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I.
Samtidig med at modsætningerne tårner 
sig op, på alle planer verden over, og samti-
dig med at etniske historiske spændinger – 
gennem århundreder akkumulerede – synes 
mere ekslosive end nogensinde, synes be-
kymringen for årtusindskiftet at vokse, an-
sporet af en også rationelt begrundet uro for 
alverdenens computere: ”Hvad mon der hæn-
der ved midnat – respektive: midnætterne – 
verden over d. 1/1 år 2000?”.

Totalt irrationelt (som det i hvert fald fore-
kommer enhver læg iagttager) har de samme 
utroligt kloge hoveder som udregnede de my-
riader af problemløsninger, der jo tilsammen 
omskabte industrisamfundet til informati-
onssamfundet – disse superrationelle tænke-
re har i programmeringsleddet glemt at tage 
højde for at maskinerne evt. skulle være gode 
og holdbare nok til at overleve århundredskif-
tet. Dette kortsyn frygtes at give bagslag, hvil-
ket utvivlsomt har ophedet diskussionen om, 
hvorvidt runde år – hvortil 2000 unægtelig må 
regnes – har nogen ”dybere” betydning? (Ud-
over at være flotte ...)

Det sidste Helt Store År, nemlig år 1000, fik 
jo voldsom betydning – i tiden op til – ved de 
mere og mere ophedede tolkninger der profe-
terede at det drejede sig om den noksom be-
budede Dommedag: Tusindårsrigets komme 
– og hvorfor det derfor ville være rationelt at 
rense Det Hellige Land for hedninge!

At være inspiration til Korstogene med dis-
ses vildt absurde men blodige Hellige Ned-
slagtninger – uhørt voldsomt og pludseligt, ført 
imod de værgeløse muslimske offerdyr (der jo 
helligholdt et helt andet år) – giver et årtusind-
skifte et dårligt ry. Eller rettere: ophidselse om-
kring et årtusindskifte får et dårligt ry ...

Det kan måske undre at jeg selv synes først at 
være ”hoppet med på Millenium-bølgen (som 
det kan forekomme udfra titlen) for derpå at 
advare mod unødig ophidselse ved at tillægge 
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ligegyldige årsskifter overtroisk betydning. For-
virringen vil måske være total, når jeg i det føl-
gende først vil begrunde, at der med rimelighed 
kan tænkes at være en fysisk baggrund for be-
tydningsfuldheden af tallet tusind (noget tilsy-
neladende rent metafysisk) – for derpå at gøre 
mit bedste for at afmontere forestillingen om 
at der nok forestår, formodentlig ubehagelige, 
omvæltninger ved det kommende årsskifte.

De tusind år har jo noget med planetstillin-
ger at gøre. Hvorvidt man har oplevet astrolo-
gisk evidens i sit private liv eller ej er ikke afgø-
rende for accepten af at der, alene via de enormt 
energimættede magnetbælter omkring plane-
ter og måner, er mærkbare og målbare konse-
kvenser ved særligt markante aspekter mellem 
to eller flere planeter. Set i dette lys er det i hvert 
fald tankevækkende at det antal år der forløber 
før planeterne står i samme indbyrdes positio-
ner omkring solen er – tusinde!

Jeg skal ikke fordybe mig i dette emne, men 
blot anskueliggøre hvordan indbyrdes rota-
tionsrytmer får Himmelmekaniken til nær-
mest at minde om middelalderens verdens-
billede: Pluto omløber sin runde på 250 år, 
Neptun på 165 år, Uranus på 84 og Saturn på 
29 år, således at der altså svinges henholdsvis 
4, 6 , 12 og 34 gange på 1000 år af disse plane-
ter. Omsat til menneskeligt opfattelige sving-
ninger (1/4 sekund i stedet for 1000 år) vil der 
klinge en fyldig oktavforstærket dur-klang! 
Ligesom den overtone-harmoni der klinger 
hver gang en vanddråbe brydes. ”Som i det 
store således i det små”1.

Disse proportions-forhold peger på et ba-
salt harmonisk univers, stærkt bestyrket af de 
enorme landvinger – eller rettere rumvindin-
ger – astronomien har foretaget på relativt få 
år. Den i almenheden vist nok fortsat hersken-
de forestilling (og vildt deprimerende, hvilket 
nok er en del af dens fascinationskraft) viser 
vor jord som et ubetydeligt støvkorn i et uen-
deligt verdensrum, kredsende om en stjerne 
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i en afkrog af en ubetydelig mælkevej og be-
sat med latterligt selvhøjtidelige mikrober – 
kaldende sig ”mennesker” – opstået ved en 
tilfældighed, blot en absurd begivenhed, ha-
stigt udslukket, i et meningsforladt univers.

