
Måske en lidt overambitiøs titel. 
Vi har vel alle en ret personlig oplevelse af hvad musik er. 
Kan man overhovedet definere  hvad musik er? 
Nej vel…. 
 
Meningen med dette foredrag er at tage dig med på en rejse, der påviser hvor 
harmonien i musik starter.  
Men da titlen ”hvad er musik” for denne lille workshop, så har vi også taget noget af 
de andre parametre med.  
Følelser, Rytme, klang, melodi og stilart 
 
Vi har 2300 noder på vores hjemmeside. Når vi taler om musik, taler vi tit om det der 
står på noden. 
 
Når vi taler om at spille rent taler nogen om det i forhold til en tuner, andre siger 
noget andet. 
 
Formålet med dette foredrag er at give os et større ordforråd sådan at vi kan tale om 
flere ting, når vi taler om musik.  
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Vi har alle en opfattelse af hvad musik er, men kan vi sætte ord på? 
 
Hvad betyder musik for dig? 
 
I Musikkens Katekismus står der (ifølge Niels Ullman): Musikken er en genvej til 
menneskets indre. 
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En anden definition er, at det bare skal lyde godt. 
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Jeg er jo (ingeniør og) mere pragmatisk 
Her er min opfattelse af musik, og hvor musikken kommer fra. 
 
Jeg har prøvet at opdele det i 6 punkter: Følelse, Rytme Klang, Melodi, Stilart og 
Harmoni 
 
Vi starter med følelse. 
Føleslse og rytme hænger samen. 
Når man øver rytme kommer man også til at øve klang. 
Vi beskæftiger os meget med melodi. 
For mange mennesker er valget af musik et spørgsmål om at vælge den stilart/genre 
man kan lide. I folkemusikken har vi mange gnere. 
 
 
Hvis man skal forelæse hvad musik er, så taler man om harmoni, og det var vel også 
her jeg startede at lave mit foredrag. 
Det er bare ikke det vigtigeste. Rytme, følelser og melodi er meget vigtigere, alligevel 
vil dette foredrag hanle mest om harmoni, men det kommer til sidst i foredraget. 
 
Men vi ender der hvor overtoner mødes. Hvad er det der gør at visse intervaller lyder 
bedre end andre. 
Svaret blev fundet for 2300 år siden, eller gjorde det. Der er mange bud på den sag. Vi 
kommer at se nærmere på dette.  
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Følelser kan være glæde med musikken kan også være sorg.  
Følesen af at være sammen med andre. 
Lill Lindfors synger: 
”Musik, det får du endå medge – Gör glädjen endu mera glädjerik” 
Hør den her: 
http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/MusikSkalByggasUtav.mp3 
(eller klik på linket i første linie af overheaden) 
 
Musik forstærker følelser. Musik er kunst. 
 
”Det er svært at tale om følelser” er en sætning der ofte høres i hvort samfund, også når talen ikke er 
om musik. 
 Behøver man at tale om musik på denne måde? 
En svensk vise siger: ”Tala inte om visor med mig, låt visorna tala för dig” 
 
… Men alligevel, hvis temaet er: ”Hvad er musik” så kommer vi ikke udenom at tale om det. 
Hvordan udtrykker man følelser.  
 
Mange musikere oplever, at når den er der, så er den der bare. 
Det er det samme man oplever når man går til en professionel koncert, eller hører en god plade. 
 
Men hvad er det der sker: 
En stor del er rytme, små forskydninger af rytmen.  
 
 
Gode musikere bruger hele kroppen. Musik er ikke kun det man hører, det er også det man er mens 
man spiller og synger.  
Det er udstrålning. 
 
Musik er kommunikation og samarbejde. 
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Rytme er utroligt vigtig for musik. 
Her er det ikke bare at holde takten. 
Men at få følelserne med. 
Lyt til Lill Lindfors igen. 
Hvordan bruger hun mikro rytmen og fraseringer til at få sine tilhørere interesseret i 
sit budskab? 
Hvordan bruger hun pauserne. 
Der er ingen tvivl, dette er et budskap, der kommer fra hjertet. 
 
Det er her vi skal spille Gärdebylåten, jeg spiller en indspilning som Pers Hans og 
Björn Ståbi lavede i starten af 1970-erne på pladen Bockfot. 
Vi kommer at bruge playeren til at fokusere på enkelte takter. 
 
