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Muse or seductress- attitudes towards women musicians in Rome 
Presentation av avhandlingsprojekt 
 
Mitt avhandlingsämne behandlar musik och genus i antikens Rom med syfte att studera 
attityder till kvinnor ur överklassens musikutövande under senrepubliken och tidig kejsartid. 
Perioden är intressant både på ett socialt och ett musikaliskt plan med många förändringar, 
nya idéer och influenser. Mitt analysmaterial består i första hand av texter då musicerande 
kvinnor framskymtar både i kärleksdiktning, rättegångssammanhang och hos historieskrivare 
från perioden. I viss mån kommer jag även att använda mig av ikonografiskt och epigrafiskt 
material.  

En preliminär tes är att det rådde en dubbeltydig inställning till musicerandet där 
kvinnor gärna fick spela musik och underhålla i hemmet, men inte alltför professionellt 
eller offentligt. Jag tror att det kan vara fruktbart att studera detta utifrån ett 
genusvetenskapligt perspektiv och därigenom bland annat diskutera hur attityderna till 
musicerandet kan förstås utifrån den patriarkala maktordning som rådde i Rom, det vill 
säga det sociala system där kvinnor är underordnade män, det manliga är normen och det 
kvinnliga är undantaget, enligt feministisk teori.  

Frågor jag kommer att ställa till mitt material är först och främst den övergripande hur 
attityderna till kvinnor ur överklassens musicerande såg ut. För att kunna svara på det tror 
jag att det är nödvändigt att diskutera musicerandets kontext och avsändare, försöka 
utröna i vilka ”rum” musikerna rör sig, det offentliga eller det privata, samt diskutera 
rummen maktordningar och kvinnornas roller. Ett queerperspektiv kan komma att 
tillämpas i en diskussion kring de musicerande kvinnornas utmanande av eventuella 
förväntade (sexuella) roller och normer. Teorier kring nutida musik och genus, där det 
bland annat diskuteras kvinnligt och manligt ifråga om musikaliskt utförande och uttryck, 
genuskodning av instrument med mera, kommer också att beaktas för att se om dessa 
teorier kan gå att använda även på mitt antika material. 

Fokus har inom musikforskningen legat på Grekernas musik eftersom man där har 
både musikteori, notsystem och musikfilosofiska diskurser att utgå ifrån, till skillnad från 
Rom som har varken eller (en diskussion om vad som är grekisk respektive romerskt kan 
förstås alltid vara på sin plats). Musik i praktiken verkar inte ha varit lika intressant att 
studera och är därför ett eftersatt område. Beträffande kvinnor och musik har inte mycket 
forskning gjorts, så genom denna studie hoppas jag kunna bidra något till att ge en bild av 
romerska kvinnors musikaliska uttryck under perioden och kanske även tillföra något till 
den romerska musik- och kvinnoforskningen i stort. 
 
 


