmusicerandet organiseras och spelar allt större roll, fr.a. i körer. Medelklas-
sens kvinnor visade vägen (många var sysslolösa). Så småningom organiserades körer 
och blåsorkestrar även för arbetare. Även amatörerna älskade att tävla.

Musikutbildning
Den klassiska musikkulturen skapade utbildningssystem som fortfarande används. På mu-
sikhögskolor (konservatorier) fick eleverna lära sig spela en viss repertoar på ett visst sätt. 
Man examinerades av en jury. Allt fler kvinnor fick musikutbildning. Paris-konservatoriet 
blev internationell förebild vilket ledde till standardisering, eftersom samma musikstycken 
spelades på samma sätt i Wien, New York och Amazonas.
Man skapade sång- och spelsätt på ”vetenskaplig” grund som ansågs ”korrekta”. Att inte föl-
ja systemen ansågs farligt. Synsättet finns kvar främst hos vissa sångpedagoger.

Genier och underbarn
Man började anse att riktigt konstnärlig musik bara kan skapas av genier. Deras musik för-
medlar något gudomligt eller förandligat och låter oss vanliga människor ”ana ljuset”. Ge-
nierna ansågs ha fötts med en särskild oförklarlig gåva som gjorde dem till äkta konstnärer. 
Musiker utan denna gåva sågs som enkla hantverkare (jämför konsthantverk).

Ett tecken på genialitet var att man var väldigt duktig innan tonåren (underbarn). Vid 
1700-talets slut sa Beethoven att om man skulle slå igenom i Wien fick man inte vara äldre 
än 8 år och helst ha ett säljbart handikapp som blindhet eller förlamade ben. 
I den klassiska världen nådde idoldyrkan nya nivåer p.g.a. tron på övermänskliga egen-
skaper. Så berömda musikers dödskallar grävdes upp och mättes för att man vetenskap-
ligt ville förklara genialiteten (frenologi). Vissa skallar visades upp mot inträde långt in på 
1900-talet. Vidare gjordes regelmässigt masker av döda tonsättares ansikten.

Intellektualisering
Under 1800-talet betonades musikens intellektuella sida alltmer. Man publicerade tidskrif-
ter och böcker med teorier om och analyser av klassisk musik, oftast skrivna av musikama-
törer med universitetsutbildning. Idag måste alla elever på högre musikutbildningsnivåer 
skriva vetenskapliga uppsatser för att få examen. 
Detta har haft stor betydelse för synen på klassisk musik, som fortfarande anses ”intelli-
gentare” och ”nyttigare” än annan musik (”Mozart-effekten”). Men många ser sådana tankar 
som en variant av tron på ”den vita rasens” överlägsenhet.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Tysk-österrikisk improvisatör, pianist och tonsättare. En av de mest 
kända klassiska ikonerna. I början skrev han mest pianomusik, men 
övergick till att skriva kammar- och orkestermusik. 
Berömda musikstycken: symfonier; pianosonater, stråkkvartetter; 
solokonserter för fiol och piano. 

Franz Liszt (1811-1886)
Ungersk-österrikisk pianist, improvisatör, dirigent och tonsättare. 
En av 1800-talets mest beundrade musiker och liksom Beethoven 
en fantastisk improvisatör. Liszt verkade för att klassisk musik skulle 
bli världsmusik och införas i hela världen.  
Liszt är mest berömd för tekniskt och harmoniskt avancerad musik 
för piano och orkester.

Richard Wagner (1813-1883)
Tysk dirigent, tonsättare och musikskribent. P.g.a. sitt judehat är 
han den mest omstridde klassiske tonsättaren. 
Wagner är mest berömd för sina operor. Han ville förena handling, 
musik, koreografi, scenografi och kostym till en helhet som han 
kallade allkonstverk. Berömda operor: Rhenguldet; Valkyrian; Tris-
tan & Isolde; Mästersångarna i Nürnberg; Parsifal. 
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Karikatyr av fransmannen Hector Berlioz från 1846. Klassisk musik som religion. 1800-talet.DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



KLASSISK MUSIK – VAD ÄR DET? 
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2014    8

Seriösa musiklyssnare (”skönandar”). 1800-talet.DEMO - F
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4  1900-TALET (MODERNISMEN)
På 1800-talet var klassisk musik radikal. Men på 1900-talet blev den klassiska musikrörel-

sen alltmer konservativ. Tonsättare skapade nya tonspråk, men publiken föredrog äldre 
musik. Klassisk musik kom att stå för bevarande.