Gånglåt betyder en melodi at gå til. Til bryllupet skulle man gå fra Kirken og til den 
gård hvor festen skulle holdes, og der var musik til. 
Så spillede man en gånglåt. Bryllupet var den store fest her i livet, og alle var glade og 
havde store forventinger til festen. 
Men hvordan udtrykker man denne glæde i en gånglåt. Tip: Prøv at lyt efter de mikro 
rytmiske forskydninger 
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Nodespillefunktionen er til for at lære sig efter workshop metoden. 
 
Man kan desuden spille stykkerne langsomt (ned til halv hastighed) 
 
Med nodespillefunktionen kan du lave små sløjfer til at lære melodien. 
Og du kan søtte hastigheden ned sådan at du kan følge med. 
Du skal specielt bruge nodespillefunktionen til at lære rigtig musik. 
Når du har lært melodien, skal du blive ved at prøve at spille, og prøve at fange 
fraseringen. 
 
Ved at kopiere andre musikere der spiller, lærer du ikke bare at blive en bedre 
musikere. 
Du lærer også at spille sammen med andre mennesker. For kan du kopiere stilen fra 
en plade, bliver du også god til at kopiere den stil som dine medspillere spiller. 
 
Forskellen er at når du spiller sammen med indspillet musik, så kan du ikke ”give 
noget tilbage”.. Og dog, for du kan jo sagtens spille bedre end den du spiller sammen 
med… 
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Når man spiller et stykke vil man gerne forlænge det B=> knappen er til for dette 
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Når man har brugt AB funktionen vil man hurtigt gå til hele melodien det gøres med 
|<A-B>| knappen 
Så kan man bruge set A og Set B igen men et andet sted 
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Den nemmeste måde at ramme takten er at være præceis når du trykker på A og B 
knappen. 
Det gøres bedst ved at trykke A og B på dit tastatur. 
Men hvis du ikke har ramt helt, kan du bruge fin instilleren. Fininstilleren virker både 
på A og B knappen, Du kan se et bokstav i parentes hvilken position den virker på i 
øjeblikket. 
Ved at trykke på Gå til A knappen eller Gå til B knappen kan du skifte indstillingen på 
fininstilleren fra henholdsvis A til B.  
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Klang er et vigtigt koncept. 
Klang beror meget på overtoner, det hjælper at have et godt instrument. 
En god teknik er forudsætning for god klang. Når du spiller rent får du en god klang. 
Jeg har i forbindelse med dette kursus lavet et web-baseret værktøj der kan lære dig 
at spille rent.  
Desværre har det ikke lykkedes at lave en tonegenerator der har god klang. 
Tvært imod lyder den ganske rædselsfuldt.  
Det må du undskylde, der har ikke været tid til at se på klangbegrebet i denne 
tonegenerator. 
 
Staldfidus: 
Måske kan du lære noget om klang ved at lære at spille rytmisk. 
Vi skal på næste overhead se hvordan klangen ligger koncentreret i starten og 
slutningen af en tone. 
Når du øver rytme, øver du at lave en præcis tone. Når du kan lave en præcis tone får 
du en bedre klang. 
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Indspil din violin i et msuik software. Når du klipper indsvingningen og afslutningen 
væk, lyder tonen ikke særlig godt. 
Klangen ligger i  attak og i afslutning 
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Indenfor folkemsikken er der lidt uenighed hvor mange stilarter man kan beherske, 
nogen mener, at man skal fokusere på kun en stilart, og lære denne til bunds.  
Andre mener at jo flere stilarter du behersker, jo bedre musikere bliver du. 
 
Vi har mange stilarter fra forskellige egne. I Dalarna har hver by sin egen stilart, i 
Norge er det hver dal. 
 
I virkeligheden har hver spillemand sin stilart. Den der arbejder med at lære mange 
forskellige stilarter, har nemmere ved at spille sammen med andre spillemænd og 
finde fælles fodslaw. 
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Vi skal tale om 3 - 4 forskellige tonesystemer. 
Vi vil lægge en del vægt på ”just intonation”. 
Det er fordi vi spiller violin og kan spille ”renere end rent” 
Resten af den vestlige verden spiller man tempereret. 
Ligeså snart der er en guitar, en harmonika eller et klaver med, så spiller man tempereret. 
De kan i 
 
