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Introduktion 

Med den här texten vill jag göra en samling nedslag i olika funderingar som jag har burit på 
relaterat till skapandet av musik. Dessa funderingar har på sätt och vis fungerat både som 
drivkraft att komponera och utvecklats till kompositionsmetoder. Redan här i introduktionen vill 
jag klargöra att dessa funderingar inte är avslutade utan pågående, så den här texten bör ses som 
en tidskapsel som beskriver funderingarnas tillstånd i detta ögonblick då texten skrivs, och är 
således inte  nödvändigtvis färdiga formuleringar. Den gemensamma nämnaren är det synsätt på 
skapandet av musik som undan för undan tydliggörs inför mig själv, då jag genom ett slags 
allegoriskt förhållningssätt utökar min förståelse för koncepten som ligger bakom mina 
funderingar: Jag tycker mig skönja genom en intuitiv insikt att nedslagen som presenteras i 
texten hör samman, och tillsammans fungerar som en fond till mitt musikskapande, även om jag 
ännu inte fullt ut kan formulera hur eller varför det är så. Nedslagen rör bland annat 
musikteorins historia och dess förgrundsgestalter, hur musik kan innehålla olika typer av 
adderad information, och även på vilket sätt musik kan förstås beroende på från vilket håll den 
betraktas - utifrån ett s.k. objektivt eller subjektivt synsätt. Jag kommer också presentera två 
kompositioner som har skrivits under mitt sista år som masterstudent; verket Timaeus  för 1

stråkorkester och musiken till operan Förlossningen.  Dessa kommer att sättas i relation till den 2

övriga texten, då den ena kompositionen svarar mot den objektiva domänen och det andra mot 
den subjektiva, men de kommer också behandlas som centrala punkter i sig. Jag kommer att 
blanda generella och grunda frågeställningar med specifika och djupa, och försöka belysa dem 
från skiftande men lämpliga synvinklar hämtade från naturvetenskap, idéhistoria, kultur, 
religion och historia. Fokus ligger inte nödvändigtvis så mycket vid att hitta svar som att ställa 
rätt frågor. Men vi inleder med en fiktiv dialog mellan Pythagoras och Platon som diskuterar ett 
musikaliskt problem. 

Svensson, Johan, Timaeus, 20191

Svensson, Johan, Förlossningen, 20182
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Dialog: Tio eller tolv? 
 Pythagoras sitter vid ett skrivbord i sitt hem och skissar när det knackar på dörren. Han går och 

öppnar. 

Pythagoras: Platon! Välkommen in! 
Platon: Pythagoras! Trevligt att äntligen träffas! Vad jobbar du med? 
Pythagoras: Så roligt att du frågar! Jag har precis färdigställt ett harmoniskt och rytmiskt 
system baserat på talet tio. 
Platon: Åhå? 
Pythagoras: Javisst! Enligt alla mina beräkningar och undersökningar är talet tio det mest 
perfekta och heliga talet i kosmos.  
Platon: Åhå? 
Pythagoras: Ja, det är summan av de heliga talen ett, två, tre och fyra, vilka råkar vara de logos 
som ger oss oktaven, kvinten och kvarten.  
Platon: Åhå? 
Pythagoras: Det är också antalet himlakroppar som kretsar kring universums mittpunkt 
centralelden: jorden, solen, månen, stjärnorna, de fem planeterna, och …kontrajorden. 
Platon: Kontrajorden? 
Pythagoras: Jag har förvisso inte sett den, men den finns. Jag lovar. 
Platon: Nåväl, berätta mer om ditt system. 
Pythagoras: Ja, det innehåller naturligtvis oktaven uppdelad i tio toner, och likaså en rytmisk 
grund där taktart och notvärden delas på talet tio på olika sätt. Kvintolen kommer att få ett 
uppsving, var så säker!  

 Platon sitter tyst och funderar en stund. 

Platon: Förlåt om jag är påflugen, men har du möjligtvis något kaffe? 
Pythagoras: Ha! Bra försök där, men även om kaffet var upptäckt och skickat till den här delen 
av världen skulle jag aldrig röra det. Det är ju gjort av bönor! 
Platon: Ah, jag ber om ursäkt. Rumstempererat vatten blir bra. 
Pythagoras: Men låt höra, vad tycker du? 
Platon: Har du komponerat något utifrån ditt system än? 
Pythagoras: Nej, inte än. 
Platon: Om sanningen ska fram så har jag faktiskt också gjort ett harmoniskt och rytmiskt 
system. 
Pythagoras: Åhå? 
Platon: Ja. Men mitt system utgår från talbasen tolv. 
Pythagoras: tolv? På vilket sätt skulle talet tolv vara bättre än tio? 
Platon: Ja, först och främst vill jag argumentera för att talet tio inte är det mest perfekta och 
heliga talet i kosmos. Jag vågar också påstå att det finns ett problem med delbarheten hos talet 
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tio, men jag återkommer till det. Dodekaedern, den femte och tolvsidiga platonska kroppen 
“använde guden för världsaltet, och på den målade han levande varelser”.   3

Pythagoras: Hmm, kan du utveckla? 
Platon: Jo, jorden som vi bebor sägs vara rund, men egentligen är den en gigantisk dodekaeder, 
en tolvsidig kropp i skimrande färger, och vi bor inuti den i håligheter.   4

Din egen efterföljare, Philolaus baserade sin diatoniska skala på sju steg, innehållande fem 
helnoter och två halvnoter.  Delas helnoterna upp bildar de tolv halvsteg tillsammans. Alltså är 5

en skala bestående av tolv steg den riktiga representationen av kosmos. 
Pythagoras: Hmm, fortsätt. 
Platon: Och så kommer vi till den rytmiska delbarheten. Vilka värden får du om du delar tio 
med två, tre, fyra, fem och sex? 
Pythagoras: 10/2=5 
        10/3=3.333333333333333333 
        10/4=2.5 
        10/5=2 
        10/6=1.666666666666666666 
Platon: Som du ser blir det genast problem när du delar upp en rytm med talbas tio mot tre eller 
sex. Men om du nu gör likadant men utgår från talet tolv? 
Pythagoras: 12/2=6 
         12/3=4 
         12/4=3 
         12/5=2.4 
         12/6=2 
Platon: Som du ser blir det här mer hanterligt. En tre mot fyra-takt är betydligt mer lättförståelig 
än en tre mot fem-takt. Det tickar nästan på som klockan! 

 Pythagoras sitter tyst och funderar. 

Platon: Pyth..? Kan jag kalla dig Pyth? 
Pythagoras: Okej… I så fall, kan jag kalla dig Plat? 
Platon: Vi glömmer det. Pythagoras, du har verkligen ett jättefint system, men den där 
kontrajorden, den finns väl bara för att du gärna vill att summan ska bli tio himlakroppar? 
Pythagoras: Om sanningen ska fram, så är den inte funnen. 

 Platon, Stolpe, Jan, Platon Skrifter. Bok 4, (Timaeus), Atlantis, 2018, s. 4663

 Platon, Stolpe, Jan, Platon Skrifter. Bok 1, (Faidon), Atlantis, 2016, s. 293-2974

 McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, s. 3535
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Frågan om Vad? 
De två snarlika, men ändå fullkomligt väsensskilda frågorna “Vad är musik?” och “Vad musik 
är?” upplever jag som ständigt aktuella. Frågorna är också, åtminstone för mig, centrala vid 
analys och reflektion över eget skapande; I vilken kontext agerar vi, och i relation till vad?  
 Helt frånkopplat från vårt mänskliga kulturella kapital är musik ett väldigt märkligt 
fenomen. Det är extremt flyktigt då det i en egentlig mening bara existerar i ögonblicket då 
ljudvågor träffar mänskliga trumhinnor och en förståelse uppstår i hjärnan – musiken saknar helt 
lukt, smak eller påtaglig substans i den fysiska världen (jag syftar inte på artefakter som 
genererar musik  som instrument, trattgrammofoner etc, utan musikens faktiska beståndsdelar; 
ljudvågorna), och ändå har den en extremt stor plats i mänsklighetens kultur och världsbild. 
Bara det faktum att vi verkar i en institution helt dedikerad till musik där människor utbildar sig 
för att ägna resten av sina liv till detta flyktiga fenomen är talande.  
  

Objektiv och subjektiv domän 
Synsättet kan tyckas världsfrånvänt, och det håller jag med om. Det rör inte musicerandet i sig, 
kontakten med andra människor eller alla tankar och känslor som musiken väcker. Men det är 
för att synsättet är objektivt, och vi Homo Sapiens förhåller oss i regel subjektivt till musik. När 
andra arter använder sig av ljud liknar vi det vid musik och benämner det som att fåglar och 
möss sjunger, syrsor spelar och spindlar trummar. Men i dessa fall finns det alltid en praktisk 
funktion, som att betinga ett revir eller för att uppvakta en potentiell partner. Människans 
praktik skiljer sig på så sätt att vår tillämpning svarar mot en inre idévärld – inte nödvändigtvis 
en yttre. Av någon anledning länkar vi mönster av ljud till minnen, känslor och idéer, till det vi 
kallar mänsklig kultur. Det objektiva påverkar det subjektiva, och den subjektiva upplevelsen är 
generellt unik för människan som helhet, men också unik för varje mänsklig individ.  

