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Forord

For de fleste moderne mennesker har fysik og musik meget lidt med hinan-
den at gøre. Fysik opleves af mange som svært og verdensfjernt, hvorimod 
musikken er en behagelig og naturlig del af vores hverdag. Men fra oldtiden 
og helt frem til romantikken har musikken og fysikken befundet sig i en 
naturlig og kreativ vekselvirkning. 
 Musikken blev opfattet som noget, der rakte langt ud over dens nuværende 
status som kunst eller underholdning. Siden oldtiden havde den nærmest 
været betragtet som essensen af den fysiske verden i den forstand, at musikken 
afspejlede den himmelske harmoni og livets variation og kompleksitet. Derfor 
er musik gang på gang blevet brugt som metafor i forståelsen af den fysiske 
verden. Samtidig har videnskabsmænd til stadighed studeret – og forsøgt 
at forklare – tonernes indbyrdes struktur såvel som musikinstrumenternes 
funktion.
 Faktisk er musikteori en af de allerældste naturvidenskaber, idet den har 
rødder helt tilbage til det 6. årh. f.Kr., da Pythagoras for første gang forbandt 
visse musikalske intervaller med bestemte talforhold. Helt op i renæssancen 
indgik musikteori som en selvfølge i den “naturvidenskabelige” del af de 
lærde skolers grunddiscipliner.
 Omkring 1600 gennemgik det videnskabelige studium af musikken imid-
lertid nogle markante ændringer, som er karakteristiske for den udvikling, 
der skete med naturvidenskaben i løbet af den såkaldte naturvidenskabelige 
revolution. Fra at være baseret på mere eller mindre spekulativ talteori blev 
musikteorien i stigende grad begrundet i en eksperimentel, fysisk basis. Denne 
proces blev samtidig starten på den splittelse i to kulturer – en humanistisk 
og en naturvidenskabelig – som på godt og ondt er et grundvilkår for vores 
tilværelse.
 Nærværende lille bog, som er blevet til i forbindelse med Steno Museets 
særudstilling Sfærernes harmoni i andet halvår af 1999, giver en oversigt over 
denne udvikling gående fra enhed til adskillelse. Specielt forsøges det at be-
svare spørgsmålet om, hvordan det kan være, at to fag, som i et par årtusinder 
har været i frugtbar vekselvirkning, nu nærmest er blevet hinandens modsæt-
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ning? Dette kan forhåbentlig bidrage til en forståelse af naturvidenskabens 
rolle i det moderne samfund. 
 Fortællingens perspektiv er primært videnskabshistorisk, idet den ho-
vedsageligt handler om, hvordan videnskabsfolk har udforsket og ladet sig 
inspirere af musikken gennem tiderne. Dette er et meget omfattende emne, 
og derfor er fremstillingen bygget op omkring tre udvalgte hovedtemaer, 
som kan følges op gennem historien: forbindelsen mellem musikteori og 
kosmologi, forståelsen af konsonansbegrebet samt studiet af den svingende 
streng. Der forekommer desuden spredte bemærkninger om den praktiske 
musikudøvelses udvikling, men en egentlig musikhistorisk gennemgang ligger 
uden for denne lille bogs rammer. 
 Brugen af musikteoretiske begreber er forsøgt holdt på et minimum, 
men har naturligvis ikke helt kunnet undgås. Derfor er de vigtigste begreber 
forklaret i et appendiks bagerst i bogen.
 Jeg vil gerne takke de to musik- og matematikstuderende Rikke Ene-
mærke og Søren Krog, som skrev det første udkast til kapitlet om oldtiden i 
forbindelse med deres bidrag til planlægningen af ovennævnte særudstilling. 
Endvidere vil jeg gerne takke Knud Erik Sørensen for hans vedholdende og 
omhyggelige arbejde med bogens grafiske udformning.

Århus, april 2000 Hans Buhl
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Kapitel 1
Musik, matematik og astronomi i oldtiden

Pythagoras’ store opdagelse

Erkendelsen af en sammenhæng mellem musik og matematik går langt 
tilbage i tiden. Ifølge en legende blev forbindelsen opdaget af den græske 
naturfilosof Pythagoras (ca. 570-500 f.Kr.), en dag han var ude at gå en tur. 
Da han kom forbi en smedje, hørte han nemlig noget overraskende ved de 
klange, der opstod, når smedenes hamre ramte jernet på ambolten. Det meste 
af tiden skabte de forskellige toner fra hamrene blot dissonerende støj. Men 
ind imellem hørte han også de velkendte musikalske intervaller oktav, kvint 
og kvart, altså de såkaldte konsonanser.

