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Roms kvinnliga musiker i 
rampljuset

Den romerska högstatuskvinnan Sempronia som levde under 100-ta-
let f. Kr. beskrevs av historieförfattaren Sallustius som för bra på att 
spela lyra, sjunga och dansa för vad som var passande för en respek-
tabel kvinna. Hon beskrevs också som alltför sexuellt utåtriktad och 
som en kvinna som begått många ”brott av manlig karaktär”.1 Vad 
fanns det för anledningar att beskriva henne på detta negativa sätt? 
Vilka aspekter av hennes liv och personlighet kan ha påverkat beskriv-
ningen? Jag menar att flera variabler spelade in, såsom Sempronias 
sociala status och position i samhället, hennes ålder samt förstås att 
hon var kvinna.2 

Genuskodat musicerande
Att studera attityder till musicerande har visat sig vara ett bra an-
greppssätt för att närma sig de normer som rörde genusordningen i 
det romerska samhället. Särskiljningen av könen – som är viktig för att 
upprätthålla genusordningen – är tydlig i musik.3 Män och kvinnor 
utövade nämligen musik på helt olika villkor. Som respektabel kvin-
na spelade man exempelvis inte offentligt. Istället musicerade man 

1  Sallustius (2013): ”Bellum Catilinae 25.1-3” (översättning J.C. Rolfe), i (red.) J.T. Ramsey: 
The war with Catiline: The war with Jugurtha (London & Cambridge, Mass.: Harvard University 
press). 

2  Denna artikel bygger på resultaten i min avhandling: Erika Lindgren Liljenstolpe (2015): 
Sempronia’s song. Attitudes to women’s music-making in ancient Rome (Uppsala, Institutionen 
för arkeologi och antik historia).

3  Lindgren Liljenstolpe, s. 149-160. ”Särskiljning”, så som den definieras av Hirdman: Yvonne 
Hirdman (2001): Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber).
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främst i den privata sfären för att inte ta för mycket plats, varken med 
sin kropp eller med sin talang. Det är till och med tänkbart att förfat-
taren Plinius den yngres hustru Calpurnia fick lov att sitta bakom ett 
draperi när hon underhöll med musik i hemmet.4 För att en kvinna 
verkligen skulle hålla sig inom respektabilitetens ramar var hon också 
hänvisad till, enligt de romerska författarnas synvinkel, att spela på 
kvinnligt kodade ljudsvaga instrument såsom vissa typer av lyror, och 
sjunga. Självklart fanns det undantag som visar att kvinnor faktiskt 
utmanade gränserna för vad som ansågs accepterat, såsom Sempro-
nia uppenbarligen gjorde. Män å andra sidan spelade på ljudstarka, 
tekniskt komplicerade instrument, uppträdde offentligt – scenen var 
i första hand vikt för män – och kunde även spela för nöjes skull med 
varandra på sina egna villkor. Kvinnor spelade för att behaga män, på 
männens villkor.5 Delvis beror attityderna på vilken litterär genre 
man tittar på och hur väl författaren i fråga följde gängse normer, det 
vill säga de normer som sanktionerades uppifrån och spreds vidare 
från de högre sociala skikten och nedåt. Detta var normer som inte 
bara sprang ur en romersk tradition av handlande utan som också 
återfanns nedskrivna i lagskrifter: en respektabel romarinna arbetade 
inte vid scenen, till exempel.

Sega strukturer
Kvinnors position inom musik har uppmärksammats i forskning som 
rör olika perioder och kontexter, från renässansen fram till idag. Lik-
nande strukturer som de som återfinns i det antika materialet ses delvis 
reproducerade. Att attityder till kvinnors musicerande har förhållit sig 
relativt konstanta har att göra med sega genusstrukturer snarare än att 
musik skulle vara tidlös och universell, vilket det ofta hävdas att den 
är.6 Jag menar att genusordningen inom musik delvis har nedärvts 
från antiken in i våra dagar genom en fortsatt läsning av antikens 
litteratur där en problematisk kvinnosyn fått hänga med. Filosofen 

4  Plinius den yngre (1969): ”Epistulae 4.19”, (översättning B. Radice), i (red.) E.H. Warm-
ington: Pliny, Letters and Panegyricus (London & Cambridge, Mass.: Harvard University press).

