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I Tyngden och nåden skriver Simone Weil: ”liksom 
det finns en gudomlig konst, så finns det också en 
demonisk. Säkert var det den Nero älskade. Vår konst 
är i stor utsträckning demonisk.” Weil anspelar här på 
vad som sägs om kejsar Nero, att han spelade lyra 
medan han såg hur Rom brann. Ett annat musikaliskt 
exempel på demonisk konst ger Weil i Väntan på 

Gud: ”om jag i denna stund hade framför mig tjugu 
unga tyskar, som med liv och lust sjöng sina nazist-
sånger för mig, så skulle en del av min själ genast 
bli nazistisk.” Men vad vore i kontrast till detta en 
gudomlig musik, en musik i samklang med det goda? 
De flesta former av musik avfärdas av Weil. Avsnittet 
ovan från Tyngden och nåden fortsätter nämligen: 

Weil och musiken

beskrivs däremot som stabila omsorgsgivare. Det 
kan finnas en stark önskan om att själv bli en bättre 
och mer närvarande pappa, men också en osäkerhet 
kring att hitta sin ”papparoll”. Men det engagerade 
manliga föräldraskapet beskrivs inte alltid som ett 
genusneutralt föräldraskap. Tvärtom kan det finnas 
tydliga förväntningar från pappor på att en dotter 
ska vara ”en söt och liten gullegris” medan en son, 
å andra sidan, ses som ”en player som farsan” (Ayo).

Ett annat mönster jag identifierat i min forskning är 
att manliga rappare å ena sidan presenterar sig själ-
va som tydligt heterosexuella. ”Jag är straight, mina 
kläder är hiphop” rappade Fattaru, och framställde 
själva hiphopgenren som ett tecken för heterosexua-

litet. Å andra sidan är det kärleken mellan män som 
ofta är mer framträdande i låttexterna, medan tjejer 
spelar en mer undanskymd roll. Homoerotiska me-
taforer används också för att beskriva olika typer 
av relationer mellan män. Hur framställer man sig 
själv som heterosexuell samtidigt som begär mel-
lan män framstår som starkast? Min tolkning är att 
heterosexualitet åstadkoms retoriskt genom vad jag 
kallat heterosexuella vaccinationer – att slänga in 
homofobiska uttryck eller korta objektifierande be-
skrivningar av tjejer – för att därigenom placera sig 
i ”rätt” sexualitetskategori. Med hjälp av en queer 
läsning kan vi dock se denna typ av manövrar för 
vad de är – retoriska och diskursiva förhandlingar av 
genus- och sexualitetskategorier. 

Mer queera uttryck finns hos några kvinnliga rappare. 
Lilla Namo rappar om hur det hade varit om hon 
varit kille: hon hade då ”haffat guzz”, eller raggat 
tjejer, på heltid. Beskrivningen är intressant därför att 
den å ena sidan upprätthåller idén om att det är just 
killar som raggar på tjejer. Å andra sidan visar den 
samtidigt att killen lika gärna kan ses som en position 
som den som vill kan inta, utan att det nödvändigtvis 
behövs en specifik kropp. Silvana Imam är den första 
stora queera rapparen i Sverige, och rappar: ”Jag är 
stjärna, ingen kändis / alltså ärligt, jag är inte straight, 
jag är lesbisk”.

Vad innebär det då att lyssna på hiphop som en 
socio log? Jag menar att det handlar om att höra 

mycket mer än medryckande beats och snillrikt 
komponerade rim och texter. I hiphopen kommer 
en lång rad sociologiska frågor fram, som inte bara 
handlar om en avgränsad subkultur. Som jag har 
illustrerat i denna text gestaltar hiphopen många av 
vår tids centrala samhällsfrågor: alltifrån frågor om 
ras, rasism och klass, till frågor om genus, funktion 
och sexualitet.

Kalle Berggren är sociolog och genusvetare 
verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. Han har 

analyserat svensk hiphop under framför allt 
90- och 00-tal utifrån feministiska, queera och 

intersektionella perspektiv.