 What is music – a sequence of vibrations in the air, or a succession of emotional   
 responses in the brain? It is both.  6

Citatet ovan av Douglas Hofstadter pekar mot ett dualistiskt förhållningssätt till frågan “vad är 
musik?”. Förhållningssättet kan liknas vid Rene Descartes uppdelning av den materiella världen 
och medvetandet,  och kan förstås som en allegori av förhållningssättet men applicerat på 7

musik. Musiken delas upp i en objektiv och en subjektiv sida, som bägge kan förstås inom sin 
egen domän. Det jag finner användbart med uppdelningen i citatet ovan är att i ena fallet 

 Hofstadter, Douglas, Gödel, Escher, Bach, Basic books,1979, s.836

 Kenny, Anthony, Västerlandets filosofi, Thales, 1998, s. 316-3377
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behandlas enbart ljudets fysiska egenskaper. Dess mätbara och matematiskt formulerbara natur. 
Ljudets decibelnivå, dess frekvens, och dess övertonsspektrum. En primär förutsättning för 
ljudets existens är dimensionen tiden, likväl som rummet. Min personliga definition av ett 
sådant perspektiv vill jag kalla ett objektivt synsätt.  
 Ett subjektivt synsätt är mycket mer svårdefinierat och kan sägas rymma en myriad av 
subkategorier. Detta beror på att ljudet kan tolkas från en enskild individs perspektiv eller från 
mänskligheten som kollektiv. Vi har inte heller något bra tillvägagångssätt för att kommunicera 
eller mäta våra upplevelser för att uttrycka en tillfredställande bild av upplevelsen från en 
individ till en annan. Men övergripande kan vi konstatera att en subjektiv upplevelse av ljud kan 
vara känslomässigt stark, och att människan har en förmåga att frivilligt eller ofrivilligt länka 
ljudet till olika kulturella fenomen, minnen, eller personliga företeelser. Lite poetiskt kan vi 
påstå att för människan blir musiken en dörr till en inre upplevelsevärld, och kanske är det i den 
världen man bör leta efter svar på frågan “vad musik är?”. 

Skapat eller funnet?  
Ett annat dualistiskt perspektiv som jag finner intressant är skapat eller funnet. För att förklara 
vad jag menar vill jag göra en separering mellan människans skapade kultur och naturen hon har 
alstrats ifrån. Mänsklig kultur definierar jag som alla artificiella konstruktioner som människan 
vid något tillfälle i historien har tänkt ut, som språk, arkitektur, religion, konst, näverkoppar, 
vindbryggor etc. Som kontrast, andra djur skapar också konstruktioner, men när en bäver bygger 
sin bäverhydda gör den det för att den är programmerad till det, den har inget val. Alla 
bäverhyddor har ungefär samma konstruktion. Ingen bäver hittar på att ‘“här bygger jag ett torn 
istället, med en vindbrygga och en hylla där jag kan ställa min näverkopp.”  
 Till skillnad från bävern handlar inte människan utifrån instinkt när hon skapar. 
Människan har en förmåga att föreställa sig något som inte finns, en abstraktion i sitt inre, för att 
sedan förflytta ut abstraktionen i den fysiska världen. Abstraktionen behöver heller inte vara 
fysisk, det kan lika gärna vara en politisk idé, ett religiöst motiv, eller, varför inte, en 
komposition .  8

 Å andra sidan existerar saker som vi inte skapar, utan som vi finner, och då syftar jag 
inte enbart på ting i naturen som träd, gräs och stenar, utan saker som människan inte hade 
räknat med som plötsligt dyker upp. Vaccinet, röntgen, eller elektriciteten. Eller fynd som 
omkullkastar vår världsbild. Den heliocentriska uppfattningen var knappast välkommen när den 
introducerades på 1600-talet, och kvantfysiken vände i början av 1900-talet upp och ner på vårt 
sätt att förstå världen så till den milda grad att fysiken fortfarande inte har återhämtat sig. Likt 
människans skapade idéer behöver inte det funna nödvändigtvis vara konkret, utan kan lika 

 En utveckling av resonemanget går att finna i exempelvis historikern Yuval Noah Harari´s “Sapiens”, som 8

argumenterar för att människans förmåga att berätta historier särskiljer henne från övriga djur. Harari, Yuval Noah, 
Sapiens, Vintage, 2011  
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gärna vara abstrakt. Bra exempel på abstraktioner som hittas i naturen är exempelvis fraktaler 
eller Fibonaccis talserie och det gyllene snittet – matematiska abstraktioner av fenomen som 
återfinns i celldelning hos många växande livsformer. Musik är en blandning av funna element 
och skapade element. Och de skapade är (studerat över lite längre tidsintervall) i ständig 
fluktuation, och har alltid potentialen att förändras, medan det funna består.  
 För att hämta exempel från rena musikaliska termer är begrepp som opera skapat, och 
därför har innebörden av vad opera är potential att förändras och kan ifrågasättas, medan ett 
begrepp som oktav alltid syftar på det funna förhållandet av 2:1 i frekvens, alltså förhållandet att 
en bestämd tonhöjd dubbleras (eller halveras).  
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Pythagoras, Philolaus och Platon 

 The word harmonia was not coined by Pythagoras or Philolaus. As early as  

 Homer´s Odyssey, it meant joining or fitting together. In carpentry it meant a  
 wooden nail or peg. In music it referred to the stringing of a lyre with strings of  
 different tension. The Pythagorean gave it new importance.  9

Nu är det på sin plats att presentera ett gäng udda, historiska karaktärer. För att förstå hur och 
varför musikaliska fenomen är beskaffade som vi känner dem idag är det en god idé att 
återvända till de historiska startpunkterna då de hittades eller skapades. Till min hjälp i den här 
delen av texten har jag utgått i stor utsträckning från vetenskapsjournalisten Kitty Fergusons 
bok om Pythagoras.  

Pythagoras 
Extremt kortfattat kan man sammanfatta att Pythagoras föddes på Samos, besökte antagligen 
Egypten och Babylon för att studera, och öppnade en slags skola (eller sekt) i Kroton 
(dåvarande Grekland, nuvarande Italien) på 2500-talet före vår tidräkning.  Pytagoréerna 10

studerade musik, matematik och astronomi, och det går att argumentera för att fröet till ett mer 
vetenskapligt förhållningssätt till vår tillvaro såddes här. Tidigare förklaringsmodeller inbegrep 
oftast någon form av gudars vilja, medan här uppkom en slags allomfattande teori som 
sammanlänkade olika skilda praktiker till en och samma, med musiken som en central del 
baserad på praktiska experiment. Det avgörande ögonblicket var dels upptäckten av de första 
partialtonerna i övertonsserien, oktaven, kvinten och kvarten, och dels hur tonernas intervall 
svarade mot matematiska ration. När en sträng, oavsett längd eller spänning halveras (ratio 1:2) 
framträder oktaven. Stoppas strängen vid en tredjedels längd (ratio 2:3) framträder kvinten, och 
stoppas den vid en fjärdedel (ratio 3:4) ljuder kvarten. 

Bild 1. Diagram över sträng som stoppas på mitten, vid 2/3, vid 3/4 och dess resulterande toner. 

 Ferguson, Kitty, Pythagoras, Icon books, 2011, s. 1079

 Ferguson, Kitty, Pythagoras, Icon books, 2011, s. 3-6110
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Implikationen av upptäckten måste ha varit enorm, och fick långtgående följder. Styrkan i 
upptäckten ligger i föreningen mellan det fysiska planet (strängens längd, eller om vi så vill, det 
objektiva), och konsekvenserna på det sinnliga planet (vår uppfattning av ett rent intervall, det 
subjektiva) och möjligheten att beskriva dessa sammanlänkade fenomen i matematiska termer. 
Pytagoréerna kunde med upptäckten uttrycka geometriska dimensioner (uttrycks i rummet) i 
musik (uttrycks i tiden) och vise versa. Problemet för pytagoréerna (enligt Aristoteles från hans 
anteckningar)  var att de läste in för mycket i sin upptäckt. Ett sätt att dechiffrera de funna 11

musikaliska ration till geometri kallade pytagoréerna för “the tectractys of the decad”.  12

1 

: 

2 

: 

3 

: 

4 

Bild 2. pytagoréernas triangel bestående av tio punkter som både representerar musikaliska ration och 
deras världsbild.  13

Triangeln består av oktavens, kvintens och kvartens ration 1:2, 2:3 och 3:4, och betydelsen av 
numren 1, 2, 3 och 4 + deras summa gavs en helig karaktär och antogs ligga till grund för 
universums struktur.  Himlakropparna troddes ligga i samma ration som de musikaliska 14

intervallen, och bilda en slags ackord, ett sfärernas harmoni. Dessa långdragna antaganden 
speglar pytagoréernas syn på musikens gudomlighet. 