5  Lindgren Liljenstolpe, s. 25-27.
6  Detta diskuteras i H. Ganetz, A. Gavanaz, H. Huss & A. Werner (2009): Rundgång. Genus 

och populärmusik (Göteborg & Stockholm), s. 9-11.
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Philo av Alexandria (ca 20 f. Kr.–ca 50 e. Kr.) klargjorde att det fanns 
en tydlig dikotomi mellan manligt och kvinnligt där det manliga sågs 
som mer komplett och dominant än det kvinnliga, passiva, vilket också 
rankades lägre. Män representerade rationalitet och förnuft medan 
kvinnor stod för känslor och irrationalitet.7 Dessa tankegångar möter 
man också hos antika musikfilosofer. Aristides Quintlianus (200-talet 
e. Kr.) diskuterade klanger hos olika instrument och menade att en så 
kallad maskulin klang var av solid karaktär, medan en feminin klang 
var svagare och mer eftergiven. Maskulina klanger var att föredra 
framför feminina. Lyrinstrumentet Sambuka ansågs till exempel vara 
ett kvinnoinstrument på grund av dess oädla och veka klang, medan 
den stora, ljudstarka och komplicerade citharan var manlig.8 

Musicerande ur ett intersektionellt perspektiv
Inte bara könsperspektivet hade betydelse för attityderna till musi-
cerande. Andra faktorer som spelade in var en kvinnas sociala status, 
ålder och etnicitet. Ett intersektionellt perspektiv öppnar således 
upp för en fördjupad tolkning av det romerska materialet. Jag skall 
illustrera detta med några exempel. Som ung högstatuskvinna i Rom 
kunde det faktiskt ses som positivt med en musikalisk talang då den 
ökade attraktionskraften hos kvinnan och gjorde det lättare för henne 
att bli bortgift. Man skulle dock vara självlärd. Det var viktigt, ex-
empelvis hävdade Plinius att hustrun Calpurnia lärt sig spela musik 
enbart genom den kärlek hon kände för honom. Det var också viktigt 
i Rom att kunskap och skicklighet inte översteg kvinnans dygdig-
het och redbarhet. Detta känns igen från senare historiska perioder, 
bland annat i ett påveedikt från 1685 (Innocentius XI) från vilket man 
förstår att kvinnor inte skulle ägna sig åt musik då det kunde vara 
förgörande för deras anspråkslöshet och dygd.9 En annan jämförelse 

7  Se Hirdman, s. 26.
8  Aristides Quintilianus (1989): “De Musica 2.16” (översättning A. Barker), i (red.) A. Barker: 

Greek musical writings: II (Cambridge). 
9  J. Bowers (1987): “The emergence of women composers in Italy 1566-1700, s. 139-140, i 

(red.) Bowers, J. & J. Tick: Women making music. The western art tradition, 1150–1950 (Urbana & 
Chicago). (Se även Archiv. Seg. Vat. Armadio, V, vol. LX, n. 240, 4 Maj 1686. Denna referens ges i 
Emmanuel Pierre Rodocanachi (1922): La femme italienne avant, pendant et après la Renaissance: 
Sa vie privée et mondaine, son influence sociale (Paris, Hachette), s. 245).
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kan dras till 1800-talets musikaliska salonger där kvinnor på ett mått-
ligt sätt förväntades kunna underhålla vid pianot i attraktionssyfte 
och som ett tecken på kulturell bildning.10 Dock fanns det självfallet 
undantag, bland annat i operasångerskorna Jenny Lind (1820–1887) 
och Christina Nilsson (1843–1921) vilka nådde stor framgång, vida 
utanför salongerna. 