Figur 1 Middelalderillustrationer af Pythagoras og “hammerlegenden”. Til ven
stre lytter han til smedesvendenes hamre, og til højre vejer han dem.
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Ved at veje hammerhovederne i forhold til hinanden nåede Pythagoras frem 
til, at konsonanserne blev frembragt af de hammerhoveder, som havde de 
enkleste indbyrdes vægtforhold. Han havde altså opdaget en sammenhæng 
mellem talforhold og musikalske intervaller.
 Som det vil fremgå senere, kan hammerlegenden dog umuligt være rigtig.1 

Der hersker endog tvivl om, hvorvidt Pythagoras overhovedet har eksisteret 
som historisk person. Sikkert er det derimod, at der på dette tidspunkt i de 
græske kolonier i Syditalien fandtes et religiøst-filosofisk broderskab, som 
kaldtes pythagoræerne, og som bl.a. interesserede sig for forbindelsen mellem 
musik og matematik. I det følgende benyttes Pythagoras og pythagoræerne 
derfor i flæng.
 Pythagoræerne gjorde bl.a. grundlæggende opdagelser inden for astro-
nomi og matematik. Således viser et fragment af pythagoræ eren Archytas (ca. 
400 f.Kr.), at pythagoræerne har efterladt os “klare kundskaber om stjerner-
nes hastigheder, opgange og nedgange, og om geometri, aritmetik og sfærik, 
og ikke mindst om musik, thi disse studier viser sig at være søstre.” Pytha-
goræerne har altså studeret den “rene” matematik såvel som dennes anven-
delse som værktøj for naturbeskrivelsen.2 Den pythagoræiske tænkning kom 
til at spille en vigtig rolle for den videre udvikling og blev bl.a. en inspirati-
onskilde for filosoffer som Platon og Aristoteles.

Konsonanserne og de simple talforhold

For nærmere at undersøge sammenhængen mellem talforhold og musikalske 
intervaller gennemførte Pythagoras angiveligt nogle forsøg med en såkaldt 
monokord. Den var, som navnet antyder, et enstrenget instrument, hvor 
strengen var udspændt over en aflang resonanskasse. Instrumentet var end-
videre indrettet således, at strengens længde og dermed tonehøjde kunne 
varieres, muligvis ved hjælp af en forskydelig stol under strengen. Den 
konkrete udformning af monokorden kendes ikke, men på middelalderil-
lustrationer af instrumentet ses der ofte under strengen et målebånd, som er 
inddelt således, at hver afmærkning svarer til en tone, som er markeret med 
et bogstav. (Jf. figur 9)
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Ved hjælp af monokorden var det muligt at forbinde intervallet mellem 
to toner med længden af de strengestykker, der frembragte de to toner. 
Udgangspunktet for målingen var den grundtone, som strengen dannede, 
når den svingede i sin fulde længde. Ved at prøve sig frem kunne Pytha-
goras konstatere, at oktaven til grundtonen fremkom, netop hvis strengen 
blev halveret. Tilsvarende dannede strengen kvinten til grundtonen, hvis 
den blev forkortet til ⅔ af den fulde længde, og kvarten, hvis den blev 
forkortet til ¾.
 Undersøgelsen viste altså, at de konsonanser, dvs. vellydende samklange, 
som blev brugt i den græske musik, kunne karakteriseres ved forholdet mel-
lem to af de første fire hele tal: oktaven ved talforholdet 2:1, kvinten ved 
forholdet 3:2 og kvarten ved forholdet 4:3. Samklange, der var karakteriseret 
med andre talforhold end disse, blev betragtet som dissonanser.
 Den vigtigste dissonans var den store sekund, altså en heltone, der blev 
defineret som forskellen mellem en kvint og en kvart. Det vil sige, at den 
kanudtrykkes ved talforholdet   3/2 ___ 

4/3
   =   9 __ 8  . 