  – Klassisk musik blev statsmusik i både demokratier och diktaturer över stora delar av 
världen. Klassisk musik byggdes in i statsapparaten med egna institutioner och myn-
dighetsansvar för musikutbildning. Det klassiska musiklivet expanderade och publiken 
mångdubblades tack var socioekonomiska reformer och inspelningstekniken.

  – Miljarder satsades på att göra klassisk musik tillgänglig och populär via folkbild-
ningsförbund, amatörverksamhet, skolornas musikundervisning, public service och orga-
nisationer som Rikskonserter. Kommunala musikskolan byggdes upp utifrån den klassiska 
musikens behov. 

  – Repertoaren vidgades snarare bakåt än framåt, för man spelade allt oftare äldre 
musik av tonsättare som Bach, Vivaldi och Monteverdi. 1900-talstonsättare skapade nya 
musikspråk för att utveckla genren, men med några få undantag fick de inget större pu-
blikt genomslag. 

  – Det klassiska soundet förändrades inte så mycket. Man tog inte in den nya tidens 
elinstrument och mikrofonsång. Uppdateringarna handlade mest om nya slagverk.

  – Musikerns roll förändrades. Under 1800-talet utbildades många klassiska musiker i 
improvisation och nästan alla spelade dansmusik. På 1900-talet togs improvisationsmo-
menten bort (utom för organister). Klassiska musiker blev mer utförare än medskapare.

IT (inspelningsteknik, telefon, radio, film etc.) 
Inspelningstekniken är den viktigaste musikuppfinningen genom tiderna. Tack vare den 
kan vem som helst lyssna på vad som helst. Överallt. Genomslaget omkring år 1900 gjorde 
att nästan alla kunde lyssna på klassisk musik, något som tidigare var förbehållet etablisse-
manget. Flera av de första stora skivstjärnorna var klassiska musiker och sångare, som Enri-
co Caruso. Den klassiska publiken mångdubblades.
Klassisk orkester- och operamusik av bl.a. Wagner blev förebild för filmmusik. Många kom i 
kontakt med den klassiska musikvärlden när man gick på bio.

Konkurrens
På 1800-talet hade bara en försvinnande liten del av befolkningen råd att gå på konsert 
eller att köpa noter och musikinstrument (kanske ca 3%). Men tack vare 1900-talets sociala 
och ekonomiska reformer kunde allt fler lyssna på musik. Medelklassens förlorade sitt mu-
sikmonopol.
Inom andra musikgenrer började man använda den klassiska musikens knowhow vad gäl-
ler musikförsäljning, och på bara ett par decennier kunde andra genrer konkurrera med 

klassisk musik. Eftersom de flesta valde bort klassisk musik marginaliserades den, trots att 
den klassiska publiken blev större än någonsin.

Klassisk musik och ny teknik
Fram till 1970-talet låg klassisk musik i framkant när det gällde ny teknik. Redan på 1930-ta-
let gjordes klassiska surround-inspelningar, och på 1960-talet utnyttjade bl.a. Herbert von 
Karajan avancerad flerkanalsteknik för att kunna bearbeta inspelningar i efterhand. Den 
första digitalt mastrade skivan var en skiva med blockflöjtsmusik. Därefter har man dock 
blivit mer konservativ.

Claude Debussy (1862-1918)
Fransk pianist och impressionistisk tonsättare. Förnyade det klas-
siska musikspråket med bl.a. pentatoniska skalor, heltonsskalor 
och genom att bryta mot harmoniska regler. Fick stor betydelse för 
jazzpianister. 
Är mest känd för sin orkester- och pianomusik.

Arnold Schönberg (1874-1951)
Österrikisk tonsättare och musikteoretiker som räknas till expres-
sionisterna. Bosatte sig i USA 1934. Berömd för sitt atonala seriella 
tolvtonssystem som helt bryter med traditionella harmoniska 
regler. 
Berömda musikstycken: Verklärte Nacht; Pierrot Lunaire.

Igor Stravinsky (1882-1971)
Rysk tonsättare, pianist och dirigent, mest verksam i Europa och 
USA. Den mest framgångsrike1900-talstonsättaren. Skrev i många 
olika stilar. Använde ofta starka motoriska rytmer med snabba 
taktartsväxlingar. 
Berömda musikstycken: balettmusiken till Våroffer och Eldfågeln.