Som äldre musicerande kvinna i Rom kunde man istället bli svart-
målad. Musiken verkar ha hört ungdomen till. Det finns exempel på 
kvinnor som blev uppmanade att sluta spela cithara på grund av sin 
höga ålder såsom Lyce och Chloris, vilka dessutom fick anmärkning-
ar om sin fulhet och diverse kroppsliga skavanker.11 Sempronia, som 
var gift och något äldre (i 40-årsåldern), beskrevs som för bra på att 
spela och dansa för vad som passade sig. Det är tänkbart att hennes 
ålder var en av de faktorer som spelade in. Dagens “äldre” kvinnliga 
artister, även världsledande sådana som till exempel Mariah Carey 
(46 år), utsätts för fördomar i relation till sin ålder. Carey fick föl-
jande kommentar av skivbolaget Sonys chef, LA Reid: “To even be 
on the radio at this point in her career is a huge accomplishment, 
because radio doesn’t cater to veteran artists or legends”.12 Om man 
var högstatuskvinna som Sempronia kunde det vara svårt att sticka ut 
hakan och gå utanför normerna. Var man däremot av riktigt hög ålder 
och hade i kombination med detta väldigt hög social status så kunde 
det ge en ökad frihet. Ummidia Quadratilla höll sig till exempel med 
en egen pantomimtrupp (en sorts ofta lite utmanande skådespel som 
innehöll stora delar dans och musik) vid 79 års ålder, men var diskret 
nog att inte låta dem uppträda i närvaro av sin svärson som hon levde 
tillsammans med, av respekt för honom.13

Om vi lämnar överklassen och tittar på de lägre samhällsskikten i 
Rom så visar en intersektionell läsning av materialet att musikutövan-

10  Eva Öhrström (1987): Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige (Göteborgs 
universitet) s. 15.

11  Horace (2004): “Odes 3.15.4-6; 13-16” (översättning N. Rudd), i (red.) J. Henderson: Odes 
and epodes (London & Cambridge, Mass.: Harvard University press).

12  “La Reid thinks Mariah Carey is too old for hit records”, i The Washington post: 
http://www.washingtonpost.com/entertainment/la-reid-thinks-mariah-carey-is-too-old-for-

hit-records/2015/05/21/e358fe00-ff98-11e4-8c77-bf274685e1df_story.html (hämtad i maj 2015).
13  Plinius, (Epistulae 7.24.1). 
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de faktiskt också kunde bidra till att ge en ökad status och erkännande. 
Ett exempel på detta var en grupp berömda dansöser och slagverkare 
från Gades (dagens Cadiz) som var verksamma i Rom. Trots att deras 
föreställningar beskrevs nedlåtande som erotiskt utmanande och vul-
gära, så var de uppenbarligen ändå högt uppskattade och efterfrågade 
och uppträdde till och med på kejsarens egna tillställningar. Musiker 
och skådespelare rankades bland de lägst stående yrkeskategorierna 
i Rom, men det hindrade ju inte att man kunde få respekt inom sitt 
gebit, så länge man följde dess sociala spelregler, och även röna en stor 
popularitet hos det romerska folket för sin skicklighet.

Musikens kraft
Som jag har givit exempel på höll härskartekniker, såsom olika typer 
av smutskastning, utestängande av kvinnor från de publika scenerna 
och förpassning till vissa typer av instrument, kvinnorna i Rom på 
plats genom att bidra till en särskiljning mellan könen och ett ska-
pande av hierarkier. En kvinna fick gärna spela musik och underhål-
la utmanande, men det fick inte vara en kvinna man skulle gifta sig 
med – för henne måste man kunna kontrollera: den viktiga romerska 
släktlinjen fick inte äventyras av någon utlevande hustru. Musikens 
kraft var man nämligen väl medveten om. Den kunde både kanalisera 
och väcka känslor samt påverka våra kroppar på oanade sätt, vilket 
kunde vara farligt. Därför blev Sempronia svartmålad för att hon gick 
utanför gängse normer på flera sätt: hon spelade musik alldeles för 
bra både i relation till sitt kön, till sin sociala status och romerskhet 
samt till sin ålder.

Avslutningsvis vill jag poängtera vikten av att synliggöra denna 
historiska period för att bättre förstå senare tiders diskriminering av 
kvinnliga musiker. Musikhistorien har skapat idén om att kvinnor 
musicerat på en lägre nivå i hemmen medan männen stod på estra-
derna. Men kvinnors musik behöver inte ha varit mer lågkvalitativ, 
och de har också bidragit stort till musikhistoriens utveckling. Inte 
minst har musicerande i hemmen haft betydelse då det genererat en 
viktig musikalisk tradering vidare till barnen. De kvinnor som i Rom 
trotsade gängse normer och musicerade öppet och skickligt, såsom 
Sempronia, liksom de kvinnor som fortsatt – och fortsätter – att ta en 
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självklar plats på musikscenen förtjänar att på olika sätt få lyftas fram i 
rampljuset för att skapa en större balans mellan manligt och kvinnligt 
i den gångna, liksom i den kommande musikhistorien.