 
Det Pythagoreiske som stammer helt tilbage fra 300 år f. kr. 
Allerede i antikken havde man mange forskellige tonesystemer. 
Harmonien blev studeret sammen med stjernerne for man mente at der var en sammenhæng. 
(Selv Kepler mente på 1600-tallet at planeterne representerede forskellige toner, og han mente også 
at havde fundet en sammenhæng) 
Mars’ bane ligger et sted mellem den store og den lille terts, mens Merkur ligger tæt på Kvinten (et 
sted mellem Kvint og den lille sekst) 
 
Kepler ændrede det Ptolomaiske verdensopfattelse.  
Claudius Ptolomaios der boede i Alexandria på 100-tallet e. Kr. lavede ud over et verdens billede der 
altså holdt i 1500 år, også nogle meget dybe undersøgelser af musik og harmoni. Han beskrev over 20 
forskellige skalaer. 
 
Ingen af tonesystemerne er perfekte. 
I 1600-tallet begyndte man at få tangent instrumenter (orgel, klaver og spinnet) og der opstod et 
behov for en bedre stemning. 
Tyskeren Andreas Werkmeister opfandt nogle systemer hvor man talte svævningerne i overtonerne. 
Disse systemer lyder smukkere end den tempererede stemning vi bruger i dag. 
Den bruges i orgler.  
Den forherskende stemning som bruges i tunere og synthesizere er bygget af en 12’te deling af 
oktaven. Da toner multipliseres for at give interfaler hedder ligningen 
X^12=2 (X i tolvte er 2) og løsningen den 12te rod af 2 eller ca 1.059 (ca 6%) 
Du kan se det på gribebrædtet af en guitar.  
 

15 



Vi kalder intervaller for afstand mellem to toner. 
Denne meget rodede overhead vil give en oversigt over alle intevaller dels hvor de ligger på klaver, dels på violin. 
 