Konstmusik
Konstmusik blev ett vanligt namn på en typ av experimentell musik där allt från klassiska 
musikinstrument till elektronik och digitala syntar används. Vissa ser det som nutida klas-
sisk musik, men egentligen är det frågan om en ny typ av ljud/musikkonst som inte har så 
mycket med klassisk musik att göra.DEMO - F
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5  KLASSISK MUSIKHISTORIA
Den klassiska musikvärlden har sin egen syn på musikhistorien. För klassisk musikhisto-

ria handlar mest om vita kristna män som noterat musik och hur deras musik konstru-
erats, eftersom det är kärnan i klassisk musik. 

Men musikhistorien bygger i första hand på tradering och improvisation. Människan har 
hållit på med musik i minst 45- 50.000 år, och noter fick ingen större betydelse förrän på 
13/1400-talen. Fram till 1900-talet räknades man inte som en riktig musiker om man inte 
improviserade och skapade egen musik (Mozarts pappa kallade musiker som bara spelade 
efter noter för ”notapor”).
Så klassisk musikhistoria borde egentligen kallas tonsättarhistoria eller genrehistoria, 
för den belyser bara en liten del av helheten.

Eftersom många inte är medvetna om skillnaden mellan tonsättar- och musikhistoria har 
bilden av musikens historia snedvridits. Några exempel: 

  – Få känner till att merparten av all musik har traderats. Att improvisation i årtusenden 
har varit den musikform som haft störst betydelse och högst status. Redan i de gamla 
grekernas olympiader stod improvisationstävlingar i centrum. Så har det varit i alla tider, 
med undantag för 1900-talets klassiska musikvärld.

  – Tar man bara hänsyn till noterad musik hamnar kvinnor utanför musikhistorien. För kyr-
kan stod för professionell musikutbildning fram till 1800-talet, och kvinnor fick som regel 
inte gå där. Kvinnor har naturligtvis alltid hållit på med musik ändå, men eftersom deras 
musik inte passar in i den klassiska modellen är kvinnor osynliga.

  – Detsamma gäller romer, araber, afrikaner, judar etc.. De var inte kristna och därmed 
utestängda från utbildningarna. Man registrerade tusentals romska yrkesmusiker bara på 
1700-talet, men de arbetade med traderad och improviserad musik. Därför syns de inte.

Detta är huvudförklaringen till många tror att musikhistorien skapats av vita kristna 
män i Europa och Amerika som noterat musik.

Periodindelning
Grunden för klassisk musikhistoria är en egen periodindelning. Samma begrepp används 
även i litteratur- och konsthistoria, men de stämmer i allmänhet inte överens. Det skapar 
förvirring och missförstånd.

Här följer en sammanställning över den klassiska musikens epokindelning och vilka egen-
skaper, tonsättare, musikformer, etc. epokerna brukar sammankopplas med. Det mesta har 
hämtats ur kursmaterial som används vid högre musikutbildningar i Sverige.

ANTIK (–350)
Betyder gammal.
Benämning för perioden 3.000 f.Kr. fram till 300−500 e.Kr.  
I klassisk musikhistoria skiljer man på grekisk och romersk 
antik. Ingen vet hur dåtidens musik lät, men man beto-
nar de grekiska musikteoriernas betydelse för europeisk 
musik.

KOMMENTAR: I många klassiska musikhistorieböcker påstås 
att grekerna uppfann notskriften.  
I själva verket skapades de första musikteorierna och not-
skrifterna i Mesopotamien (Mellanöstern) omkring 2500 f.Kr. 
Grekerna övertog av allt att döma deras system. 
Att man ger grekerna äran beror troligen på man vill se 
musikhistorien som något renodlat europeiskt, och Grekland ligger i Europa.

MEDELTID (350−1400)
Betyder mellantid. 
Skällsord. Namnet kommer från 1400-talet, då tiden mel-
lan antiken och 1400-talet sågs som en tid av förfall – ett 
olyckligt mellanspel.  
Delas ofta in i tidig och hög- eller senmedeltid.
Musiken: kärv, robust och enkel. Även primitiv och out-
vecklad.
Musikformer: gregoriansk sång, organum, motett, con-
ductus, formes fixes, estampie.
Kända tonsättare: Leoninus, Perotinus, Machaut, Landini, 
Philippe de Vitry.
Övrigt: Europeisk notskrift och flerstämmighet utvecklas 
under medeltiden.