Vi kender alle melodien. Men den er falsk 
ifølge det nyopdukkende verdensbillede – af 
nogle fysikere tilmed kaldt ”det antropiske 
univers”: Forskere har ved utallige computer-
modelforsøg konstateret at den eneste art Big 
Bang, der kan bevirke – blandt andet – det vid-
under at vi kan se hinanden, tale sammen og 
mødes etc. er nøjagtigt dét Big Bang, der har 
fundet sted. Blandt de billiarder af andre mu-
ligheder fandt man ingen stabile nok til at give 
mulighed for dannelse af galakser. For enten 
efterfulgtes udvidelsen af følgende sammen-
trækning så hastigt, at hverken galakser (el-
ler mennesker) kunne blive til, eller også for-
svandt ur-støvet ud i det uendelige rum uden 
mulighed for at forene sig til skabelse af mæl-
keveje og mælkebude.

Vi eksisterer altså som et totalt usandsyn-
ligt udfald af et initiativ af den store verdens-
roulette for Bing Bangs! Så kan enhver tolke 
det frit, i øvrigt, men en vis kildren føler jeg 
nu nok det giver at vide, at man er til som en 
uhørt statistisk undtagelse.

Præcisionen i udbruddet er blevet sammen-
lignet med den der skal til for at med en slange-
bøsse at ramme en ært i stjernebilledet Vega.

Dette giver grund til at tage alle fordomme 
om eksistensens ”basis i nihilistisk rod” op til 
fornyet overvejelse. Hvad der evt. kunne læres 
af årtusinde-rytmen?

Titlen på værket om dette omvæltende ver-
densbillede er ”Den hemmelige melodi?”2. 
Med en svimlende detaljerigdom påviser for-
fatteren, professor Trinh Xuan Thuan, hvorle-
des vi har fået mulighed for at tids-zoome os 
stadig tættere på selve skabelsesunderet – et 
”Singularis”, som denne enestående begiven-
hed er blevet betegnet: Alt er over-vældende 
samordnet som en kosmisk komposition, 
”hvis melodi vi altid kun vil være på sporet af!”.

Samtidigt med det nye teoretiske billede 
kommer der konkrete billeder fra andre af 
solsystemets kloder, taget af Voyager I og II-
satellitterne. Udover at tage filmiske opta-
gelser af planeter og måner registrerede en 

computer samtidig udslagene fra den pågæl-
dende klodes magnetbælte ved dets angreb 
fra solvindene, der konstant med højener-
gi gennemrejser planetsystemet. Da viden-
skabsmændene modtog signalerne omskab-
te de dem til lydbølger – hvilket ikke medførte 
manipulation, da frekvensområdet for de re-
sulterende Ion-akustiske (Ion-acoustical) 
bølger – som deres navn antyder – falder sam-
men med vores høreområde.

Der berettes endnu om deres undren da 
de hørte hvad mennesket tidligere kun havde 
fantaseret om ”Sfærernes Musik”. Den dybe 
orden og enorme klangrigdom i det de hørte 
fik dem til at sidde natten oppe, i begejstret 
ærefrygt.

Det kan anbefales at lytte til disse optagel-
ser, fx fra Jupiters magnetfelt. Autensiteten er 
bekræftet af cd-producenten Dr. Thomson, 
som NASA-registrerede Ion-akustiske bølger, 
omsat til klangmediet3.

Det er svært at sige, hvad der gør stærkest 
indtryk på mig ved denne ... man fristes til at 
sige ”musik”, men véd at det er forbudt, lige-
som med fx fuglesang, der jo er udenfor men-
neskelig tilblivelse, altså ubevidst frembragt, 
og derfor ikke musik. Og dog er det svært at 
undgå den sen-antike filosof Boettius’ beteg-
nelse for de tre aspekter af Sfærernes Musik: 
kun én af disse er den hørbare, frembragt af 
mennesker (musica instrumentalis), hvorimod 
de to andre, henholdsvis, er musica humana 
(hvor selve vore kropslige-sjælelige rørelser 
regnes for ikke-hørbar musik), samt musica 
mundana (verdensmusiken), frembragt af pla-
neternes bevægelse, hvis samklange repræ-
senterer den mest fuldkomne harmoni. Og 
denne altså heller ikke hørbar. Hvortil jeg fri-
stes at tilføje: altså indtil nu, hvor avanceret 
teknologi kan få os til at ”høre øjebliksbille-
der” – omsatte til hørbar lyd – af de energibøl-
ger, der hvert sekund ombølger hver eneste 
klodes magnetbælte-kontakt med solvindene.

Her er altså tale om resultatet af kollisi-
onsløse chokeffekter, der udlades i de om-
talte ”ion-akustiske bølger”, og som ganske 
vist udbreder sig over tusinder af kilometer 
( i modsætning til ”normalt-hørbare” luft-
bårne toner, der jo strækker sig imellem 
nogle få centimeter og et par meter) – men 
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hvis frekvenser dog er analoge med ”luftto-
nernes” (mellem 18 og 20.000 svingninger 
pr.  sekund).