Intervallerne har latinske navne, hvis man ikke kan latin så kan man til dels udlede dem fra andre sprog såsom 
engelsk og fransk. 
På engelsk hedder intervallerne noget andet (first, second, third, fourth, fifth, sixth ,seventh, octave) 
Vi bruger (i parentes eksempler på en violin i D-dur) 
Prim  ingen afstand – samme tone 
Lille sekund: Halv tone (f.eks mellem Ciss og D på A-strengen) 
Stor Sekund: Hel tone (f.eks mellem D- og E ) 
Lille terts: 1½ tone (3 halve toner) Den lille terts op imod grundtonen i en akkord gør at akkorden er i moll (E til G 
på e-strengen) 
Stor terts 2 hele toner (4 halve toner) Den store terts op imod grundtonen i en akkord gør at akkorden er i dur (D 
til Fiss på D- strengen på billedet G til H på G-strengen) 
Kvart 5 halve toner (Kvart + kvint giver en oktav) 
Forstørret kvart 6 halve toner kaldes også tritonus. I middelalderen kaldets dette for djævelens interval, og det 
var forbudt at synge dette interval. Intervallet er første interval i sangen Maria fra West side story. 
Kvint 7 halve toner. Det er det man stemmer strengene på en violin . 
Lille sekst 8 halve toner. Afstanden f.eks. Mellem høj anden finger (H på gestrengen og 3. finger på G-strengen 
Stor sekst 9 halve toner på billedet vist mellem D- på A-strengen og det høje H på E-strengen 
Lille septim 10 halve toner løs A-streng mod G på E-strengen (ikke vist på billedet da det ville være for rodet. Den 
lille septim er det interval der giver 7-er akkorden navn. 
Den lille septim indgår også i 9-er akkorder 11-er akkorder og 13 –akkorder (uden at den er nævnt, den skal bare 
også være der) 
Stor septmim 11 halve toner: F.eks G-strengen mod Fiss 2. finger på D-strengen   i D-dur 
Okatav 12 halve toner f.eks. løs D-streng mod 3. finger på A-strengen    Man har også navne på intervaller der er 
støre end en oktav. None er det der giver 9-er akkorden sit navn det er en oktav + sekund 
Decim, undecim og dodecim nanvnene bruges sjældent 
I en 11-er akkord indgår uncedecim (kvarten) men også 9-eren og 7eren i en 13-akkord indgår dodecimen 
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Vi kalder intervaller for afstand mellem to toner. 
Intervallerne har latinske navne, hvis man ikke kan latin så kan man til dels udlede dem fra andre sprog såsom 
engelsk og fransk. 
På engelsk hedder intervallerne noget andet (first, sekond, third, fourth, fifth, sixth ,seventh, octave) 
Vi bruger (i parentes eksempler på en violin i D-dur) 
Prim  ingen afstand – samme tone 
Lille sekund: Halv tone (f.eks mellem Ciss og D på A-strengen) 
Stor Sekund: Hel tone (f.eks mellem D- og E ) 
Lille terts: 1½ tone (3 halve toner) Den lille terts op imod grundtonen i en akkord gør at akkorden er i moll (E til G 
på e-strengen) 
Stor terts 2 hele toner (4 halve toner) Den store terts op imod grundtonen i en akkord gør at akkorden er i dur (D 
til Fiss på D- strengen på billedet G til H på G-strengen) 
Kvart 5 halve toner (Kvart + kvint giver en oktav) 
Forstørret kvart 6 halve toner kaldes også tritonus. I middelalderen kaldets dette for djævelens interval, og det 
var forbudt at synge dette interval. Intervallet er første interval i sangen Maria fra West side story. 
Kvint 7 halve toner. Det er det man stemmer strengene på en violin . 
Lille sekst 8 halve toner. Afstanden f.eks. Mellem høj anden finger (H på gestrengen og 3. finger på G-strengen 
Stor sekst 9 halve toner på billedet vist mellem D- på A-strengen og det høje H på E-strengen 
Lille septim 10 halve toner løs A-streng mod G på E-strengen (ikke vist på billedet da det ville være for rodet. Den 
lille septim er det interval der giver 7-er akkorden navn. 
Den lille septim indgår også i 9-er akkorder 11-er akkorder og 13 –akkorder (uden at den er nævnt, den skal bare 
også være der) 
Stor septmim 11 halve toner: F.eks G-strengen mod Fiss 2. finger på D-strengen   i D-dur 
Okatav 12 halve toner f.eks. løs D-streng mod 3. finger på A-strengen    Man har også navne på intervaller der er 
støre end en oktav. None er det der giver 9-er akkorden sit navn det er en oktav + sekund 
Decim, undecim og dodecim nanvnene bruges sjældent 
I en 11-er akkord indgår uncedecim (kvarten) men også 9-eren og 7eren i en 13-akkord indgår dodecimen 
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De almindeligste akkorder som vi bruger er skabte ved kombination af den store og 
den lille terts. 
Her er de lagt ud på de hvide tangenter på et klaver 
Putter man en ekstra terts på får man en 7-er akkord (4-klang) 
9-er akkorden bygges med en ekstra terts (5-klang), og så 11-er akkorden som er en 
(6-klang) 13-akkorden indeholder alle skalaens 7. toner (dog med lav 7-er) 
 
Du vil kunne se og høre flere akkorder her. 
http://oleviolin.com/violin/da/HarmoniAkkorder2.php?inst=violin&lan=dk 
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I harmonilære hedder gruntonens akkord Tonika 
Den akkord der ligger til højre i kvint-cirkelen hedder dominanten, det er fordi at når 
man spiller denne akkord, så vil man gerne tilbage til grund tonen. 
 
Den akkord der ligger til venstre i kvint-cirkelen (altså en kvint under) kaldes 
subdominanten. 
Det hedder den fordi tonen G er tonen under A, altså lige under dominanten.  
 
På billedet er D-dur i midten det er grund-tonen. Vi har drejet kvint-cirkelen sådan at 
grundtonen altid står øverst. 
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I harmonilære hedder gruntonens akkord Tonika 
Den akkord der ligger til højre i kvint-cirkelen hedder dominanten, det er fordi at når 
man spiller denne akkord, så vil man gerne tilbage til grund tonen. 
 
Den akkord der ligger til venstre i kvint-cirkelen (altså en kvint under) kaldes 
subdominanten. 
Det hedder den fordi tonen G er tonen under A, altså lige under dominanten.  
 