KOMMENTAR: Enligt många klassiska musikhistorieböcker 
skapades flerstämmig musik i kyrkan århundradena om-
kring år 1000. Det beror på att man utgår från noter, och de äldsta noterna med flerstämmig 
musik är dåtida kyrkomusik.  
Men det finns inga sakliga skäl att tro att man inte gjort flerstämmig musik i tusentals år. Redan 
i de första musikteoretiska skrifterna från Mellanöstern beskrivs samklanger och ackord. 

Under den här tiden präglades Europa starkt av arabisk musik (musikformer, danser, mu-
sikinstrument, musikteori). Det brukar tonas ned, troligen för att man vill ha en ”rak” europeisk 
utvecklingslinje för noterad musik, från tidig kristen kyrkomusik till klassisk musik. DEMO - F
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RENÄSSANS (1400−1600)
Betyder nystart, ny glansperiod, pånyttfödelse.
I modern tid lanserades begreppet på 1850-talet. Men 
liknande benämningar användes redan på 1400-talet, 
då medeltiden sågs som ett lågvattenmärke. I och med 
1400-talet menade man att Europa åter gick in i en kul-
turell högkonjunktur. 
Musiken: ren, klar, strikt och lärd.
Musikformer: mässa, madrigal, ricercar, virginalmusik, 
lutmusik, consort-musik.
Kända tonsättare: Dufay, Desprez, Palestrina, Lasso, 
Byrd, Bull, Sweelinck, Victoria.
Klassisk spelstil: saklig, balanserad, strikt.
Övrigt: bok- och nottryck.

KOMMENTAR: Under den här tiden växte ett nytt ackordiskt 
tonspråk fram. Det utvecklades antagligen det till stor del 
i den spanska flamenco-kulturen, som skapades av romer, 
araber, afrikaner och judar (icke-kristna gehörsmusiker). 
Detta nämns sällan eller aldrig. Inte heller tas influenserna 
från Centralamerika fr.o.m. 1492 (Columbus) upp. Att romer kom till Europa på 1300-talet och 
sedan dess haft stor betydelse för musiklivet nämns inte.

BAROCK (1600−1750)
Betyder grotesk, överdriven, patetisk. 
Skällsord. Benämningen kommer från 1700-talets mitt, då 
denna musik ansågs konstlad, formell och onaturlig. 
Musiken: motorisk, expressiv, allvarlig och tung. 
Musikformer: fuga, sonat, kantat, konsert, opera, 
concerto grosso, triosonat, oratorium, aria, partita, 
recitativ, svit, overtyr.
Berömda tonsättare: Monteverdi, Schütz, Corelli, Scarlat-
ti, Lully, Couperin, Bach, Händel, Vivaldi, Rameau.
Klassisk spelstil: saklig, viss tyngd, balanserad, strikt.

KOMMENTAR: Få vet att improvisation var självklart i nästan 
all barockmusik, som byggde på rytmsektion och melodi-
stämmor. När berömda musiker tävlade, handlade det bara 
om improvisation. I Amerika stod svarta slavar för merparten 
av all musik, eftersom musikeryrket hade låg status (musik 
sågs som ett hantverk). De spelade allt från Mozart till salongsmusik och sjöng opera. Att detta 
inte berörs har bidragit till många rasistiska schabloner om svart musik.

(WIEN-)KLASSICISM (1730−1815)
Betyder förebildlig, idealisk etc.
Från början användes ordet klassicism för att man stude-
rade antiken och ansåg den förebildlig (= klassisk). I dag 
används benämningen eftersom musik från denna tid 
ses som odödlig, i synnerhet musik av Mozart, Haydn och 
Beethoven.  
Inom klassicismen ryms stilar som rokoko, galant/känslo-
sam och gustaviansk stil (Gustav III var kung 1772–92).

Musiken: lätt, elegant, balanserad, harmonisk, nobel.
Kända tonsättare: Stamitz, Gluck, Haydn, Weber, Boc-
cherini, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini.
Klassisk spelstil: lätt, elegant, balanserad, återhållen.