Jeg udtrykte før min uvished om hvad der 
gør mest indtryk på mig ved disse jupiteriske 
klange. Hermed mente jeg, at den elementæ-
re skønhed jeg oplever i disse lyde i sig selv er 
bemærkelsesværdig. For normalt plejer fx ra-
diobølgerne fra rummet ikke at udmærke sig 
med andet end knitrende støj og uindstillede 
radiomodtagere – kaotiske fænomener ikke 
associeret til dybe skønhedsindtryk.

Men i Jupiter-bølgerne er i rigt mål den 
overtone-rigdom, som ellers frembringes af 
harmonisk formede objekter (så som vinglas 
eller æols-harper), og som i høj grad er knyt-
tet til de stærkeste, sanseligt elementære 
skønhedsindtryk i den klassiske musik. Imid-
lertid gør det måske endnu større indtryk på 
mig at der ind imellem Jupiter-bølger af gen-
kommende overtone-opstigninger forekom-
mer lange stræk af moll-klange (g-moll for at 
være helt præcis)! Moll er ikke et naturtone-
fænomen, men et sub-harmonisk – en slags 
resonans-ekko af overtonerækkerne, og det 
er i sig selv interessant at der så tydeligt frem-
står en g-moll klang, i flere oktaver. 

Men det helt opsigtsvækkende er – finder 
jeg – at der henover disse moll-plateauer tyde-
ligt klinger en kromatisk tonerække fra e til 
cis, hvilket indicerer 1/3 af en inddeling af ok-
taven i lige store bidder, hvilket (bortset her-
fra) aldrig er påtruffet i naturlige svingnings-
forhold (over- og undertonerækker).

Denne matematiske landevinding er tillagt 
en kinesisk prins i 1500-tallet, og er storslået 
fejret af Johann Sebastian Bach i det såkaldt 
”veltempererede klavers” to bind af præludier 
og fugaer: Endelig kunne et klaverinstrument 
spille i alle 12 tonearter, takket være menne-
skelig snilde og sans for abstraktion. 

Og nu: lytter vi til tolvtone-felter fra rummet!
Jeg håber at fremlæggelsen af disse fæno-

mener giver mening, og at ikke mindst række-
følgen af præsentationerne lader disse fore-
komme som én, ubrudt beretning! (Om ikke 
andet udtrykker den nok en for mig karakte-
ristisk måde at sammentænke – komponere). 
Rækken startede med det billede af kosmos: 
Den ”menneskevenlige” Store Orden; derpå 

bragtes dette – så at sige – til at klinge i et mo-
ment fra en formodentlig normal hverdag i 
Jupiters historie. Dermed har jeg forsøgt at 
etablere en vis baggrund for i det følgende at 
overveje mulige virkninger af planet-omløbe-
nes sammenfald i de omtalte tusindårs-faser 
– hvilket jo også var udgangspunktet.

Som man forhåbentlig husker foregreb jeg 
imidlertid fortsættelsen dengang, og lovede 
at jeg efter først at have argumenteret for at 
der i hvert fald kunne være rimelighed i at til-
lægge tusindårs-passager i vis indflydelse på 
jordisk liv, inkl. kulturliv, derpå straks ville 
gøre mit yderste for at afmontere den – som vi 
har set – temmelig skræmmende mulighed 
for en kollektiv-ophidselse ved det foreståen-
de årsskifte. Og hertil er tiden inde, og hvad 
jeg i den forbindelse vil argumentere for kan 
sammenfattes til én sætning: 

”Jamen, vi har da – vistnok – for længst 
passeret det Store Runde År”.

Protesterne der herimod vil rejse sig vil na-
turligvis henvise til kalendere og andre uom-
stødeligheder. Men, husk: i min argumentati-
on for at kunne tiltro tusindårs-rytmerne i vort 
solsystem en vis virkning har jeg, indtil nu, jo 
ikke nævnt noget specielt år – rundt eller ikke 
rundt! Det er altså på den ene side, udfra hvad 
jeg har påpeget, ikke udelukket at en 1000-årig 
rytme kan give resonans til, stimulere, en vis 
type uroligheder, der – opstået under en vis 
magnetisk tilstand i solsystemet – derpå viser 
tendens til tilbagekomst omkring den, 1000 
år senere, fornyede planetkonstellation.

Historiske vidnesbyrd fortæller os, at der 
faktisk herskede stor kollektiv ophidselse i 
århundredet før år 0 – påviseligt bl.a. ved et 
stort antal dommedagsforkyndere og profe-
ter. Vi ved at forestillingen om de dramatiske 
begivenheder omkring Jesus jo senere førte 
til – ret sent i øvrigt! – at fastsætte et ”År Nul”, 
kaldet Jesu fødeår. Husk endvidere, at korsto-
gene ikke lige startede år 1000, men planlag-
des længe før den tid.