På billedet er D-dur i midten det er grund-tonen. Vi har drejet kvint-cirkelen sådan at 
grundtonen altid står øverst. 
Det kan man gøre her: 
http://oleviolin.com/violin/da/dobbeltgreb.htm 
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Her er alle tonerne for de forskellige akkorder på violin. 
De grønne prikker er grund tonen. Tallene er de fingre man bruger. 
 
http://oleviolin.com/violin/da/ViolinFingering.htm 
Hvis du går efter dette link, vil du kun se treklangens toner. 
http://oleviolin.com/violin/da/ViolinFingering.php?klang=klang 

21 



I folkemusiksprog hedder det skidt-spil når man spille akkorder på violinen.  
Her er to forskellige tonearter. De blå prikker er tertsen, mens de blå er kvinten. 
De grønne er grund tonen. Da man kun kan tage 2 toner ud af treklangens 3 toner når 
man spiller skidtspil 
 
På siden http://oleviolin.com/violin/da/dobbeltgreb.htm 
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Pythagoras tonesystem.  
Der er ikke bevaret nogle af Pythagoras’ skrifter, men han bliver refereret meget oldtiden. 
Pythagoras troede meget på simple talforhold, og opbyggede nærmest en religion omkring dette  
Han fandt ud af at den rene kvint var det laveste epimeriske interval.  (epimerisk = en brøk hvor 
forskellen på tæller og nævner er én) 
Man kan nok ikke sige at Pythagoras opfandt 12-toneskalaen, måske var musikken på hans tid kun 
pentaton. 
Måske var man gået til 7 tone skalaen. (Grækerne havde et system af ”tetra chord” det vil sige at man 
opdelte skalaen i 2 gange 4 toner på hver en kvart, og med en hel tone imellem) 
 
Om kvintcirkelen. 
I dette foredrag bruges kvintcirkelen til toner og akkorder men ikke til tonarter. 
Der er en lille forskel. Vi skal se hvordan man kan bruge kvintcirkelen (senere) til at beskrive forskellige 
akkorder indenfor den samme tonart. 
 
Den Heptatone skala eller 7 tone skalaen. (oktaven er 8 toner, men man tæller grundtonen med 2 
gange, derfor 7 toneskala) 
Bruges i Europa mellemøsten og Indien. Der mange forskellige måder at gøre dette på. 
 
I andre verdensdele bruger man en pentaton skala som kan tænkes fremkomme af 5 kvinter. (Der er 
også andre måder (og mere præcise måder) at tænke hvordan man laver pentaton skala, men vi vil 
ikke komme på dette her. 
 
Hver gang man lægger en kvint oven på ganger man med 3/2 hvis man gør dette 12 gange kommer 
man næsten , men kun næsten tilbage til grundtonen 7 oktaver højere. 
Hvis man dividerer med 2 passende steder undervejs får man en 12-tone skala.  Forskellen fra rene 
toner bliver værre jo længere man kommer væk fra grundtonen. 
Derfor dividerer man med 3/2 (eller ganger med 2/3 som jo er det samme) når man går til B-
tonarterne.  
En violin er stemt i kvinter, derfor er det nemt at huske de første 4 kvinter. 
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Man får en pentaton skala når man spiller på de sorte tangenter. Hvis man skal starte 
med de første 5 kvinter, så svarer det til at man starter fra tonen F# på de sorte 
tangenter. 
Der er 5 forskellige pentatone skalaer alt efter hvor man starter. 
Mi-pentaton Mol –blues pentaton tillæges ofta en ekstra halvtone (tritonus) og man 
får det man kalder blues skalaen. Men det vil jeg ikke komme videre ind på her. 
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Solfège hedder det når man synger på Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti-(Do) 
Her er Do altid grund tonen, og skalaen er dur.  
Billedet viser en udvidet Solfège hvor der også er halvtoner. 
 
Systemet har rødder fra middelalderen.  
 
Paulus Diaconus var fra Lombardiet, han skrev Longobardernes historie, hvor han mener at de 
stammer fra skandinavien, I virkeligheden kan man ikke spore dem længere op end til området 
omkring Hamborg. 
Han har ifølge nogen kilder skrevet psalmen Ut Queant Laxis 
 
Løsn dine stemmer til højtid,  Så disse tjænere kan med rensede kan læber synge din lovpris sankte 
Hans. 
 
Guido d’Arezzo var munk på 1000-tallet og ualmindelig dygtig kor leder. Han fandt på at bruge 
psalmens stavelser når man skulle lære korsang.  
 
Giovanni Batista Donni har senere (på 1600-tallet) ændret Ut til det mere sangbare Do 
(måske for at bruge sit efternavn) 
 
Psalmen er i dorisk mol, da den slutter på tonen Re 
Det vil sige Do er ikke grundtone i psalmen, men det kan jo være ligemeget, man kan bare konstatere 
at man havde en anden musikforståelse den gang for 1000 år siden.  
Læg mærke til at man fra begyndelsen ikke gik længere op end til La, som er kvinten til grundtonen i 
sangen (Re) 
Ti kom først til senere.  
Dette kan skyldes at man oprindelig brugte Do-Re Mi endnu engang med Sol eller La som grundtone.  
 