 “They construct the whole heavens out of numbers” /Aristotele, Ferguson, Kitty, Pythagoras, Icon books, 2011, s. 11

108

 Jag hittar ingen lämplig översättning.12

 http://ruleproject.weebly.com/contributions-to-society.html (15-05-2019)13

 Richard D. McKirahan, Philosophy before Socrates, Hackett, 2010, s. 79-11114
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Philolaus 
 And in fact all the things that are known have number. For it is not    
 possible for anything at all to be comprehended or known without this.  15

Philolaus levde en tid efter Pythagoras, på 400 talet f.v.t. i Croton, men räknas till den 
pytagoréiska traditionen. Han är känd främst på grund av att fragment av hans texter faktiskt har 
bevarats fram till vår tid, oftast hämtade från kommentarer av andra antika författare som  
Aristoteles eller Plutarchos.  Källor från Pythagoras och hans samtidiga kompanjoner är minst 16

sagt diffusa och ibland motsägelsefulla, så majoriteten av de bekräftade källorna om den 
pytagoréiska traditionen kommer från Philolaus fragment. Philolaus kommenterade de 
musikaliska intervallen, och i ett fragment redogör han för heltonen och den diatoniska skalan: 

 The magnitude of the harmonia is the fourth plus the fifth. The fifth is    
 greater than the forth by a 9:8 ratio…  
 …Thus the harmonia is five 9:8 ratios plus two half tones…   17

 

Bild 3. Diatonisk skala i C. 

Detta är (vad jag förstår) den tidigaste nedtecknade varianten av en diatonisk skala.  Som vi vet 18

har skalan varit fullkomligt dominerande i västvärlden under det senaste millenniet. Värt att 
notera är också att Philolaus benämner oktavens förhållande harmonia. I tidigare grekisk 
musikteori verkar oktavens betydelse ha varit mindre relevant, istället var kvarten det 
dominerande intervallet. En kvart ner från tonikan bildades ett slags modus av fyra toner som 
benämns “tetrachord”. Dessa presenterades i tre olika genera – stämningar, beroende på vilken 
karaktär som ville uppnås genom musiken:  19

     

 Richard D. McKirahan, Philosophy before Socrates, Hackett, 2010, s.35215

 Kitty Ferguson, Pythagoras, Icon books, 2011, s. 10216

 Philolaus, Richard D. McKirahan, Philosophy before Socrates, Hackett, 2010 s.35317

 Förtydligande: Som inkluderar sju tonsteg med exakta matematiska ration inom oktaven. 18

 Macran, Henry S, The harmonics of Aristoxenus, Forgotten books, 2018, s. 1-819
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  Bild 4. Exempel på Enharmonisk tetrachordskala från tonikan A: 

 

  Bild 5. Exempel på Kromatisk tetrachordskala från tonikan A:  

 

  Bild 6. Exempel på Diatonisk tetrachordskala från tonikan A: 

De tre stämningarna benämns enharmonisk, kromatisk och diatonisk i The Harmonics of 
Aristoxenus  och syftar på hur strängarna på instrumentet lyra stäms, då det inte finns något 20

notsystem likt det vi använder idag bevarat från antiken. Ett annat av Philolaus citat som jag 
finner intressant som sammanlänkar musik och världsbild handlar om unlimiteds och limiters:  

 Nature in the kosmos was joined from both unlimiteds and limiters, and    
 the entire kosmos and all the things in it.  21

     

Med dagens språk går det nästan att förstå citatet grammatiskt: unlimiteds kan syfta på ett 
material i obestämd form, exempelvis trä, och limiters syftar då på materialet i bestämd form 
träd. Det ena syftar på materialet i allmänhet, i obestämd mängd, medan det andra begränsar 
materialet till en form; träd, gren, pinne. Antagligen såg Philolaus mer bokstavligt på det, men 
det blir intressant om vi utgår från samma förhållningssätt men applicerar det på en ton. Om vi 

 Aristoxenus levde på 300-talet fvt, och var först pytagoré och sedan elev till Aristoteles. Hans text om musik “The 20

harmonics of Aristoxenus” är den äldsta kända källan till västerländsk musikteori. Macran, Henry S, The harmonics 
of Aristoxenus, Forgotten books, 2018, s. 86-93

 Richard D. McKirahan, Philosophy before Socrates, Hackett, 2010, s. 35221
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återigen utgår från en sträng så finns det ett obegränsat antal tonhöjder vi kan få ut, beroende på 
var vi stoppar strängen. Strängens potential att alstra tonhöjder är obegränsad – en unlimiteds. 
Men tonernas bestämda ration i det pytagoréiska systemet blir limiters – begränsningar, som 
skapar en världsordning. Det som avgör begränsningarna i världen är alltså begreppet harmonia. 
Jag vågar gissa att Philolaus drog ett likhetstecken mellan det som begränsar träd och 
musikaliskt ratio, alltså att samma naturlagar (harmonia) som begränsade materialet trä till träd 
också begränsade alla oändliga tonhöjder till den diatoniska skalan. På så sätt visar sig 
harmonia  i den musikaliska skalan likväl som i allt annat i kosmos. 

Platon 
Platon är inte i lika stort behov av en introduktion då han är en av antikens mest kända filosofer, 
men i sammanhanget bör det nämnas två saker. Det första är att han ca 389 f.v.t. reste till 
Tarentum (nuvarande Italien) för att studera hos pytagorén Archytas.  Det andra är att han med 22

ganska stor säkerhet hade ett exemplar av Philolaus skrifter, och inspirerades av dem när han 
skrev dialogen Timaeus.  Att pytagoréiska föreställningar återkommer i en stor del av Platons 23

dialoger som Timaeus, Staten och Faidon är väldokumenterat, speciellt i delarna som handlar 
om hur världen är beskaffad, men en stor skillnad är att Platon inte tillskriver begreppet musik 
samma relevans i lika stor utsträckning som sina föregångare. Jag kommer att återkomma 
senare till Platon när jag skriver om stråkverket Timaeus. 

 Om vi stannar upp här kan vi konstatera ett par saker; Pythagoras och Philolaus ser det 
harmoniska materialet – intervallen, som något funnet, inte skapat av människan. De studerar 
dem ur ett objektivt synsätt, men tillskriver dem samtidigt egenskapen av ett utryck för 
världsordningen. 

 Kitty Ferguson, Pythagoras, Icon books, 2011, 115-11622

 “Plato is reported to have obtained a copy of it and is libelously alleged to have copied the Timaeus from it.” (Om 23

Philolaus bok)  McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, s.354 
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Information i den objektiva domänen 
Musiken är stum på så sätt att den individuella människan själv läser in vad ett specifikt stycke 
musik förmedlar. Är musiken instrumental, och tonsättarens intention okänd bär inte musiken på 
någon ytterligare information när vi refererar till en objektiv domän. Subjektivt kan musik 
innehålla vilken eller vilka inre röster, bilder eller begrepp som helst, beroende på vilka 
reaktioner som pågår inuti subjektets föreställningsvärld, men då är det frågan om en personlig 
upplevelse, inte en kollektiv. Jag vill hur som helst utmana påståendet att musiken är (objektivt) 
stum. Pytagoréerna påvisade att musiken kan reduceras till nummer (symboler) och i Philolaus 
fragment beskrevs tonernas förhållanden matematiskt i ration. Allt som befinner sig i den 
objektiva sfären kan mätas, vägas eller på något sätt reduceras till nummer. Och allt som kan 
reduceras till nummer kan uttryckas på andra sätt än det ursprungliga. Kraften i det påståendet 
har bevisats rätt övertygande de senaste 50 åren då den digitala revolutionens ettor och nollor 
har i stor utsträckning ersatt majoriteten av människans teknik som utvecklats över tusentals år, 
inkluderat skrift, fotografi, musik, rörlig bild och nu även att bygga externa 
föreställningsvärldar.  Det går alltså att förmedla information genom att reducera toner till 24

nummer, men huruvida vi är kapabla att uppfatta information som förmedlas objektivt genom 
musik är en annan sak, inte minst om upphovspersonen vill hålla informationen gömd. 