Min påstand er, kort sagt, at tusindårs-uro-
lighederne sandsynligvis allerede er startet 
for længst, nemlig i året 1914! Det står stadig 
klarere hvilken katastrofal afbrydelse over-
for al kendt kulturudvikling der da skete. Og 
samtidig hvilken stormflod af nye ideer – de-
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struktive og konstruktive, respektløse og re-
spektindgydende – og verdensomvæltende vi-
densrevolutioner som Einsteins og Bohrs der 
her sker. Alt hænder faktisk omkring 1914 
– og traumet over de millioner døde skulle 
”slukke lysene i Europa for resten af århun-
dredet”, som den daværende engelske uden-
rigsminister profetisk udtalte.

Nok herom: at betragte et nybrud som det-
te som en udfordring af menneskeheden, der 
kræver mange århundreder at besvare og be-
mestre, er uomgængelig; der behøves ikke 
flere Ragnaroks just nu, tak!

Allerede flere år før verdenskrigen, Den 
Store Krig, udnævnte østrigeren Karl Krauss – 
som var en slags journalistisk samvittighed i 
samtiden – Wien til at være forsøgsstation for 
verdensundergangen.

Hvis vi herudfra nu skulle prøve at vende 
blikket 1000 år tilbage ville vi finde at den vest-
lige kompositionsmusik fødtes omkring den 
tid: Guido af Arezzo (og dennes inspirerende 
lærer) tillægges æren for at have udkastet det 
første konsekvent udnyttede nodelinje-sy-
stem, med éntydige toneangivelser på linjer 
eller i mellemrum. Guidos opfindelse, man 
fristes til at sige opdagelse, spredtes hurtigt, 
og følgerne viste sig snart. Disse var så bety-
delige at man kan betragte Guidos notations-
mæssige Columbus-æg som selve forudsæt-
ningen for den vestlige musiks enestående 
udvikling, samt for dens globale udbredelse 
og kolossale indflydelse på andre kulturers 
musiceren. Dette sidste forhold skyldes ikke 
mindst dens typisk vestlige ”handy” teknolo-
gi: reproducérbarheden og enkelheden i de 7 
toner (og ”3 greb på guitaren” ...).

Netop denne enkelhed antyder imidlertid 
også begrænsningen ved den indledte udvik-
ling, eller rettere: det der var blevet en dræben-
de klaustrofobi, hvis ikke de kompositoriske 
energier pegede ud over systemet, til andre egne. 

At tiden op til 1914 repræsenterede et mille-
niums afslutning – og dermed en tumultuarisk 
begyndelse til en ny tidsalder – understreges 
af at der her blev indledt en række musikalske 
(harmoniske, melodiske, rytmiske og klang-
lige) eksperimenter, der den dag i dag endnu 
ikke har aftegnet en ny bærende stil.

II.
Den eksplosive impuls der udgik fra node-
notationen bliver forståelig hvis man – i bak-
spejlet – taget et blik på det enorme felt, der 
nu åbnede sig for komponisternes og musi-
kernes gensidige og hurtige kommunikati-
on: Ideer udveksledes, befrugtede hinanden, 
skabte reservater for forfølgelse af særlige, 
frugtbare udviklinger. Kort sagt: grunden 
blev lagt til dét forgrenede netværk vi kender 
som den vestlige musikkultur.

At denne kæde af musikalske indsatser 
har været mulig har haft materiel basis i de 
magthavere, der til enhver tid tog musikere 
og komponister i tjeneste. ”Tjeneste-ydel-
serne” – messer, operaer, hofmusik osv. – af-
spejler naturligvis tidens smag og forholder 
sig på alle måder respektfuldt over deres ar-
bejdsgivere, begribeligvis. Der er af samme 
grund rettet anklager mod komponister som 
fx Haydn og Mozart: at de var ”lakajer” for ari-
stokratiet (således blev deres værker forbudte 
under den kinesiske kulturrevolution). Det-
te er vanskeligt at afvise, fordi tjenesteydel-
serne var betingelserne for at overleve, betin-
gelser som først Beethoven alvorligt satte sig 
op imod.

Netop på denne baggrund af ”pligtig mu-
sikproduktion” gennem århundreder er det 
forbløffende at den én gang startede udvik-
ling forblev konsistent. Og synes paradoksalt 
målrettet, trods de mange og skiftende herrer 
– og disses tids- og situationsbestemte krav til 
deres ansatte komponist-tjenere. Svaret – tror 
jeg – er knyttet til begrebet flertydighed, eller: 
dobbeltbundethed.