Figur 2 Øverst ses en princip
skitse af en monokord. Der
under ses det, hvorledes man 
kan frembringe hhv. oktaven, 
kvinten og kvarten til stren
gens grundtone ved at forkorte 
den svingende del af strengen 
med en forskydelig stol. Ved 
hjælp af monokorden kan man 
altså eksperimentelt bestemme 
sam  men hængen mellem in  
ter valler og forholdet mellem 
strenge læng der. (Grafik: Knud 
Erik Sørensen)

2/2 2:1 oktav

1/2 1/2

3/3 3:2 kvint

2/3 1/3

4/4 4:3 kvart

3/4 1/4
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Den pythagoræiske skala

På grundlag af sine eksperimenter med monokorden udviklede Pythagoras et 
tonesystem, der var baseret på kvintintervallet. Det vil sige, at han opstillede en 
skala af de toner, der fremkom ved hele tiden at gå kvinter opad (jf. figur 3).
 Med denne skala, som er den første kendte og overleverede teori om 
stemningsmetoder, vi kender i vor musikkultur, kunne man danne alle de 
tonearter, der var i brug på Pythagoras’ tid. Det er imidlertid karakteristisk, 
at tertsen i den pythagoræiske skala er lidt for høj i forhold til den rene terts 
i naturtonerækken. Dvs. de toner, der naturligt dannes ud fra de – dengang 
ukendte – fysiske principper for lydsvingninger. Dette var ikke noget pro-
blem for den græske musik, men senere blev det nødvendigt at udvikle andre 
skalaer.3 (jf. Appendiks).

Figur 3 Den pythagoræiske skala dannes ved at ændre rækkefølgen på (og oktav
forlægge) tonerne i en opadgående kvintrække.
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Alt er tal

Pythagoræernes studier af forbindelsen mellem talforhold og musikalske 
intervaller førte ikke blot til en musikteori, altså et forsøg på at skabe et 
teoretisk grundlag for den praktiske musikudøvelse. De havde også mere 
dybtgående filosofiske konsekvenser.
 Pythagoræerne mente således, at talforholdene i musikken ikke var et 
enestående fænomen, men tværtimod blot var et enkelt vidnesbyrd om 
eksistensen af en fundamental matematisk struktur i universet som helhed. 
Aristoteles skriver således, at da pythagoræerne “indså, at tallene udtryk-
ker musikkens egenskaber og forhold, og da alle andre ting i naturen som 
helhed forekom dem at være formet i lighed med tallene, som synes at være 
den grundlæggende realitet i universet, mente de at tallenes principper var 
principper for alt værende, og at himlen selv er en harmoni og et tal.”4 De 
mente altså, at fænomener som proportion, symmetri, ligevægt og harmoni 
i naturen var et udtryk for matematiske talforhold. Deres “videnskabelige 
program” havde derfor til formål at fremdrage disse underliggende matema-
tiske strukturer ved at forsøge at beskrive naturfænomenerne med de hele 
tal. På denne måde kunne de reducere tingenes kvalitative egenskaber til 
kvantitative relationer.
 Denne aktivitet kom bl.a. til udtryk inden for pythagoræernes kosmologi, 
som på en hidtil uset måde blandede astronomi, tal og musikteori.5

Pythagoræernes verdensbillede

Pythagoræerne mente, at universet var kugleformet og dagligt drejede fra 
øst mod vest med en konstant hastighed omkring en akse gennem kuglens 
centrum. Det vil sige, at universet periodisk blev ført tilbage i sig selv, hvilket 
for pythagoræerne var et udtryk for, at der var tale om en “fuldkommen” 
form og bevægelse. Dette fuldkommenhedsbegreb i astronomien er givetvis 
årsagen til, at pythagoræerne anså Jorden for også at være kugleformet, selvom 
de første egentlige beviser på dette endnu ikke var kendt. Argumentet for 
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Jordens og universets form var altså filosofisk og ikke observationelt begrun-
det. Først i 4. årh. f.Kr. fremsatte Aristoteles håndgribelige argumenter for 
Jordens runde facon.
 Vedrørende Jordens placering i universet, støttede pythagoræerne sig 
oprindeligt til talmystik baseret på tallet 10, som de betragtede som helligt, 
bl.a. fordi det er summen af de første 4 hele tal. De mente således, at universet 
var opbygget af 10 himmellegemer, nemlig: fixstjernesfæren, Saturn, Jupiter, 
Mars, Solen, Venus, Merkur, Månen, Jorden og den såkaldte Anti-jord, som 
var indført for at få systemet til at gå op. De mente, at Anti-Jorden ligesom 
Jorden kredsede om universets centralild og derfor var usynlig for os.
 Hos de sene pythagoræere blev ideen om Anti-Jorden dog forladt til fordel 
for et rent geocentrisk verdensbillede med Jorden som universets ubevægelige 