Esoterisk tradition i musik 
“Västerländsk esoterism” är ett känsligt ämne, inte minst för att det är svårt att definiera och kan 
i värsta fall inkludera pseudovetenskapliga påståenden som rent ut sagt kan vara farliga. Men 
ämnet är historiskt sett intressant i sammanhanget, och då syftar jag på traditionen som 
behandlar gömd information. En fullvärdig historisk presentation av ämnet skulle bli alldeles för 
omfattande, så jag koncentrerar mig på ett fåtal relevanta axplock. När jag nu skriver om 
esoterism så syftar jag på traditionen att i exempelvis texter, målningar eller notskrifter gömma 
information, såsom att en text innehåller ytterligare, bakomliggande information än bara den 
som vid första anblick är presenterad. För att vara extra tydlig med vad jag menar vill jag 
påpeka att vi helt rör oss i den objektiva domänen, och en motsvarighet i den subjektiva 
domänen kan exempelvis vara dikter – där ett reducerat material låter subjektet själv fylla i 
luckorna i sitt inre. Här, i den esoteriska, objektiva domänen finns redan materialet inkluderat. 
Ett exempel som figurerar i Hofstadters bok Gödel, Escher, Bach på den typen av gömd 
information är hur Johann Sebastian Bach inkluderar en stavning av sitt namn i toner i slutet av 
die kunst der fuge;  b-A-C-H. Lyssnaren som hör musiken för första gången är (oftast) helt 25

ovetande om den gömda informationen, och först genom att studera partituret görs fyndet. Med 

 Förtydling; Jag syftar exempelvis på 3D-miljöer i datorer.24

 Hofstadter, Douglas, Gödel, Escher, Bach, Basic books,1979, s.8025
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största sannolikhet är ett fungerande symbolspråk en avgörande förutsättning för att gömma 
information i musik. Notskriften som vi använder idag är knappt tusen år gammal, och jag vill 
gissa att det var svårt att gömma någon form av avancerad information i musik tidigare än så. 
Med det sagt, finns fröet till musik som informationsbärare presenterat i Philolaus 2400 åriga 
fragment, då det förutom att representera en samling tonhöjder också bär på en representation av 
Philolaus idé om världsordningen.   
 I text går traditionen tillbaks mycket längre, och jag vill gissa att de flesta äldre texter 
har vid något tillfälle genomgått någon form av esoterisk analys, oftast med religiösa 
konotationer – kabbalistisk, kristen eller liknande. Detta förekommer även i modern tid och 
exempelvis John Bremer har gjort en fantasifull analys av Platons dialog “Staten”, där Bremer 
har räknat varje stavelse i dialogen och hittar förutom musikaliska ration gömda i 
styckeindelningarna även ratiot för det gyllene snittet,  precis där avsnittet “den delade linjen”  26

börjar.   27

 Huruvida det finns någon tradition att gömma information i partitur genom antalet 
använda toner känner jag inte till, men jag har själv använt en liknande metod. Mitt absolut 
första noterade verk skrev jag 2012 i Växjö, då jag studerade komposition för Hans Parment på 
Linnéuniversitetet. Verket var baserat på en dikt, vars ord jag översatte till morsekod. Verkets 
rytmiska skikt bestod av antingen långa eller korta toner, och även om tonhöjden ändrades, 
skulle troligen någon väl insatt i morsekod kunna översätta dikten direkt vid konserttillfället. 
Verket skrevs för klarinett och orgel och framfördes i Mariakyrkan i Växjö 2012.    28

 Varför vill någon gömma information i musik? Frågan hamnar genast i en subjektiv 
domän och blir omöjlig att ge ett generellt svar på. Vissa tonsättare har levt under en totalitär 
regim och tvingats att gömma sina intentioner. Dimitrij Shostakovich kommer i åtanke. 
Wolfgang A. Mozart var medlem i frimurarorden  och Michael Maier (1568-1622) var medlem 29

i rosencreuzorden,  exempel på två tonsättare som var medlemmar i slutna sällskap som 30

explicit ägnar sig åt hemliga läror. Andra gömmer kanske information helt enkelt för att de 
finner det nöjsamt. 

 Stolpes översättning – Stolpe, Jan, Platon Skrifter. Bok 3, Atlantis, 201726

 Bremer, John, Some arithmetical patterns in Plato´s “Republic”, Hermathena, No. 169, Essays on the Platonic 27

Tradition: Joint Committee for Mediterranean & Near Eastern Studies (Winter 2000), s. 69-97 https://www.jstor.org/
stable/23041322?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (2019-04-26)

 Svensson, Johan, ReMorse, 201228

 Hanegraaff, Wouter J, Western Esotericism, Bloomsbury, 2013, s. 15329

 Se exempelvis Maiers allkonstverk “Atalanta Fugiens”, som förutom alkemiska formler och bilder innehåller 30

komponerade fugor. Hanegraaff, Wouter J, Esotericism and the academy, Cambridge University Press, 2012, s. 
345-346
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Musik och geometri 
Sambandet mellan harmoni och geometri är inte förbehållslöst. Geometriska figurer ges uttryck 
i det tredimensionella rummet, medan musik tar sig uttryck som svängningar i tiden. Man kan 
säga att de är dimensioner ifrån varandra. För att förstå dem på en subjektiv nivå använder vi 
också olika sinnen; hörseln till ljuden, synen (och känseln) till figurerna. Pytagoréerna 
utvecklade en hypotes om geometrins och musikens samband, och dess innebörd återfinns i det 
poetiska citatet: “Music is liquid architecture, architecture is frozen music”.  31

 Tonsättarens partitur och arkitektens ritning skiljer sig trots allt bara marginellt åt, och 
fyller samma funktion på så sätt att bägge är matematiska instruktioner på ett papper, och utförs 
i regel av en skicklig hantverkare. Slutresultatet skiljer sig dock desto mer. Det ena resultatet 
utspelar sig i rummet, medan det andra utspelar sig i tiden. 
Här kan det vara lätt att gå vilse bland begreppen, så låt mig göra ännu en distinktion: Det är 
skillnad på grafisk geometri i ett partitur och harmonisk geometri. Ibland kan den harmoniska 
geometrin vara ett uttryck av den grafiska, men det är ingen nödvändighet. 

Bild 7. Exempel på grafisk geometri med en tydlig triangulär form.  32

 Citatet tillskrivs bland andra Johann Wolfgang von Goethe och Plutarchos, men jag har inte kunnat bekräfta en 31

säker källa.

 Utkast från tidig version av Timaeus – Svensson, Johan, Timaeus, 201932
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För att skapa en harmonisk geometri är det nödvändigt att definiera en miljö som möjliggör en 
geometrisk tillvaro för harmoniken att trivas i. Exempelvis de grekiska tetrachorden skulle vara 
svåra att jobba med på det här sättet. Men Philolaus harmonia – oktaven, fungerar bra. Nyckeln 
är att se den harmoniska miljön som cirkulär, och där kommer talet 12 in. 

Cirkulär harmonisk miljö 

När noviser börjar studera musikteori är kvintcirkeln en av de första modellerna av västerländsk 
harmoni de kommer i kontakt med. Varför är kvintcirkeln cirkulär? Varför inte en kvintlinje? 
Eller ett kvintrutnät? En trivial fråga, men kvintcirkelns form kan påverka hur vi tänker på 
musik. Om svängningar på 440 Hz är tonen A, är det otvivelaktigt att också svängningar på 880 
Hz också är ett A, eller kan det vara ett H ? Är i så fall 1760 Hz ett O? 3520 Hz ett V? När 33

oktaven bedöms som en återkommande ton, blir det praktiskt att befästa skalan som cirkulär. 
Inte minst om tonerna är 12 till antalet, vilket historiskt sett har använts som talbas för att räkna 
på cirklar.  Om vi beslutar att harmonin är cirkulär kan vi placera geometriska figurer i den. 34

Om vi tänker oss en av de enklaste geometriska figurerna, kvadraten, och placerar den inuti vår 
cirkulära 12-tonsskala bildar dess hörn ett dimackord.  
   
 

 

          = 

Bild 8. Kvadraten i kvintcirkeln översätts till en diminuerad fyrklang.  

Men är dimackordet som uttrycks i tid verkligen kvadratiskt i sin rumsliga mening? Kan något i 
rum verkligen vara ekvivalent med något i tid? Finns det något sätt att bevisa? 
I boken Vårt matematiska universum av Max Tegmark hittade jag ett citat som redogör hur två 
olika fenomen kan jämföras och likställas: 

 Förtydligande: Om vi fortsätter följa alfabetets steg när vi räknar tonhöjder följer tonen H på tonen G istället för att 33

återvända till tonen A. Och därefter tonerna I, J, K… Förväxla alltså inte in med det vedertagna H/B skiftet.

 Exempel: Cirkelns 360°, timmens 60 minuter, dygnets 24 timmar och årets 12 månader utgår alla från någon 34

variant av talbasen 12. 
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 Ekvivalens: Två beskrivningar är ekvivalenta om de motsvarar varandra på ett   
 sätt som bevarar alla relationer.  35

Relationerna i fallet med kvadraten finns där, då kvadraten i rummet har lika långa avstånd 
mellan hörnen, på samma sätt som avstånden mellan kvadratens hörn är lika långa i 
kvintcirkeln. En ytterligare jämförelse vore att tippa över kvadraten 90°. När en rumslig kvadrat 
välter förändras relationerna i rörelsen, men utgångsläget är intakt när den har vält. På samma 
sätt bevaras tonernas relationer mot varandra i teorin när kvadraten välter i kvintcirkeln. 