Forsynet med en dobbeltbund kan der 
være to slags bagage i samme forsendelse. 
Her er måske en del af forklaringen på at 
komponisterne (i hvert fald de ”store me-
stre”) har suppleret deres bestilte vare med 
en dybde og åndfuldhed, der har slået bro 
mellem dem – både henover afstande, gene-
rationer og århundreder. Som jeg skal forsøge 
at eksemplificere forekommer det, set i mil-
leniets bakspejl, som har de tilsammen viet 
deres kræfter til vævning af et vældigt tæppe 
– først aflæseligt henover epokerne – hvis ind-
hold af tonende tegn vedkommer alle menne-
sker, ikke kun fyrsterne.
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Vi nødes til at spørge om hvordan dette 
”dobbeltbundede” overhovedet kan realise-
res musikalsk?

For at finde en slags svar må vi fokusere 
på musik-oplevelsen: Ved kølig analyse kan vi 
nemlig fastslå, at også dén beror på et slags 
dobbeltbundet forhold, som jeg senere vil ud-
dybe. Til at begynde med vil jeg tage selve fæ-
nomenet ”dobbeltbund” i nærmere øjesyn, 
ved at belyse det med et søsterfænomen: ”in-
terferens”, som ligeledes baseres på dobbelt-
bund – eller rettere: dobbelt-grund. Interfe-
rens betyder ”mellemværende” (af konstant 
eller forbigående natur) som udspringer af to 
modsætninger, men kommer til udtryk som 
”noget tredje”: interferensen.

Det enkleste udtryk herfor er klanglige 
”svævninger”, resultatet af to toner så tæt på 
hinanden at vort øre kun opfatter dem som én 
tone (den, imaginære, midt mellem de to), sup-
pleret med (lige så imaginære) ”stød-toner”, i 
et tempo der svarer til differensen imellem de 
to toners svingningstempo – de såkaldte Hertz 
(Hz). Hvis kammertonen 440 Hz klinger sam-
tidigt med en lidt dybere tone på fx 433 Hz, hø-
res tonen ”lige imellem”, men så tæt på de op-
rindelige at det næsten er uopfatteligt, at der 
overhovedet skulle være forskel mellem tone-
højderne. Men til gengæld hører vi nu samti-
dig en svævning, i et tempo på 7 sekunder!

Dette er således en slags ”ur-interferens”, 
som jeg har fokuseret på bl.a. i elektronmu-
sik-værket ”Den fortryllede skov” (1969). Det 
er et fysisk fænomen, som imidlertid med 
fordel lader sig overføre til en række områder, 
først og fremmest til grundlæggende sagfor-
hold i selve musikens væsen.

Vi finder nemlig i en ubestemmelighed af 
øjeblikkets aktuelle oplevelse for hver lytter, 
en ubestemmelighed (og herudfra en ustyr-
barhed af musikoplevelsen), der hidrører fra 
musikens dobbelte udspring: I hvert øjeblik 
meddeler musikværket os fortsættelsen på et 
tidsligt forløb – et tonespil vi kan kalde melo-

dier eller melos – og som strækker sig bagud i 
vor erindring, og samtidigt projicerer sig som 
forventning til det kommende.

I hvert øjeblik transporteres denne melos 
af én eller anden klang. Men begrebet ’trans-
port’ er vildledende, for melos er identisk med 
den transporterende klang!

Klang er imidlertid aldrig neutral; en horn-
tone, en menneskerøst eller torden er allerede 
”fortælling”. Men dette i-sig-fortællende kan 
udover klangen også repræsenteres af fx vel-
kendte formler (rytmer osv), der ligeledes sug-
gerer en semantisk (tolkelig) virkelighed, fx 
wienervalse-stemning, ølstue, kirkerum osv. – 
uafhængigt altså af den udspændte ”melos”.

Vor opmærksomhed kan ikke være to ste-
der, men kan fluktuere hastigt mellem fx 
”klangens nu” og ”retningens strøm”: Heri 
består det interfererende, mellemværendet 
der gør enhver lytteoplevelse unik, eftersom 
den fluktuerende ”lytte-dans” mellem de to 
poler jo aldrig kan styres, eller – derfor – gen-
skabes (heller ikke, naturligvis, hvis kilden 
til oplevelsen er ens, fx en cd). Musikens ba-
sis i klangen, og dennes umiddelbare sanse-
lighed, er gennem tiderne blevet overbetonet 
– til skade for forståelsen af fænomenet mu-
sik: Søren Kirkegaard placerer således – på 
en værdiskala – musiken lavere end sproget. 
Dette er ”højere”, for det klargører i begreber-
ne, i modsætning til musikens tilknytning til 
lidenskab og sanselyst – med Mozarts ”Don 
Juan” som operaernes opera.