KOMMENTAR: I klassisk musikhistoria nämns sällan att dåtidens musikutbildningar var praktis-
ka och att musikteori ofta avfärdades som skrivbordskonstruktioner. Alla musiker lärde sig göra 
egen musik genom att öva in modeller, på samma sätt som man lär sig jazzimprovisation idag. 

ROMANTIK (1810−1920)
Kommer av det medeltida begreppet romance, en berät-
telse på ett latinbaserat (romerskt) språk. 
Epoken fick sin benämning bl.a. för att romantikerna an-
sågs skapa musik som inte var så tydlig och klar (rationell), 
utan mer spännande, mystisk, fri och emotionell.
Karaktäristik: emotionell, laddad, intensiv, storslagen.
Kända tonsättare: Beethoven, Schubert, Mendelssohn, 
Berlioz, Chopin, Liszt, Wagner, Brahms, Mahler, Strauss.
Klassisk spelstil: uttrycksfull, intensiv, emotionell.

KOMMENTAR: Nu kunde kvinnor få musikutbildning och 
spelade en allt större roll i musiklivet. Men i klassisk musik-
historia talar man mer om kvinnor som fruar till berömda 
tonsättare (Alma Mahler), trots att en del var väldigt betydel-
sefulla, som Clara Schumann.

MODERNISM (1900−)
Samlingsnamn för tonspråk (musikstilar) i 1900-talets klassiska musiktradition. Hit hör bl.a. 
modal, fritonal, atonal, seriell och neoklassisk musik. Senare användes ofta begreppet post-
modernism (”efter modernismen”) som namn på “nygamla” varianter av klassisk musik. 
Kända tonsättare: Stravinsky, Schoenberg , Bartok, Berg, Webern, Hindemith, Britten, 
Cage, Stockhausen, Boulez, Ligeti.
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6  MYTER OM KLASSISK MUSIK
Det finns många myter om klassisk musik. Vi ska se lite närmare på några av de vanligaste.

Klassisk musik var dåtidens popmusik
Klassisk musik har aldrig haft särskilt stor publik. När Beethoven själv framförde sina symfo-
nier var det i allmänhet inte mer än några hundra personer i publiken. Ibland kanske bara 
150. Detsamma gäller många andra klassiska storheter. När Bruce Springsteen spelar för 
75.000 personer når han troligen lika många individer som många 1800-talsmusiker nådde 
under hela karriären.
Faktum är att den klassiska publiken aldrig har varit så stor som idag, trots att bara 
2-3% av befolkningen regelbundet lyssnar på klassisk musik. Det beror på befolkning-
sökningen och på att klassisk musik blivit tillgänglig för alla.

En gång lyssnade ”alla” på klassisk musik
Klassisk musik har alltid var etablissemangets musik och strävan efter exklusivitet fanns re-
dan från början (exklusiv = att utesluta).  
Tonsättaren Arnold Schoenberg var tydlig: ... ingen musiker, vars tankar rör sig i den högsta 
sfären, (skulle vilja) nedlåta sig till vulgariteten (= folkligheten) bara för att passa in under slag-
ordet ’konst för alla’. Ty om det är tal om konst, är den inte för alla, och om den är för alla, så är 
det inte konst. Citat efter Benestad (1978:298). 
Få vågar uttrycka sig lika brutalt offentligt, men tankegången är fortfarande vanligt före-
kommande.

Man blir intelligentare av klassisk musik
Det finns gott om undersökningar som visar att människor mår bra av musik (det är ju där-
för musik finns) och att musik är bra för vår utveckling. På samma sätt som det är bra att 
vara fysiskt aktiv och idrotta.
Men det finns inga seriösa belägg för att klassisk musik skulle göra människor intelli-
gentare än annan musik. Det är en myt som hålls vid liv av idealister, marknadsförare och 
affärsmän. Varför?
En del använder argumentet för att motivera ekonomiska satsningar på den egna verksam-
heten (kulturpolitiker, musiklärare). Andra bara älskar klassisk musik och tror den kan frälsa 
världen på olika sätt.  
Men oftast handlar det om affärsmän som insett att det är lätt att tjäna grova pengar på 
småbarnsföräldrar som är beredda att göra vad som helst för sina barn. Mest känd är The 
Mozart Effect, ett amerikanskt varumärke som dragit in miljoner på tron på att Mozarts mu-
sik gör oss intelligentare.