     

  > 

  

  = 

 Bild 9. En kvadrat som vrids 90° inuti en cirkel landar i sitt utgångsläge. På samma sätt  landar 
ett dimackord som glisserar en liten ters upp eller ned på samma toner ur ett cirkulärt perspektiv.  

Det här är givetvis enklast möjliga exempel, och jag kan knappast utelämna en parallell till 
Yannis Xenakis orkesterverk Metastaseis  som hade premiär 1955, och vars grafiska partitur 36

användes som ritning för Philips-paviljongen vid världsutställningen i Bryssel 1958. 

  
  

 Tegmark, Max, Vårt matematiska universum, Volante, 2014, s. 33235

 Xenakis, Yannis, Metastaseis, 195436

!16



 

 Bild 10. Philips-paviljongen och utdrag från Xenakis Metastaseis.   37

Mitt exempel applicerade jag på parametern harmoni, men det går givetvis att använda på vilken 
parameter som helst; rytm, dynamik, form etc. Den grundläggande förutsättningen är att först 
definiera miljön, och sedan placera den matematiska reduktionen av objektets särprägel däri.  

 https://www.researchgate.net/figure/Philips-Pavilion-Metastaseis-B-Iannis-Xenakis-1953-1958_fig1_308759695 37

(2019-04-22)
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Information i den subjektiva domänen 

Jag har givit exempel på hur komplementinformation som innefattas i musik i den objektiva 
sfären kan fungera, men vi människor är generellt dåliga på att uppfatta den. En stark ekvivalens 
på ett objektivt plan betyder inte förbehållslöst en stark ekvivalens på ett subjektivt plan. Och 
även om jag bitvis har redogjort för problemen med att behandla den subjektiva domänen finns 
det väl fungerande strategier att förmedla information både personligt och kollektivt på ett 
subjektivt plan. Jag tänkte redogöra för ett par av dem här. 

Memes 
Begreppet meme myntades av Richard Dawkins,  och beskriver hur kulturella fenomen kan 38

sprida sig efter en modell som liknar Darwinistisk evolutionsteori. En ekvivalens mellan skapat 
och funnet, om vi så vill. En meme är alltså något kulturellt som är skapat av människan, en 
religiös idé, ett skämt, en refräng som är omöjlig att få ur huvudet eller något annat som fastnar 
i minnet och ger en riktad association. Oftast är den abstrakt, och dess innebörd existerar bara i 
människors kollektiva medvetande. Ta glassbilens signal till exempel. Om så en gatumusikant 
spelar dess toner och rytm på en panflöjt i tunnelbanan får alla passerande människor som har 
växt upp med en relation till glassbilen direkt en association till frusna desserter. Det faktum att 
människor inom specifika samhällsgrupper delar gemensamma kulturbanker är en stor del av 
vår vardagliga kommunikation. I och med sociala mediers intrång i våra liv har fenomenet fått 
ökad relevans de senaste åren, och exempelvis den brittiska filosofen Susan Blackmore  har 39

vidareutvecklat Dawkins tankar. Att utnyttja detta faktum i komposition är inget nytt, men det är 
ett effektivt sätt att snabbt skapa associationer som hade varit svåra att nå utan detta kollektiva 
samförstånd. Bredast användning inom musik hittas troligen i olika stämningsskapande genrer 
som opera, filmmusik eller reklam, men det går säkert att tillämpa inom vilket musikaliskt 
område som helst. 

Implikation, imitation och inspiration 
 Tänk dig att du vandrar in i en konsertlokal och sätter dig. Förutom ett piano står det  
 en motorsåg och en fullskalig docka på scenen.  
Med implikation menar jag exempelvis att placera ett definierat ramverk för upplevelsen innan 
framförandet, vilket inledningen ovan är ett exempel på. Som jag personligen definierar det kan 

 Dawkins, Richard, The selfish gene, Oxford university press, 1976, s. 189-201 38

 För utvecklad läsning, se exempelvis boken The meme machine: Blackmore, Susan, The meme machine, Oxford 39

university press, 2000
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det användas både som ett väldigt omfångsrikt begrepp eller ett smalt. Ett exempel på ett brett 
förhållningssätt till begreppet är lokalen som det framförs i. Ett verk som framförs i ett 
kyrkorum ger en annan implikation än ett verk som framförs i en ubåt. Ett smalt, väldefinierat 
exempel vore programmusik, som i text beskriver vad musikens utformning och 
händelseförlopp implicerar. Det kanske mest vedertagna är verktiteln i sig. Implikationen har ett 
starkt släktskap till memes, då det ofta svarar mot den kollektiva kulturbanken, men den kan 
också svara mot andra saker, exempelvis mot en primitiv känsla som rädsla. 
  Min första association till imitation i musik när jag började fundera över det var tidig 
jazzmusik, där musiker använder sina instrument för att härma djurläten. Men snart insåg jag att 
imitation är mer vedertaget än jag först tillskrev det, inte minst i nutida konstmusik. Jag har 
exempelvis besökt många konserter där blåsmusiker blåser tonlös luft i sina instrument för att 
imitera ljudet av vind eller hav. Till skillnad från exemplen med ekvivalens som berör abstrakta, 
matematiska beröringspunkter menar jag här att fysiskt och direkt härma ljud för att skapa en 
association. Antingen genom uppspelning av inspelat material (vilket jag vill hävda också är en 
imitation, ceci n’est pas une pipe), eller att exempelvis genom extended techniques få ett 
instrument att låta som något helt annat. Målet är att begränsa den fria associationen av den 
“stumma” musiken och styra den i den riktning som tonsättaren avser. 
 Inspiration har kanske ett bakvänt förhållningssätt jämfört med de två andra exemplen 
under den här rubriken, då utgångspunkten är tonsättarens motiv till att skapa ett verk, och 
verkets förmåga att förmedla detta motiv bortsett från ekvivalens, imitation eller implikation. 
Wassily Kandinsky beskriver sin definition av impressioner relaterat till målad bild enligt 
följande: “…Direkta intryck av den ‘yttre naturen’ vilka kommit till uttryck genom målerisk 
form. Jag kallar dessa bilder Impressioner”.  Jag vill dra ett likhetstecken mellan Kandinskys 40

definition av impression och min egen definition av inspiration, men byta ut “målerisk form” till 
“kompositorisk”. För att förtydliga: Om en tonsättare under stark inspiration gör ett verk, kan 
enligt resonemanget en del av inspirationens ursprung skönjas utan att för den delen tydligt 
uppenbaras. Ett exempel vore Claude Debussy´s La Mer,  där orkesterverket ska förmedla en 41

upplevelse av havet utan att direkt härma det.. 

 Kandinsky, Wassily, Om det andliga i konsten, Vinga press, 1970, s. 14040

 Debussy, Claude, La Mer, 190541
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Timaeus 

Platons dialog 
Förutom titeln på stycket för 14 stråkar som jag har skrivit är Timaeus  en dialog av Platon. 42

Dialogen beskriver ett möte mellan Sokrates, Hermokrates, Kritias och Timaeus. 
Den inkluderar ett flertal ämnen såsom hur en stat bör styras, legenden om Atlantis, människans 
kropp, och i huvudsak, hur världsaltet tillkommit. Enligt Timaeus, som är den huvudsakliga 
berättaren i dialogen, är världen skapad av en Hantverkare.  Med stor detaljrikedom beskrivs 43

hur allt är skapat, och av vad allt är skapat. Idén att världen består av de fyra elementen (eller 
delar av dem) går att finna hos flera försokrater, men i dialogen beskriver Timaeus elementens 
utformning, som består av geometriska former baserade på trianglar, de s.k. platonska soliderna. 
Soliderna är fem till antalet, och är unika på så sätt att alla sidor är identiska, och ändå bildar 
dem tillsammans en solid kropp. Eld är det minsta elementet och dess kropp består av fyra sidor, 
tetraedern. Jord består av sex sidor, hexaedern (eller kuben). Luft har åtta sidor, en oktaeder, och 
vatten är den 20 sidiga ikosaedern. Den femte formen, dodekaedern med dess tolv sidor, nämns 
i förbigående i dialogen och beskrivs som vad guden använde som modell för världsaltet, och 
utvecklas ytterligare i dialogen “Faidon”.    44

Bild 11. De fem platonska kropparna.  45

När jag läste dialogen upplevde jag en stark parallell mellan idén om en “hantverkare” som 
skapar en värld av enkla beståndsdelar, och en tonsättare. Inte minst när jag kunde läsa in (eller 

 Platon, Stolpe, Jan, Platon Skrifter. Bok 4, Atlantis, 2018, s. 419-51342

 Jan Stolpes översättning av ordet “Demiurge”.43

 Platon, Stolpe, Jan, Platon Skrifter. Bok 1, Atlantis, 2016, s. 213-30644

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002240730700057X (2019-04-24)45
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inbilla mig) så många referenser till musik. Den tolvsidiga dodekaedern som modell för världen 
och de 12 halva tonstegen som ryms inom oktaven. Också den djupt rotade uppfattningen att 
musiken är gudomlig, som genomsyrat den kristna tron genom århundraden, och som 
fortfarande har ett starkt grepp om gängse människas uppfattning, trots vårt idag sekulariserade 
samhälle. En esoterisk läsning av dialogen kan ge den en ny innebörd; nämligen att förutom att 
den beskriver en världsskapelse, så beskrivs också ett musikaliskt system.   