Fordi: Don Juan repræsenterer operaens 
motiv, som også er materialet: sanselyst – 
men altså ligesom mumlende uklart og ube-
stemmeligt. Hertil svarer jeg, at det er rigtigt, 
at musikværket – eller dele af det – ikke kan 
sige ”ja” og ”nej”. Men netop denne tilsynela-
dende mangel bliver til en styrke, da musiken 
kan udtrykke sig analogt med menneskelige 
sjæleliv, som jo næppe kan siges at virke lo-
gisk, og som – alt for ofte – rummer et ”ja” og 
et ”nej” samtidigt – i forskellige lag! 
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I Gustav Mahlers Symfoni nr. 9 (4. sats, takt 
72) er det således muligt at opfatte såvel en 
stigende tonefølge, som en faldende tone-
følge på samme tid. De to modsatrettede be-
vægelser manifesterer sig i en enkelt melo-
distemme, paradoksalt spaltet og dog én:

Min reaktion på at Kierkegaard placerer tan-
ken/sproget på et højere plan var altså: at ac-
ceptere det, men med det forbehold at mu-
siken absolut ikke befinder sig på et lavere, 
men på et dybere plan!

Denne dybde er lig dens dobbeltbundet-
hed, dens – ikke-logiske – egnethed til at bære 
to eller flere meddelelser, herunder på det so-
ciale plan fx at servicere Josef Stalin og prise 
regimentet – som Sjostakovitch – mens un-
derteksten kan være ren spot!

Mozart er et udpræget eksempel på en 
komponist, der på en gang var vant til omgang 
med det bestemmende – også i sin måde at 
komponere på – men samtidigt kunne forhol-
de sig humoristisk frit, ja af og til oprørsk med 
en skjult dagsorden (fx om arbejdsgiverens 
urimelige privilegier). ”Hvis nu Mozart havde 
været en artig dreng”, sagde min pariser-læ-
rerinde Nadia Boulanger under gennemgan-
gen af en Mozart-sonatesats, ”så havde han 
konventionelt ladet basgangen fortsætte som 
begyndt: dydigt, trinvist – og pauseløst. Men 
Mozart var ikke en artig dreng!”, hvæsede Na-
dia, ”så han gjorde noget helt andet og uven-
tet” – hvilket hun så viste.

Imidlertid er dobbeltbunden først og frem-
mest bærer af et århundreder-igennem-fast-
holdt projekt, der – aldrig udtalt – afslører sig 
indirekte, som en hemmelig fortælling om 
menneskelige grundtræk, genkommende, i 
mange stilistiske klædedragter gennem tider-
ne. Hvad vi kender som emotioner kommer 
her til mangfoldige udtryk, og omsider skinner 
dobbeltheden igennem og flukturerer som fø-
lelsesmæssig morild: en Adagio, hvor forvent-
ningerne altid skuffes af endnu mere svimlen-
de forventninger – som fx Mozarts Adagio (2. 
sats af Klaverkoncert nr. 23 i A, KV 488).

”Den hemmelige Fortælling” i det dob-
beltbundede repertoire af mesterværker 
igennem tusinde år kan måske erindre om 
”Den hemmelige Melodi”, jeg omtalte i for-

bindelse med de nyere astronomiske indsig-
ter. Der er da i virkeligheden også et ejendom-
meligt træk, der synes fælles: begge udfolder 
sig under tilsyneladende tilfældigt agerende 
tendenser – entropiens for universet og, for 
musiken, de regerende og forordnende stil-
træk til enhver tid.

Det manifesterer sig gradvist og indirekte 
som fx ved genkomster på stadig mere berige-
de planer af et hidtil ubelyst eller underbelyst 
følelsesudtryk, således som det er aflæseligt af 
betegnelsen ”stilo cencitato”, den ophidsede 
stil, hos Monteverdi i 1600-tallet. Og genkom-
met i ”Mannheimer-symfoniernes crescendo-
effekter” i 1700-tallet, der i begyndelsen fik til-
hørerne til at rejse sig, langsomt, som i trance. 
Og genkommet i storslået blomstring i 1800-tal-
let hos Beethoven, som har symfonisatser der 
forekommer som selve begejstringens gestik 
blotlagt for første gang; og senere genkommet i 
Wagners Tristan-suget: kærligheds-dødsrusen 
som uafbrudt, orgastisk stigning, med påføl-
gende fald under Isoldes ”Liebestod”.