Att myten lever vidare trots att forskarna som låg bakom de ursprungliga rapporterna tagit 
avstånd från det hela beror på den klassiska musikens särställning och höga sociala status. 

Så journalister som är vana att granska och ifrågasätta vidarebefordrar ofta sådana här 
påståenden utan granskning och källkritik.

Ett exempel. För några år sedan rapporterade nyhetsprogrammen att man kommit till rätta 
med vandalisering i T-banan med hjälp av klassisk musik. Vad man inte berättade var, att 
när man spelade klassisk musik drog gängen till andra ställen.

Men musik är inte bara av godo. Amerikanska armén använder rockmusik som tortyrme-
tod. Och musik kan göra oss dummare och försvåra inlärning. T.ex. om man tvingas lyssna 
på musik man ogillar, eftersom det skapar negativ stress.

Klassisk musik representerar vårt kulturarv
Klassisk musik är en del av vårt kulturarv, men utgör bara en pusselbit. För klassisk musik är 
en musikgenre bland andra: vårt musikarvet är mycket större och mer mångfacetterat än så.
Se vidare avsnittet om klassisk musikhistoria.

Klassisk musik visar hur musik har låtit genom tiderna
Det stämmer inte. För klassiska musiker har sina egna regler och normer för hur musik ska 
låta som musiken anpassas till. Dessa normer är oftast inte mer än 100 år gamla, och har 
ofta ingen giltighet för äldre musik.
Så när klassiska musiker spelar 1700-talsmusik gör man klassiska versioner av musiken. På 
samma sätt som jazzmusiker skulle göra jazzmusik av 1700-talsmusik och rockmusiker rock-
musik.
Att många tror att Mozarts musik lät som idag på 1700-talet beror på att alla resurser för att 
återskapa äldre musik går till klassiska musikinstitutioner. Det finns inga alternativ.

Filmen Beate Trill handlar om hur lite vi vet om hur musik har låtit, och om hur lätt 
det är att hamna helt fel.
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7  MER OM BEGREPPET ”KLASSISKT”
Idén om förebilder (klassiker) har spelat stor roll för etablissemangets syn på konst, littera-

tur, filosofi och musik. Den bärande tanken har varit att det som skapades under grekisk/
romersk antik har så hög kvalitet att de bör ses som allmängiltiga tidlösa förebilder som 
aldrig blir inaktuella.

På 1700-talet reste många konstnärer till Rom och studerade antika lämningar. Det höjde 
deras status, eftersom de blev delaktiga i en tusenårig tradition som förknippades med 
bildning. 
Men då visste man inte att antikens tempel och skulpturer i allmänhet var färgglada, så 
man trodde att antiken var vitfärgad (= klassiskt enkel men djupsinnig). Så dåtidens antik-
bild återspeglar dåtidens drömmar om antiken, inte verkligheten.
För författare och filosofer var det enklare. Berättelser från antiken hade bevarats och 
översatts till läsbara språk. Genom att anknyta till dem kunde man blir en del av den Stora 
Traditionen.  
Men antikens samhällen var grymma slavsamhällen med ett inbyggt strukturellt 
kvinnoförakt. Och människor från andra kulturer (”invandrare”) avfärdades som 
barbarer. Det var oproblematiskt på 1700-talet, när miljontals människor förslavades i bl.a. 
Amerika och kvinnor sågs som B-kopior av män.  
Idag är situationen annorlunda. Majoriteten ser rasism och kvinnoförakt som allvarliga 
samhällsproblem.  
Mot den bakgrunden är det naturligt att antiken inte längre ses som en allmängiltig före-
bild, utan som en historisk epok. 

För musiker var det svårare att använda antika förebilder. En del anknöt till grekiska 
musikfilosofer som Pytagoras och Aristoteles, men musik hade ändå jämförelsevis låg 
status eftersom det inte fanns någon musik från antiken. 
När operan skapades omkring år 1600 försökte teoretiker visa att man hade lyckats återska-
pa det klassiska grekiska dramat. De hade fel, men på 1600-talet såg en del opera som ett 
steg i rätt riktning.

Så vad gäller musik tvingades man välja modernare förebilder. En del ansåg kyrkomusik 
från 1500-talet (Palestrina) klassisk. Men klassiker-idén fick inte fäste förrän på 1700-talet, 
när förebilderna hämtades från samtidens musikliv (Händel, Haydn, Mozart m.fl.)  
Men det var först på 1800-talet som idén med musik-klassiker fick ordentligt genomslag. 
De nybildade musikhögskolorna spelade en central roll för denna utveckling.