Stråkverket 
Min utgångspunkt för stycket var enkel: Tänk om Pythagoras och Philolaus idéer om harmoni, 
vilket vår västerländska tradition bygger på, inte hade fått fäste? Vad hade hänt om Platon, vars 
övriga filosofiska idéer har varit vida respekterade genom århundraden, hade gjort ett 
musikaliskt system som reflekterar den Platonska världssynen,  på samma sätt som 46

Pytagoréerna menade att deras system reflekterade deras världsbild? Historiskt sett är frågan 
irrelevant, men ur ett konstnärligt perspektiv finner jag den fascinerande. Det är inte första 
gången som jag utgår från en kontrafaktisk tidslinje, då jag gjorde något liknande i verket 
Spirare Volta  för blåsorkester, men då använde jag idén likt programmusik. Här vill jag 47

använda det som ett grepp för att belysa frågan om vad som är funnet och vad som är skapat. 
Likt mötet mellan Platon och Pythagoras i Dialogen i början av den här texten, låter jag en 
pytagoréisk och en platonsk harmoni mötas i stycket och interagera med varandra.  
 Den Växjöbaserade stråkorkestern Musica Vitaes sättning inkluderar åtta violiner, tre 
viola, två cello och en kontrabas. Att få skriva ett stycke för dem har länge varit ett drömprojekt, 
då jag själv bodde i Växjö i ca tolv år och såg dem spela flera gånger. Ett av mina starkaste 
konsertminnen var när Musica Vitae spelade George Crumb´s “Black Angels”  i Vårfrukyrkan i 48

Tingsryd 2011. Detta var innan jag själv hade börjat studera komposition, men  något av det 
bitvis aggressiva uttrycket som jag upplevde då har jag försökt bära med mig till min egen 
möjlighet att få skriva för dem.  

Geometriska proportioner i Timaeus 
Stråkverket Timaeus är överlag solitt rotat i den objektiva domänen på flera sätt. Att översätta en 
tredimensionell figur till toner är en utmaning, speciellt om en stark ekvivalens ska bli uppnådd. 
Om vi exempelvis tittar på hexaedern, så förutom att den existerar i tre rumsdimensioner 
samtidigt, har den sex ytor, åtta hörn och tolv linjer. Vidare går det att räkna på trianglarnas 

 Här menar jag baserat efter de fyra elementen som beskrivs i dialogen Timaeus, inte dodekaedern som tendentiöst 46

antyds ligga bakom (då dialogen är fiktiv) den kromatiska tolvtonsskalan i dialogen under rubriken “Dialog: tio eller 
tolv?”.

 Mer utvecklat i min kandidattext: Svensson, Johan, Stamcellen, 201747

 Crumb, George, Black Angels, 197148
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vinklar, dess ration, linjernas längd etc. Det går att extrahera en omfattande mängd siffror från 
varje kropp, för att överföra till musikalisk ekvivalens. Ett sätt att behandla hexaedern vore att 
de tre dimensionerna tillskrivs var sin parameter (exempelvis tonhöjd, rytm och dynamik), och 
placeras i var sin definierad miljö, för att tillsammans bilda ett rigitt musikaliskt system. Ett 
sådant system skulle i grunden bli väldigt statiskt och inte lämna mycket utrymme till att 
påverka musikens flöde med egna val. För mig personligen skulle det bli för inflexibelt att jobba 
med, även om tendenser av den typen återfinns i verket. Som representation av den platonska 
harmoniken valde jag att istället dela upp oktaven i det antal ytor som varje platonsk kropp har. 
Med det sättet blev inte ekvivalensen den starkaste, men å andra sidan gav det mig fler 
påverkbara musikaliska val att ta ställning till. Den Platonska harmonin utgår från fyra modus 
baserade på Timaeus beskrivning av de fyra elementen: 

 

 

 
 

 
 

    
 Bild 11. Modus utvunna från de fyra kropparna. 

Den platonska harmoniken används nästan uteslutande för melodiska element i stråkverket, men 
inte harmoniska. Alltså, förhållandet från ton till ton som ett instrument spelar är hämtat från det 
platonska systemet, men förhållandet mellan vad som spelas från instrument till instrument är 
hämtat från “klassisk” pytagoréisk harmonik, baserad på övertonsserien.    
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Bild 12. Diagram-axlar över hur harmoniken är disponerad i partituret.  

För att förtydliga; en individuell musiker som spelar inom oktaederns modus, där oktaven är 
uppdelad i åtta lika stora steg, rör sig inom ett platonskt modus där tonerna har ett avstånd av 
0.75 av en “vanlig” helton från varandra. Men sett i förhållande musiker till musiker ligger 
dessa toner i avstånd oktav, kvint, kvart, stor ters, liten ters etc efter övertonsserien. Partitur 
finns bifogat och på följande sida är ett partiturutdrag där två melodiska fragment upprepas 
simultant i var sin kanon genom hela orkestern, ett som startar högt och rör sig nedåt efter 
övertonsserien och det andra börjar lågt och rör sig uppåt. Om vi koncentrerar oss på endast det 
som som startar högt är dess rörelse följande: vln 1.1 – vln 1.2 – vln 1.3 –vln 1.4 – vln 1.1 – vln 
1.2 – vln 1.3 – vln 1.4 – vla 1 – vla  2 – vla 3 – cello 1 – (cello 2) .  49

 Det melodiska fragment som vln 1.1 spelar i takt 167 befinner sig i oktaederns modus. 
När vln 1.2 upprepar fragmentet en fjärdedel senare har tonhöjden sänkts med ett halvt tonsteg 
från partialton 16 till 15 efter övertonsseriens positioner. Detta upprepas från position till 
position och skapar tillsammans en slags geometrisk romb i partituret, som i ljudande form 
upplevs som en fallande ekoeffekt. I skrivande stund har jag inte haft möjlighet att testa 
huruvida det fungerar rent praktiskt för musikerna med intonation, men min förhoppning är att 
de ska ha en chans att intonera mot varandra tack vare att övertonsserien ligger till grund för 
relationerna musiker emellan.  

 (Cello 2 är inte med på sidan, men fortsätter på den följande sidan i partituret.)49
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Bild 13. Utdrag från Partituret Timaeus, sida 36.  
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När jag testade att jobba med olika modeller av dessa geometriska former kom jag av en slump 
över en annan geometrisk parameter i just romben. Detta genom att dra ett streck från hörn till 
hörn som delar upp romben i två trianglar. Strecket består av en dynamisk höjdpunkt, alltså den 
ljudstarkaste delen av frasen.  
 

Bild 14. Grafik över den dynamiska höjdpunkten som delar romben i två trianglar. Modellen är en 
reduktion av stråkarnas rörelse i bild 13. 

Det ljudande resultatet som återgavs i noteringsprogrammet gjorde mig extatisk, då jag 
upplevde att den ljudande linjen faktiskt framhävs och att ännu en dimension uppfattas i den 
redan komplexa figuren, men huruvida resultatet fungerar i verkligheten återstår att se. Jag 
hittade inte något sätt att utveckla tekniken ytterligare, men den återkommer på ett flertal ställen 
i partituret. 
 Ett annat karaktäristiskt drag för de platonska soliderna är just deras oföränderlighet. 
Oberoende av vilket håll dem betraktas från ser dem likadana ut. Jag ville inte att verket i sig 
skulle upplevas som statiskt, men att det skulle innehålla element som indikerade 
oföränderlighet. Ett återkommande tema i verket är det fallande och stigande dimackordet som 
presenteras tidigare i bild 9. Tonerna i sig är tetraederns modus, och när det vrids (genom 
glissando) en liten ters hamnar det i sitt ursprungsläge. En rörelse och oföränderlighet i ett. 
Temat används flitigt genomgående i verket. 