Men adskillige projekter kan følges hen-
over stil-epokerne, forløb der er ligeså utæn-
kelige at tidsomvende, som forestillingen om 
blomstring og visnen i omvendt rækkefølge: 
Den sjælelige fænomenologi, der viser sig i 
udfoldelse – fx gennem barokkens arier over 
rokokoens arier til Schuberts lieder – er en 
udvikling vi tager for selvfølgelig, fordi vi så at 
sige ”aldrig har kendt nogen anden musikhi-
storie”. Men ret betænkt er der jo ikke noget 
som helst selvfølgeligt i at der har været sådan-
ne ”mentale stafetter” i gang mellem kompo-
nister, denne øjeblikkelige erkendelse om 
det væsentlige i en fornyelse (som da Mozart 
umiddelbart skrev seks strygekvartetter i den 
”nye stil” Haydn netop havde skabt).

Netværket af forbindelser – åbne og skjul-
te – gennem tiderne og henover landegræn-
serne er uoverskueligt rigt, men danner en 
påfaldende homogen udviklingshistorie. Det 
forekommer som én, ubevidst foretaget, kol-
lektiv-handling henover generationer – en 
tropisme henover århundreder – når det mu-
sikalske udtryksrepertoire synes at ekspan-
dere så målbevidst. Aflæselig via partiturerne 
forekommer, konsistent og kontinuerlig for-
følgelse af mål, sat allerede i begyndelsen af 
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den tusindårige periode med nodenotation. 
Dette kan jeg yderligere eksemplificere ved 
at sidestille nogle overgangstyper fra to for-
skellige musikalske tidsaldre – og igen pege 
på de analoge udviklingstræk: I overgangen 
fra 1100-tallets Notre Dame-mestre Leonin 
til Perotin kan vi ved at sammenstille deres 
musik klart registrere et brat omslag fra no-
get forgrenet til noget enkelt og kontur-skarpt. 
Noget tilsvarende kan ses i omslaget fra den 
tungt læssede senromantiske harmonik og 
flerstemmighed (Wagner) til impressionis-
mens orientalsk inspirerede klangflade-
kunst (Debussy). Videre kunne man under-
søge den ligeledes bratte overgang fra tæt 
kontrapunktisk senbarok (o. 1750) til den 
tidlige klassiks elegante klarhed. Men det er 
ikke hensigten at lave yderligere musikhisto-
risk foredrag, kun at reflektere og fremhæve 
nogle træk, som i hvert fald har fascineret mig 
stadig mere gennem årene.

Nu er det langtfra min påstand at denne 
århundrede lange notation af de menneske-
lige sjæls-træk uden videre har forfinet men-
neskene. Det ville desværre være et udtryk for 
erindrings-optimisme. På den anden side ér 
der noget påtrængende, noget meddelsomt, 
ved den umiskendelige store fortælling som 
gør mig eftertænksom: Der synes, som sagt, 
at ligge en udviklingstendens af ikke-tilfæl-
dig natur bag rækken af enkeltværker, hver 
for sig samtidigt typiske udtryk for deres tid. 

Men til nytte for hvem? Til vores, menne-
skenes, må man tro!

Men hvilken nytte? Her kan begrebet ”alter-
nativt univers” (om en musikalsk kompositi-
on) måske komme til hjælp4. Hvis tilhøreren 
indlever sig i de opfattede klange som en to-
ne-verden udenfor ham/hende – og dog indeni 
– vil det alternative univers åbne sig: han/hun 
vil da opfatte den forespillede musik som til-
bud om tolkning af sammenhænge i et klin-
gende kosmos. Sindets reaktioner er spontant 
søgende efter orden, hvorved der muliggøres 
erfaringer om andre historier end hverdagens.

For eksempel: Da Schubert skabte udtryk 
for sine højst egne universer af tonende følel-
ser (eller følende toner) blev de i det alternati-
ve univers’ legende ånd formidlet til de nære 
omgivelser (hans vennekreds), som på én 

gang fandt dem fascinerende – og fremmede. 
Men få år efter hans død er hans engang så 
egenartede tonende universer blevet enhvers 
hjertenære tonegange! 

Således genfinder enhver af os sig selv i 
Schuberts enestående opdagelse af lys- og mør-
keskiftene ”mellem dur og moll”. ”Mellem tåre 
og smil” er en af disse mange flertydige emo-
tioner der er så fortrolige for enhver af os. Via 
musik som Schuberts har sjælen fået mæle.

Som svømmeren og dykkeren må kunne 
gøre sig forestillinger om strøm- og bølgefor-
hold, således er mennesket udsat, sikrings-
løs, i en skræmmende verden – på udkig efter 
enhver støtte til orientering, til sikring af ek-
sistensen.

Via et kvalificeret musikværk tager lytteren 
del i en verden af betydninger – udfra en fore-
stilling om ”tonernes orden” (ellers ville de 
jo ikke være blevet spillede!), hvor imidlertid 
tolkningen er tilhørerens. At det hele er illu-
sionært gør jo netop det legende i i tilegnelsen 
mulig. I modsætning til den ”virkelige virke-
lighed”, hvor en legende holdning kan vise 
sig fatal. Og hvor man næppe bør forestille 
sig at der hersker betryggende orden overalt.