Men alla gillar inte det här med klassiker och regler. Konstnärer (som William Hogarth) 
har förkastat hela idén och gjort roliga klassiker-satirer, eftersom man menat att systemet 
leder till att konst och musik blir tråkig, feg, fantasilös och likformig. 
Hogarth såg det hela som medelmåttornas (de intellektuellas) hämnd på begåvningarna 
(folk som kunde göra bilder och skapa musik).
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9  BILAGOR

Ordlista/förklaringar
Ackord: när minst två toner ljuder samtidigt.

Adagio: ”bekvämt”. I klassisk musik betyder det ett långsamt 
musikstycke.

Allegro: ”glatt”. I klassisk musik betyder det ett rörligt eller 
snabbt musikstycke.

Alt: det nästa högsta omfånget.

Aria: solosång i opera.

Arr(angemang): sättet man organiserar ett musikstycke och 
bygger upp ett ackompanjemang på.

Bas: det lägsta omfånget.

Balett: en dansföreställning med handling till ackompanje-
mang av orkester.

Blåskvintett: kammarensemble bestående av oboe, tvärflöjt, 
klarinett, valthorn och fagott. Populärt på 1700-talet.

Blåsorkester: en orkester utan stråkinstrument.

Blandad kör: kör med både män och kvinnor. Slog igenom på 
1800-talet.

Duo: 2. Musik för 2 stämmor eller instrument/röster.

Ensemble: vanlig klassisk benämning för musikgrupp eller 
band.

Estetik: vid 1700-talets mitt uppfann poeten Baumgarten es-
tetik – den del av fiolosofin som handlar om det vi uppfattar 
med sinnen som hörsel och syn. I synnerhet läran om det 
sköna eller vackra. Konstens filosofi.

Etyd: musikstycken som man lär sig för att öva in vissa tekniska 
moment. Etyder är inte tänkta att spelas för en publik.

Forte: starkt.

GBJ-musik: gospel-, blues- och jazz-baserad musik.

Gliss(ando): tonglidning.

Geni: av latinets ”ande”. Ett snille med extraordinär intellektu-
ell begåvning. Man studerar inte till geni utan det är något 
medfött. Begreppet slog igenom på 1800-talet.

Harmoni: samklang; välklang.

Homogent: här när olika ljud smälter samman. Motsats till 
heterogent. 

Improvisation: att skapa musik i stunden.

Intervall: avståndet mellan två tonhöjder.

Kadens: slutfall. Det ställe i slutet av ett musikstycke där solis-
ten improviserar. Nuförtiden improviseras sällan kadenser 
utan övas in på förhand.

Kammarmusik: musik för några få stämmor eller instrument. 
Från början musik man spelade privat för nöjes skull, utan 
publik.

Kammarensemble: grupp som spelar kammarmusik.

Kammarkör: en inte alltför stor kör.

Kammarorkester: mindre orkester än en symfoniorkester.

Kanon: standardrepertoaren brukar kallas den klassiska musi-
kens kanon. Ordet betyder rättesnöre och kommer från kris-
tendomen, där kanoniska texter är texter som anses beskriva 
äkta kristendom. På samma sätt är det med den klassiska 
musikens kanon, där musik av bl.a. Mozart och Beethoven 
anses omöjlig att överträffa. Tillspetsat kan man säga att 
man menar att den bästa musiken redan gjorts.

Kantat: musik för sång och instrument, vanligen kyrkomusik.

Kapitalism: ekonomiskt system där tillgångar och produktions-
medel ägs och styrs av privata aktörer.

Klassisk: idag används uttrycket som allmänt positivt värdeom-
döme. Betyder egentligen förebildlig, tidlös, oöverträffbar , 
odödlig etc..

Klassisk balett: dansens motsvarighet till klassisk musik.

Konsertmästare: den violinist som sitter längst fram till vän-
ster om dirigenten och som leder första fiolstämman.

Kommersiell: när man vill tjäna pengar på varor eller tjänster 
är man kommersiell, t.ex. om man säljer noter, skivor eller 
konsertbiljetter. Kommersiell musik betyder alltså musik man 
kan köpa och säger inget om musikens egenskaper.