Om form 
Harmoniken i stycket är väl definierad, men stycket i sig har en relativt fri storform. Mitt val att 
inte behandla formen efter samma regler som harmoniken grundar sig på att jag vill skilja på 
miljö och förlopp. Det är ingen självklarhet, då jag i exempelvis orkesterverket Machina 
Sapiens lät dem dikteras från en och samma källa, ett melodiskt fragment som både fungerade 
som melodisk cell och som storform.  Men här använder jag den platonska och pytagoréiska 50

 Mer utvecklat i min kandidattext: Svensson, Johan, Stamcellen, 201750
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harmoniken som en miljö, en förutsättning för att ett händelseförlopp ska kunna ta plats, inte 
som händelseförloppet i sig.  
 Verket består av friare melodiska passager uppblandat med mer rigida och geometriska, 
enligt beskrivningarna ovan. Bitvis används modusen i kombination, men oftast dominerar ett 
enskilt modus, som exempelvis takt 100-124, som är ett solistiskt parti i ikosahederns modus. 
Ett återkommande tema i verket är begreppet motsatsförhållande, som dyker upp på olika 
nivåer genomgående i stycket. Ett tydligt exempel på ett sådant börjar i takt 40, där en 
uppåtgående romb (tidigare i bild 14) åtföljs av upprepade mönster i mittenstämmorna medan 
fallande höga toner långsamt glisserar ner i violin-1 sektionen. Dess motsats börjar i takt 125, 
då en fallande romb åtföljs av en annan typ av upprepade mönster i mittenstämmorna, medan 
stigande låga toner långsamt glisserar upp i kontrabas, cello och viola 3. Verket avslutas med 
upprepade simultant stigande och fallande romb-rörelser (tidigare i bild 13), som likt en 
dubbelhelix rör sig genom de platonska modusen. Den absolut sista insatsen är en stigande jeté-
rörelse i ikosaederns modus.  
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Förlossningen – en kammaropera 

Från en modern musikalisk representation baserad på antika idéer till en annan: Jag fick chansen 
att skriva musiken till kammaroperan Förlossningen efter ett libretto av Hanna Nygren. 
Projektet har sträckt sig över två år och är ett samarbete mellan Stockholms Dramatiska 
Högskola, Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan. Hanna och jag parades tidigt ihop 
för att tillsammans hitta ett synopsis till en opera, och i slutändan landade vi i en historia som 
utspelar sig på en förlossningsklinik. Omvandlingen av operans scen till sjukhus hanterades 
mästerligt av Magnus Berg – regi, Tove Dreiman – scenografi, Maja Döbling –kostym, Anna 
Olofson – mask och Hannele Philipson och Sofia Linde – ljussättning.  
 Operan innehåller fyra roller; Förlossningsläkaren Sarah, framförd av Elin Skorup – 

sopran, investeraren Filippa Stråhle, framförd av Linnea Andreassen – mezzo-sopran, 
barnmorskan Björn, framförd av Nils Löfgren – baryton, och sjukhuschefen Ove Landin, 
framförd av Oscar Quiding – baryton. Ensemblen består av åtta musiker med sättningen flöjt, 
klarinett, slagverk, piano, violin, viola, cello och kontrabas. Felix Bagge dirigerade.  
 Att definiera opera tänker jag inte ge mig på, men relaterat till den här texten kan vi 
konstatera att konstformen opera är djupt rotad i mänsklig kultur. Den är inte bara skapad, den 
är också återskapad efter en antik konstform som vi inte exakt vet hur den såg ut. Den 
innehåller oftast någon form av dramatiskt skeende, ett narrativ; fiktivt, historiskt, metafysiskt 
eller annat. Ett ytterligare karaktäristiskt drag hos konstformen är att den är praktiskt taget 
uteslutande extrovert.  Även när dramatiken är introvert upplever jag uttrycket som extrovert, 51

det är nästintill ofrånkomligt. Det var den iakttagelsen som jag först fastnade i. Kunde jag 
kombinera ett extrovert och ett introvert uttryck?  
 Att skriva opera efter ett färdigt libretto var lika nytt som befriande för mig. 
Inledningsvis brottades jag med vad musiken skulle ha för funktion, vad den skulle uttrycka och 
hur det skulle uttryckas. När jag började analysera Hannas libretto från ett dramatiskt perspektiv 
insåg jag att det var väldigt fartfyllt; det händer mycket, det är tvära svängar och sprudlande 
dramatik. Däremellan finns ett par oaser med mer reflekterande delar, så svaret på vad 
uppenbarades i librettot: Musiken behövde bara förstärka det som redan fanns och fungera som 
en ljudande fond till dramatiken. I väldigt stor utsträckning behövde musiken inte uttrycka 
någonting i sig själv. Hur jag valde att gå till väga kan sammanfattas med “på känsla”.  

 Begreppen extrovert och introvert är svårdefinierade i ett musikaliskt sammanhang, inte minst då de hamnar i den 51

subjektiva domänen, men samtidigt hittar jag inget bättre ord för vad jag menar. Jag tror att min uppfattning bottnar i 
den fysiska styrkan hos sångarnas röster, att även den mest introspektiva scenen uttrycks med kraft och tydlighet för 
att nå alla öron, vilket för mig associeras som extrovert.
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Jag delade upp librettot i nio delar där jag upplevde att det fanns naturliga övergångar från ett 
uttryck till ett annat, och namngav dem. Delarna blev följande: 

• Scen 1 
• Björns dröm-Aria 
• Scen 2 
• Lean production 
• Vattnet går 
• Scen 3 
• Oves blod-Aria 
• Filippas Aria 
• Gratulerar 

Några av dessa delar har en nästan drömlik atmosfär (främst ariorna) som jag försökte fånga i 
musiken, medan andra handlade om att ta sig från punkt A till punkt B med bibehållen eller 
stegrande intensitet (Lean production, Scen 3). Om Timaeus är grundad i den objektiva 
domänen är Förlossningen i stor utsträckning grundad i den subjektiva. Jag gjorde inga system 
innan eller byggde in några geometriska konstruktioner, utan lät mig helt ledas av librettots 
inneboende dramatik, och i förlängning – den stundande publikens inneboende kollektiva 
kulturbank som aktiveras när ljudande signaler öppnar olika delar av minnet.  

Komposition och process  
I stor utsträckning skrev jag sångstämmorna först. I det arbetet erhöll jag ovärderlig hjälp av 
professor Karin Rehnqvist för att hitta rätt uttryck. En viktig parameter som hon introducerade 
var överlappning – att sångarna sjunger över varandra, avbryter varandra, och att det blir en 
faktisk interaktion istället för att det endast blir en dialog. Jag fick också hjälp av Hans Gefors, 
som har en gedigen bakgrund i att komponera för opera, att hitta strategier för att skapa tätare 
och glesare intensitet på scenen. Genom att låta sångfraser upprepas skapas en illusion av 
mycket aktivitet, och därmed spänning. Bortsett från sångstämmorna bestod musiken i sitt 
embryoniska stadium av enkla pianokomp-modeller eller liggande borduntoner. När 
sångstämmorna väl var klara utvecklades den instrumentala delen av musiken efter hand, och 
jag inkorporerade memes och imitationer för att förstärka specifika partier.  
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Bild 15. Exempel på imitation från partituret till Förlossningen.  

Jag erfor en frihet i att kunna experimentera med ensemblens blandade sättning för att skapa 
kontrasterande ljudande rum för de olika scenerna och dramatiska uttrycken. Musikerna får 
nästintill byta roller med varandra i vissa delar, då exempelvis pianot fungerar som slagverk i 
“Scen 2”, och stråkmusikerna får agera slagverk i “Björns dröm-Aria”. 
 “Scen 1” behövde uttrycka stress och intensitet, och jag tilldelade pianot huvudrollen 
för delen. Ett intensivt hamrande på tonen G i högt tempo löper genomgående, medan de andra 
musikerna gör små melodiska utflykter för att skapa rörelse och friktion. Sopranen har 
inledningsvis en solistisk roll, men får senare förstärkning av en baryton.  
 “Björns dröm-Aria” bestod ursprungligen endast av en liggande bordun i tonen G#, men 
blev i slutändan ett ganska rörelserikt parti. Träblåset och den ena barytonstämman framför 
tillsammans en kontrapunktisk trestämmighet, medan slagverk och stråk iklär sig en perkussiv 
roll, med log-drum och jeté-stråk. Sångstämman är kontemplerande och musiken är mer säregen 
i förhållande till det övriga materialet i operan. 
 I “scen 2” gör mezzo-sopranen och den andra barytonen entré. Musikernas material 
består rent musikaliskt sett av en repetitiv komp-modell med hög grad av koncentration på 
klangfärg. Slagverket innefattas främst av thai-gongar, och också pianot får agera slagverk. 
Stråk och träblås fungerar som svällare till toner med ett både skevt och statiskt uttryck som 
resultat. 

Bild 16. Pianoinstruktion från “Scen 2”. 