Den franska filosofen Simone Weil (1909–1943) menade att musik och 

moral hänger samman. Det finns destruktiv musik, det finns musik som 

är i samklang med det goda. Vad menar hon med detta? Hugo Strandberg 

diskuterar.
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Det är värt att lägga märke till att Weil inte bara kon-
trasterar gregoriansk musik och musik i allmänhet, 
utan också två förhållningssätt: lidelsefullhet och 
törst. Om man inte noterar det, kan man vara frestad 
att tro att Weil avser en empirisk korrelation mellan 
musiksmak och livsföring. En sådan korrelation kun-
de enkelt vederläggas. För man kan förstås lyssna 
på gregoriansk musik av alla möjliga anledningar. 
Någon kunde exempelvis vilja framstå som en person 
med originell smak, och lyssnar på den av det skä-
let. Men då söker han originalitet, eventuellt andras 
beundran, och då är vi långt från det goda som Weil 
förstår det. (Därför kan man heller inte föreslå grego-
riansk musik som medicin mot ondska.) När Weil talar 
om ”törst” avser hon därför, som jag förstår henne, ett 
särskilt förhållningssätt till den gregorianska sången: 
en inriktning mot den gregorianska sången själv, mot 
det som gör den till det den är.

Vad Weil ser som väsentligt här framgår av de an-
märkningar om gregoriansk sång man kan finna 
strödda i hennes skrifter. Weil var ”misstrogen mot 
styrkan”, också inom musiken; hon ”föredrog Monte-
verdi, Bach, Mozart, gregoriansk sång”, i kontrast till 
Wagner: ”efter att ha lyssnat till Wagner kän[n]s det 
som [att] ha blivit pryglad med käppar.” Ordet ”styrka” 
är här inte valt av en tillfällighet; det är ett ord som 
ofta förekommer i Weils texter, som en beteckning 
på och beskrivning av vad hon ser som det godas 
motsats. Att identifiera styrkan i Wagners musik är 
därför på samma gång ett estetiskt omdöme och ett 
moraliskt avståndstagande.

Som jag skrev tidigare, gregoriansk sång syftar inte 
till att uttrycka textens känsloläge eller symbolisera 
dess innehåll – Wagner är ånyo en kontrast – och 
den är därför i en viktig mening opersonlig, något 
som Weil ofta understryker: ”Den gregorianska 
sången, de romanska kyrkorna, Iliaden, geometrins 
upptäckande, ingenting av allt detta var uttryck för 
personligheten hos de människor, genom vilka det 
en gång passerade för att nå fram till oss.” Detta gäl-
ler skönheten som sådan, som i sin renhet fordrar 
självförglömmelse också hos den som lyssnar: ”När 
man hör […] en gregoriansk melodi gör sig själens 
förmögenheter beredda och tiger för att fatta, var 
och en på sitt sätt, detta fullkomligt sköna.” När Weil 
använder ordet ”uppmärksamhet” i sin beskrivning av 
vad som hände henne i Solesmes, är det återigen ett 
ord som inte är valt av en tillfällighet; det är ett ord 

”En lidelsefull älskare av musik” kan mycket väl vara 
lik Nero, ”men jag skulle knappast tro det om någon 
som törstar efter gregoriansk musik.” Vad menar hon 
med detta? Kan verkligen en viss sorts musik ha en 
positiv moralisk innebörd?

Gregoriansk sång

Gregoriansk sång är den form av kyrkomusik som 
växte fram i den västerländska kyrkan under tidig 
medeltid. Musikformens uppkomst tillskrivs traditio-
nellt påve Gregorius den store (ca 540–604), därav 
namnet. Den exakta naturen av hans insats är dock 
omtvistad; i varje fall är han inte styckenas kompo-
sitör, helt enkelt eftersom det inte rör sig om kom-
ponerad musik i modern mening, och de enskilda 
styckena är heller inte riktigt så gamla. Den grego-
rianska sången förekommer dels inom klostren, där 
munkar och nunnor sjunger sina tideböner på detta 
sätt, dels som en del av mässfirandet. Det rör sig om 
enstämmig, icke-ackompanjerad sång, och av detta 
skäl blir tystnad ett viktigt musikaliskt inslag. Om 
man skulle beskriva den kunde man säga att det 
rör sig om en musikalisk motsvarighet till kalligrafi. 
Sången syftar till att frambära texterna, i de flesta 
fall psaltarpsalmer och bibelverser, på ett tydligt och 
vackert sätt, mer eller mindre ornamenterat, men 
syftar inte till att uttrycka textens känsloläge eller 
symbolisera dess innehåll.