Komplex: när något är svårt att överblicka och sammansatt av 
många beståndsdelar. Motsats till entydig/enkel.

Konst/konstnärlig: ursprungligen av ”att kunna”, det vill säga 
en praktisk färdighet. Från början var en konstnär en person 
som kunde någonting, t.ex. spela ett instrument. Idag an-
vänds begreppen på så många olika sätt att det är omöjligt 
att definiera. 

Kvartett: musik för 4 stämmor eller instrument/röster.

Kvintett: musik för 5 stämmor eller instrument/röster.

Lied: klassisk sång för solosång och piano.

Marknadsekonomi: ett system baserat på arbetsfördelning 
där priset på varor och tjänster bestäms av tillgång och ef-
terfrågan.

Medelklassen: socioekonomisk samhällsgrupp mittemellan 
arbetarklassen och överklassen. Medelklassen bor i städer, 
har bra utbildning och arbetar som fabrikörer, affärsmän, 
läkare, advokater, tjänstemän, lärare etc.

Mikrotonsteg: tonsteg som är mindre än pianots halvtonsteg. 
Finns i nästan all musik även om det sällan noteras. 

Motiv: en kort figur eller melodisnutt som upprepas.

Oktett: 8. Musik för 8 stämmor eller instrument/röster.

Opera: en musikteaterföreställning där man sjunger i stället för 
att prata till ackompanjemang av en orkester.

Opus: nummer. Ett vanligt sätt att numrera och hålla rätt på en 
tonsättares musikstycken.

Oratorium: ett operaliknande musikverk med kyrklig text.

Ouvertyr: introduktion eller inledning till en opera eller dansfö-
reställning.

Partitur: de noter som används av dirigenten och där alla en-
skilda stämmor finns med. 

Pentatonisk skala: skala/tonförråd bestående av 5 toner (pia-
nots svarta tangenter). 

Piano: svagt.

Piano (flygel): urtypen utvecklades vid 1600-talets slut som 
en kombination av cembalo och hackbräde. Den moderna 
skapades på 1850-talet.

Pianokvartett: klassisk kammarmusik för piano, fiol, altfiol 
och cello.

Pianotrio: klassisk kammarmusik för piano, fiol och cello.

Programmusik: instrumentalmusik som skildrar något be-
stämt, t.ex. en storm eller en händelse. 

Promotor: marknadsförare och manager.

Preludium: introduktion eller inledning; musikstyckets första 
del som ska fånga publikens uppmärksamhet.

Recitativ: talsångavsnitt i opera.

Sats: namn på ett självständigt avsnitt i ett musikstycke med 
flera självständiga avsnitt. 

Septett: Musik för 7 stämmor eller instrument/röster.

Sextett: Musik för 6 stämmor eller instrument/röster.

Solist: en instrumentalist eller sångare som framför en solo-
stämma.

Solo: ensam; en stämma som framförs av en enda musiker.

Solokonsert: musik för solist och orkester.

Sonat: egentligen ”instrumentalmusik”. I klassisk musik avses 
ofta kammarmusik med 3-4 satser.

Sonatform: många innebörder. I klassisk musik avses en sär-
skilda modell för att bygga upp ett musikstycke.

Sopran: det högsta omfånget.

Stråkkvartett: både namn på en kammarensemble bestående 
av 2 fioler, altfiol och cello och namn på musikstycken för 
denna besättning.

Stråkkvintett: både namn på en kammarensemble bestående 
av 2 fioler,2 altfioler och cello och namn på musikstycken för 
denna besättning.

Stämma: man på enskilda stämmor, t.ex. fiolstämma eller 
pianostämma.

Sublim: något upphöjt, något som är så fantastiskt bra att det 
inte kan jämföras med något annat.

Symfoni: stort musikverk för symfoniorkester. En symfoni 
består oftast av 3-4 satser (delar) och var vanligast under 
17/1800-talen.

Symfoniorkester: den centrala klassiska ensembletypen. 
Består ofta av ca 100 musiker. Namnet beror på att man ofta 
spelar symfonier. 

Tenor: det näst lägsta omfånget.

Trio: Musik för 3 stämmor eller instrument/röster.

Vokalmusik: ”sångmusik”; musik som innehåller sång.
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Manuskript Mozart
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Manuskript av W.A. Mozart (1756-1795).
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Manuskript Beethoven
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Manuskript av Ludwig van Beethoven (1770-1827).
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