Figur 4 Det græske verdensbillede med en kuglerund jord omgivet af ligeledes 
kugleformede planetsfærer. Jorden er sammensat af de fire elementer jord, vand, 
luft og ild.
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centrum. Herom kredsede Solen, Månen og planeterne, som de mente sad 
fast på massive, koncentriske kugleskaller.6

Sfærernes harmoni, den himmelske musik

Det var velkendt, at der opstår lyd, når to legemer gnider mod hinanden. 
Derfor antog pythagoræerne, at der også blev dannet lyde, når de kolossale 
himmelske sfærer roterede inde i hinanden. Disse lyde måtte endvidere have 
et harmonisk forhold til hinanden, eftersom universet fra tidernes morgen 
var skabt så smukt og dermed så harmonisk som muligt.
 Det kunne umiddelbart betragtes som en svaghed for denne teori, at vi 
ikke kan høre disse lyde, altså sfærernes musik. Men dette forklarede py-
thagoræerne med, at de altid havde været der. Det betød nemlig, at ethvert 
menneske siden fødslen havde vænnet sig til de sfæriske lyde og derfor ikke 
lagde mærke til dem.7 Men de måtte være der, og derfor var det en logisk 
konsekvens af pythagoræernes naturfilosofi at forsøge at sætte musikkens 
akkord- og intervallære i forbindelse med astronomien.

 Jorden  Månen 1 tone
 Månen  Merkur ½ tone
 Merkur  Venus ½ tone
 Venus  Solen 1½ tone
 Solen  Mars 1 tone
 Mars  Jupiter ½ tone
 Jupiter  Saturn ½ tone
 Saturn  fixstjernerne ½ tone

Figur 5 Pythagoræernes planetskala.
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Pythagoræerne antog derfor, “at planeternes hastigheder ifølge afstandene 
svarer til talforholdene i den musikalske harmoni”. Det er usikkert, hvad de 
egentlig har ment med dette, men det kan tolkes sådan, at afstandene mel-
lem planeterne to og to svarede til intervallerne i en skala. Et eksempel på, 
hvordan de kan have gjort det, kan findes hos Alexander af Aphrodisias i en 
kommentar fra 3. årh. e.Kr. (jf. figur 5). Det er dog tvivlsomt, om denne skala 
er rigtig, bl.a. fordi den ikke svarer til den pythagoræiske skala. Men den er 
et eksempel på, hvordan pythagoræerne forsøgte at beskrive planetsystemet 
ved hjælp af tal- og musikteori.8

Platon og det matematiske univers

Ideen om sfærernes musik kom til at præge mange af oldtidens naturfilosof-
fer, som fremsatte forskellige teorier vedrørende planetskalaer og himmelske 
harmonier.
 Som eksempel kan nævnes, at Platon (ca. 429-347 f.Kr.) i sit skrift Timaios 
fra ca. 400 f.Kr. fortæller en skabelsesberetning, som dels begrunder det geo-
centriske verdensbillede, dels giver en anden version af sfærernes harmoni.9 

Gud skabte verden i form af en sfære. Derefter tog han først 1 del væk, 
så 2 dele, dernæst 3 dele og 4 dele. Til sidst hhv. 8, 9 og 27 dele. Disse 
dele blev brugt til at danne de himmelske sfærer, hvorpå planeterne sad.

På den måde havde Gud ifølge Platon dannet rækken af talfordoblinger 
(1, 2, 4, 8) og rækken af tredoblinger (1, 3, 9, 27). Tilsammen giver disse 
to rækker talfølgen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, som blev betragtet som essentiel for 
verdens opbygning. 
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