Den västerländska konstmusikens historia kan sägas 
börja här, och dess senare utveckling kan beskrivas 
mot bakgrund av den gregorianska sången. Inom 
kyrkomusiken lades med tiden fler stämmor till, vo-
kala och instrumentala, och melodierna modifieras 
och skrivs om. (Lån av gregorianska melodisnuttar 
kan man dock stöta på både här och där, också i 
profan konstmusik.) Denna utveckling betydde inte 
att den gregorianska sången försvann, men den kom 
med tiden att bli alltmer undanträngd och förändrad 
(eller förvanskad, från ett gregorianskt perspektiv). 
Under sent 1800-tal uppstod emellertid en motreak-
tion, med centrum i benediktinerklostret i Solesmes, 
Frankrike. I kontrast till alltför bombastisk, överlas-
tad och maktfullkomlig kyrkomusik ville man åter-
uppväcka det gregorianska arvet, en enklare och 
mer koncentrerad form av musik, något som också 
innefattade en strävan att återskapa de autentiska 
melodierna. Det är denna rörelse Weil anknyter till 
när hon talar om gregoriansk musik. Och klostret 
i Solesmes har för henne en avgörande betydelse 
också personligen.

Mötet med musiken

I sin ”andliga självbiografi”, publicerad i Väntan på 
Gud, beskriver Weil sin väg till den kristna tron. Weil 
skriver att hon ”alltid har hållit fast vid kristna grund-
tankar” men att detta ändå inte är det samma som en 
tro på Gud, en tro som kom till henne som ett resultat 
av framför allt tre avgörande händelser. På vilket sätt 

de var betydelsefulla ska jag inte ta upp här, då det 
skulle föra oss för långt från temat för artikeln, bara 
understryka den musikaliska dimension som alla tre 
har, direkt eller indirekt. Den första händelsen äger 
rum i en liten portugisisk by: ”Fiskarhustrurna gick i 
procession runt båtarna med brinnande ljus i händer-
na och sjöng hymner, som säkert var uråldriga och 
fyllda av ett hjärtslitande vemod, omöjligt att be-
skriva.” Knappt två år senare befinner hon sig i Assisi 
och besöker kapellet där Franciskus brukade be, ”ett 
litet underverk av arkitektur […] Lika överlägset vad 
de flesta berömda arkitekter har åstadkommit som 
en folkvisa är överlägsen de flesta berömda kompo-
sitörers verk.” Och så kommer vi till sist till Solesmes 
och den gregorianska sången:

År 1938 tillbragte jag tio dagar i Solesmes, från Palm-
söndagen till tisdagen efter Påsk, och följde med alla 
officierna. Jag hade en brinnande huvudvärk; varje 
ljud smärtade som ett slag; med hjälp av en ytterlig 
anspänning av uppmärksamheten kunde jag liksom 
göra mig oberoende av min eländiga kropp, lämna 
den att lida på egen hand, hopsjunken i ett hörn, och 
finna en ren och fullkomlig glädje i sångens och or-
dens oerhörda skönhet. Den erfarenheten gjorde, att 
jag rent tankemässigt bättre förstod möjligheten att 
älska den gudomliga kärleken tvärsigenom olyckan. 
Självfallet kom tanken på Kristi lidande under loppet 
av dessa officier att en gång för alla gå in i mig.