“Scen 2” övergår så småningom till “lean produktion”. Här uppstår en konflikt mellan sopranen 
och mezzo-sopranen som även speglas i musiken. Uttrycket växlar mellan beskyllande och 
försvarande samtidigt som intensiteten växer till ett upprepat tutti-ostinato som avslutas abrupt.  
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 Den följande delen “vattnet går” är också i ständig förändring, och stegras i intensitet 
när dramatiken tätnar. Sopranen och den ena barytonen framför här operans enda kanon i 
sången. 
 “Scen 3” är på sätt och vis en intensiv transportsträcka. Den börjar med alla sångarna 
aktiva, men under dess gång försvinner dem en efter en. Jag försökte bibehålla en genomgående 
intensitet, som långsamt stegras. Detta gjorde jag genom att kombinera statiska toner som ligger 
likt borduner, med snabba stigande rörelser -insprängda mellan sångarnas insatser. Borduntonen 
höjs också undan för undan.    

Bild 17. Utdrag från Förlossningen s. 38. Bordunton i cello följt av snabb stigande rörelse i flöjt, stråk 
och piano, varpå violinen tar över borduntonen.   
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“Oves blod-Aria” har ett långsammare tempo och framförs av en ensam baryton. Pianot och 
stråkarna har framträdande roller i delen, och efter en stegring i slutet kommer ett avsnitt med 
ren mickey mousing,  då karaktären blir vimmelkantig och slutligen svimmar. Detta gestaltas 52

med kromatiskt fallande, bortklingande toner i piano och träblås.   
 “Filippas Aria” kan kanske betraktas som operans höjdpunkt, dock en stramt återhållen 
sådan. Det är den mest sparsmakade delen både i form av ljudstyrka och antal toner. Mezzo-
sopranen får för första gången utforska ett lågt register, och finmekaniska parametrar som 
vibrato gör sig för första gången aktuella i stråket. Även denna del slutar i ett crescendo, men ett 
reserverat sådant.   
 Librettots svåraste, och för mig, mest intressanta ställe att behandla var operans 
avslutning, “Gratulerar”. Jag upplevde ett ambivalent uttryck i librettot som jag absolut ville 
förvalta med yttersta respekt. När jag började skriva var det det första jag försökte jobba med, 
men i slutändan blev det det sista som blev klart. Huruvida jag lyckades förvalta det på ett 
adekvat sätt vet jag inte. Sångarnas text uttrycker något helt annat än musiken och sättet de 
sjunger det på. “Gratulerar, det blev en flicka…”, “Vem är sugen på lite fika?” Den käcka tonen 
i texten sätts i kontrast mot dissonanta höga toner och ett avlägset, hotfullt muller. Sångarna 
upprepar enstämmigt fraser som blir kortare och kortare. Det finns inget riktigt avslut, musiken 
bara tynar bort.  

 “The matching of the musical soundtrack of a film, etc., to the details of the accompanying action, in a manner 52

reminiscent of animated cartoons.” https://en.oxforddictionaries.com/definition/mickey-mousing (2019-04-26)
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Sammanfattning 

Ursprunget till den här texten är hämtat från ett dokument där jag har samlat anteckningar de 
senaste två åren. När jag började det här arbetet botaniserade jag bland dem och koncentrerade 
mig på dem jag tyckte hade mest relevans gentemot kompositionerna som jag presenterar. 
Anteckningarna har uppkommit genom blandad läsning ihop med personlig reflektion kring 
musik och komposition. Det brukar gå till genom att jag tar in information (läser) under dagen, 
för att sedan låta hjärnan associera fritt och skapa olika relationer under långa kvällspromenader 
med hunden. Metoden har varit ett väldigt effektivt botemedel mot skrivkramp då det ständigt 
alstras nya kompositionsidéer att utforska. 
 Jag testade också ett par olika sätt att skriva den här texten. Jag försökte först skriva 
med ett ganska vetenskapligt språk, men dels blev det ganska torrt, dels behärskar jag det inte 
särskilt bra. Utan att på något sätt jämföra mig med personen i fråga landade jag i att försöka 
efterlikna Douglas Hofstadters lekfulla förhållande till text. Dialogen i början är fullt ut 
inspirerad av hans sätt att använda humoristiska allegorier som förklaringsmodeller, men också 
en blinkning till Platons dialoger som har haft en stor relevans i mitt komponerande såväl som i 
det här arbetet.  
 Angående dialogen, genom att visa två tidiga auktoriteter kivas om relevansen hos deras 
påståenden ville jag belysa det enkla faktum att saker och ting inte behöver vara som de är. 
Människans föreställningar har i lång utsträckning byggts på lösa grunder, och inte minst vår 
uppfattning om musik. Givetvis träffades Platon och Pythagoras aldrig då de levde under olika 
århundraden, och texten ska förstås som fiktiv. Att det finns en relation mellan Platons 
tolvsidiga världsskapelse och den kromatiska tolvtons-skalan har jag inga som helst belägg för, 
men jag finner det intressant att fantisera om - inte minst då Platon verkar ha känt till Philolaus 
bok . 53

 Efter dialogen gör jag en uppdelning mellan objektivt och subjektivt synsätt. 
Uppdelningen är bra att behålla i bakhuvudet då jag menar att det egentligen inte är frågan om 
att hitta ett svar, utan vilka frågor som är relevanta att ställa. Om en idé ska uttryckas i musiken, 
inom vilken domän ska den integreras? Jag fortsätter med begreppen skapad och funnen. Jag 
vill klargöra att jag inte värderar det ena begreppet mer än det andra; det som är skapat har lika 
stark validitet som det funna, men har alltid möjligheten att förändras, och däri ligger 
skillnaden.  
 Att ett verk förmedlar någon form av information utanför sin egna fysiska existens 
upplever jag som väletablerat idag. Som ett ställningstagande för eller emot något, som en idé, 
eller som en kommentar till ett samtida fenomen. Men att förmedla information genom musik är 
ett klumpigt förehavande, och även om jag förstår att det är effektivt på så sätt att människor 

 McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, s.354 53
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känner, att vi upplever känslor när vi utsätts för musik, så kan jag ändå inte låta bli att tycka att 
det är märkligt. Inte minst då resultatet i bästa fall blir en utpekad riktning istället för ett exakt 
resultat, och min egen upplevelse är att det ofta uppstår en dissonans mellan vad tonsättaren tror 
hen förmedlar och vad mottagaren faktiskt förstår, vilket jag försöker belysa i texten. Att dra en 
röd tråd från den pytagoréiska traditionen som sammanförde geometri med musik i en slags 
världsharmoni till dagens idé om att förmedla information genom musik är mitt eget hjärnspöke 
och bör inte betraktas som en historiskt korrekt sanning, utan som ett personligt synsätt, fritt att 
användas som kompositoriskt verktyg, likt min användning i Timaeus. 
 Den här textens titel “Logos” syftar på det väldigt intressanta, men svåröversatta ordet 
som användes i stor utsträckning av försokratiska filosofer. Idag använder vi det mest i relation 
till Aristoteles retorik, som en del av begreppen patos, egos och logos, men dess ursprungliga, 
mångtydiga härstamning är tillämpbart på en myriad sätt. Ett sätt att förstå ordet är ratio.  Ett 54

annat är det också mångbottnade ordet resonera.  Philolaus använder det (troligen) i relation 55

till harmoni,  och det går knappast att behandla logos utan att nämna Heraclitus: 56

 Heraclitus´s great discovery is that all things that take place or come to be do so in  
 accordance with a Logos, which is common both because it applies everywhere and also 
 because it is objective, and so is available to all humans. This amounts to a claim that  
 the world is governed by a rational principle which humans can come to comprehend.  
 We can comprehend it because we are rational as well, and our rationality is related to  
 the universal rational principle of the Logos.  57

Och det gäller både inom den subjektiva och objektiva sfären. Varje område som behandlas 
förtjänar en fördjupning, då mina nedslag bitvis är väl grunda, och med den här texten känner 
jag att jag bara har gläntat på dörren till något mycket större. 

 “The concordant intervals and their various relations are intelligible because they are associated with ratios (logoi) 54

of whole numbers in a particular way. 
McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, s. 361 

 “No thing happens at random…” “…all things as a result of reason” /Leucippus “The word translated “reason” is 55

logos.” McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, s. 320  

 “Some logoi are too strong for us” /Philolaus, McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, 56

s.353 (Citatet har inget definitivt sammanhang, men min tolkning är att det syftar på hur vissa musikaliska ration 
upplevs som dissonanta, alltså för starka för att accepteras.) 

 McKirahan, Richard D, Philosophy Before Socrates, Hackett, 2010, s. 12857
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Appendix  

Bilaga 1: 
Partitur till verket Timaeus för 14 stråkar 

Bilaga 2: 
Partitur till kammaroperan Förlossningen 

Bilaga 3: 
CD-skiva med följande innehåll: 
Spår 1: inspelning av Timaeus 
Spår 2: inspelning av Förlossningen 
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