Mens den noterede musik hidtil har væ-
ret et vestligt anliggende, synes globalisering 
og uanede fusioner med elektroniske medier 
at antage et sådant omfang, at koncert-musi-
kens og de noterede partiturers fremtid synes 
højst uvis. Imidlertid er det min opfattelse – 
som jeg håbet at give tydeligt udtryk for – at 
just den noterede musik (det for eftertanke og 
for ”eftersyn” tilgængelige) besidder enestå-
ende muligheder for såkaldt mind operating 
mind, dvs. rejser ind i vores egen bevidsthed. 
Det er med det noterede partitur som hvis 
man havde en nøgle til ”genbesøg i vore drøm-
me” – så ofte og så detaljerede som vi begæ-
rede. Og en sådan nøgle ville man da passe på!

At det for mennesket er væsentligt at ud-
trykke sig gennem musikens interferentiale 
medium hænger vel, til syvende og sidst, sam-
men med at mennesket selv er et interfere-
rende væsen – dobbeltoprundet, dobbeltbun-
det. Vores egen dobbeltgrund er dog så skjult, 
eller rettere så sammensvejset i vores bevidst-
hed at den forekommer som én. Hver af os fø-
ler os som ét, ansvarligt jeg – et selv – på trods 
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af vores reptilhjernes ofte destruktivt/selvde-
struktive overtagelse af handlingsforløbet, til 
skade for overblik og fornuftsvalg.

Dette har ført til katastrofer, men også gi-
vet inspiration til medrivende kærlighedspo-
esi og til passioneret musik. Jeg tænker ikke 
mindst på fx forvekslingen af et ”skælmsk 
ydre” med en ”søstersjæl” – der har givet så 
mangen sød forvirring. Forvirringen er i hver 
enkelt af os, og kan kortest forklares ved in-
terferensen mellem dyret (med dets nu-foku-
serede, instinktstyrede sprogløshed) og hvad 
vi kan kalde ånden (sjælen, eller hvad man 
nu foretrækker, men som fænomen er præ-
cist udtrykt, fra Buddha til Heidegger, som) 
”den lidende bevidsthed”. Lidende, fordi den 
i grunden konstant er tynget af skyld og pres-
set af angst – udleveret, som den føler sig, 
til en truende omverden. Ligesom andre dyr 
ganske vist, men modsat disse belæsset med 
en permanent viden herom, såvel som om sin 
egen visse, forestående død – en viden, der 
åbner for desperationen ved alle planers ulti-
mative, og absurde, ophør.

Alt dette skyldes bevidsthedens erindrings-
evne, og evne til at forestille sig kommende 
hændelser (altså just den samme evne fordret 
for musikoplevelse).

Alle velorienterede mennesker omkring 
2000-årsskiftet véd, at deres udseende, opfør-
sel, par-instinkter etc. er genetisk betingede. 
Strengt taget ser alle altså ”masker på masker”, 
når mennesker mødes; men alligevel hypnoti-
seres man til at antage ægthed bag de kulturelt 
betingede udtryk i det (fx) skælmske ansigt.

Så tager man fejl, skuffer den anden – og 
skuffes selv, for 117. gang (hvor ofte har vi 
ikke hørt: ”Med ét var han (hun) som en frem-
med for mig!”.

Jeg nærer imidlertid en vis tiltro til at musi-
ken også kan hjælpe os i denne konflikt: Ved 
fortsat tilegnelse af musikens udtryk for dob-
belthed – for tåre og for smil, for dyr og for sjæl.

I bedste fald kan vi – måske – skelne de en-
kelte lag, og hver af os erkende sig selv som et 
polyfont væsen, med konflikter betinget heraf, 
og blive mere bevidst om sine enkelte planer, 
kræfter eller ”hjerner”, og mindre prisgivet sit 
fortsatte indre cirkus og dets underholdende, 
men farligt forførende mellemværender, der 

altid byder op til dans. Kunne vi nå til at skel-
ne mellem ”maske” og ”bevidsthed” (vidende 
at masken ikke er ”ond”, men et uundværligt 
instrument til kommunikation) ville vi – må-
ske – kunne passere det i grunden primitive 
stadium i menneskehedens udvikling, som af 
instruktøren Ingmar Bergman er karakterise-
ret som ”følelses-analfabetisme”.

Det er min overbevisning at musiken kan 
hjælpe os til at lære at læse!

Såfremt der skulle være læsere, der føler 
savnet af en fællesnævner for alle disse, ind-
rømmet, meget vidtfavnende betragtninger, 
kunne denne fællesnævner måske med lidt 
god vilje, udtrykkes i følgende iagttagelse: 

Der synes at være en såvel materiel som spri-
rituel side af enhver sag.
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