Som så ofta med människor som går igenom stora 
förändringar ser Weil dock inte att dessa händelser, 
hur omvälvande de än var, hade förberetts innan. 
Denna förberedelse antyds i hennes beskrivning av 
sitt tidigare liv: då, när hon ännu inte trodde, ”förbjöd 
mig ett slags blygsel också att gå in i kyrkorna, där jag 
annars tyckte om att vara.” Så absolut kan nämligen 
det förbudet inte ha varit, hur skulle hon annars ha 
vetat att hon tyckte om att vara där? Och det framgår 
också av biografiska skildringar av Weil att hon var en 
sporadisk kyrkobesökare, att det var just gregoriansk 
sång hon sökte, men att hon alltför ofta blev besvi-
ken när den inte stod att finna. Det var just skälet till 
att hon for till Solesmes, skriver Simone Pétrement 
i sin Weil-biografi: ”Simone som ville lyssna till den 
gregorianska sången vid påskens officier hade fått 
reda på att sången hos benediktinerna i Solesmes 
var enastående vacker.”

Musikens moral

Att gregoriansk sång var viktig för Weil själv är 
alltså klart, både innan hon kom till tro och som 
en avgörande händelse på den vägen. Men varför 
var den viktig? I citatet som jag inledde med ser vi 
att Weil inte ser det här som något som bara gäller 
henne. Det är nu dags att återvända till citatet: ”En 
lidelsefull älskare av musik” kan mycket väl vara lik 
Nero, ”men jag skulle knappast tro det om någon 
som törstar efter gregoriansk musik.” Hur ska det 
här förstås?

som ofta förekommer i Weils texter, och står för det 
som det sköna väcker: ett dröjande vid detta sköna, 
en uppmärksamhet som därmed är vänd bort från 
henne själv.

Den som verkligen törstar efter gregoriansk musik, ja 
skönhet överhuvudtaget, kan alltså enligt Weil inte 
vara en människa som vill driva igenom sin egen vilja.

Den gudomliga skönheten

Weil skriver vidare: ”I allt som hos oss väcker en ren 
och äkta känsla av skönhet är Gud verkligen närva-
rande. […] Skönheten är det experimentella beviset 
för att inkarnationen är möjlig. […] En gregoriansk 
melodi vittnar lika starkt som en martyrs död.” För-
stått på ett sätt är det här något Nero skulle kunna 
skriva under på: endast skönheten är gudomlig. Allt 
annat kunde då lika gärna, ja helst, gå under.

Redan att Weil talar om ”en martyrs död” visar att 
hennes tanke är en helt annan: en martyr är ju den 
som inte möter våld med våld, inte ondska med ond-
ska, inte destruktivitet med destruktivitet. Weils syn 
på skönheten är alltså en annan än den destruktive 
estetikerns:

Världens skönhet, det är Kristi kärleksfulla leende 
mot oss igenom materien. […] Konsten är människans 
försök att i ett ändligt stycke materia, som hon for-
mar, avbilda världsalltets oändliga skönhet. Om för-
söket är lyckat, kommer detta stycke materia inte att 
skymma universum för oss utan tvärtom uppenbara 
dess verklighet runt omkring. De konstverk som inte 
ger en sann och ren bild av världens skönhet, som 
inte är direkta ingångar till denna, är inte i verklig 
mening sköna.

Skälet till att den som törstar efter gregoriansk musik 
inte kan vara lik Nero måste alltså vara att denna 
musik inte skymmer världens skönhet utan uppen-
barar den.

Finns det något sätt att motivera en sådan förståelse 
av gregoriansk sång? Jag vet inte. Men för att visa att 
det kan ligga något i det Weil skriver ska jag avsluta 
genom att stanna vid ett annat exempel. Ett litet barn 
fyller rummet med underliga, glädjefulla läten och 
papper efter papper med slingriga streck. Det syftar 
inte till något alls, det är inte ett försök att uttrycka 
en personlighet eller att förinta det imperfekta, det är 
helt enkelt vad glädje är. Den musik, den konst, som 
någon lik Nero inte kunde törsta efter vore då denna. 
Gregoriansk sång vore i så fall den vuxnes försök att 
göra något liknande, på sitt väldigt annorlunda sätt, 
med sina begränsningar och möjligheter.

Hugo Strandberg är docent och universitetslärare 
vid Åbo Akademi samt forskare vid Centre for 
Ethics, Pardubice universitet, Tjeckien.
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