Engelsk oversættelse 
So that these your servants can, with all their voice, sing your wonderful feats, clean the blemish of 
our spotted lips, O Saint John! 
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Overtonerækken forekommer på strenge instrumenter og på blæse instrumenter. 
De består af et helt tal ganget med grundtonen. 
Du kan høre overtonerne på et strengeinstrument ved at holde fingeret ganske let (uden at 
trykke ned) på knudepunktet for overtonen. 
 
1. Overtone er grund tonen 
2. Overtone er oktaven 
3. Overtone er kvinten (+oktav)  Kvarten forekommer ikke direkte fra grundtonen i 

overtonerækken, men den er der mellem den 3. og 4 overtone.  
4. Overtone er 2 gange oktaven 
5. Overtone er den store terts den lille terts forekommer ikke direkte fra grundtonen, men 

der er der mellem 5. og 6. harmoniske 
6. Harmoniske er kvinten (2 oktaver op) 
7. Den syvende harmoniske bliver opfattet som ”falsk” derfor sidder hammeren på et klaver 

til at slå på 1/7 af strengen hvor der er knudepunkt, sådan at den ikke bliver anslået. I 
virkeligheden er den 7. harmoniske en meget smuk lille septim 

8. Dette er 3 oktaver op 
9. Kvintens kvint er (den store) heltone 
10. Dette er en terts men en oktav højere end den første terts 
11. Denne naturtone er en meget lav udgave af tritonus 
12. Kvint 2 oktaver op 
13. Igen en blå tone 
14. Oktav af den lille naturseptim 
15. Stor septim 
16. 4. Oktav 
17. Prim tone der ligger tæt på lille sekst 
18. Stor heltone 
19.  Prim faktor mellem sekund og stor terts 
20.  Stor terts (oktav af 5) 
21. Naturseptim plus ren kvint = lav kvart  
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Når man deler en streng i 2 lige dele får man en oktav 
Når man deler denne oktav får man en kvint og en kvart 
Den rene kvint kan deles i en stor og en lille terts 
Den store terts deles i en stor og en lille heltone. 
Dette er udganspunkt for den rene stemning. (Just intonation) 
 
Epimoriske talforhold  for (klingende) strenglængder:  
Når tælleren er 1 mindre en nævneren Oktav: ½, Kvint: 2/3, Kvart: ¾ , Stor terts: 4/5, 
Lille terts: 5/6, Stor Heltone:  8/9, Lille heltone: 9/10 , halvtone 15/16  
Frekvenser er det inverse (= en divideret med)  ”Epimeriske”: oktav: 2/1, kvint 3/2, 
kvart: 4/3, stor terts: 5/4, lille terts: 6/5/, stor heltone: 9/8, lille heltone: 10/9, 
halvtone 16/15 
Man kan også regne strenglængden som der hvor man sætter fingeren: (altså den del 
af strengen der ikke klinger) 
Så får man nogle talforhold, der er nemme at huske: 
Octav ½ 1/3, 
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Den rene skala er bygget over kvint, kvart og terts.  
Sekund, sekst og den store septim er bygget som en kombination  af de andre enten 
ved at gange (for at lægge intervallerne sammen) eller dividere (for at ”trække 
intervallerne fra hinanden”) 
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Hvad er frekvens analyse? 
Den simple forklaring er at se på en tog-tidtabel. 
I stedet for at sige at toget går kl. 14.00, 14.20,14.40, 15.00, 15.20,15.40,16.00 osv..  
Så er det meget nemmere at sige at det går hver 20. minut 
(Hvis man så siger at der går et tog klokken hel, så kan man selv lave tidtabellen.  , 
men mange gange er det nok at bare vide hvor ofte der går et tog) 
Frekvens analysen giver et simplere billede af hvad der foregår. 
Når vores øre hører en tone, så er det fordi hjernen laver frekvens analyse. 
 
 
 
What is frequency analysis ? 
Lets look at the two time tables. 
On the left table we have listed all the departures of the trains from the station. The 
same information can be attained by stating that there is a train every 40 hours ( 
frequency or period). If we add the information that there is a train at 2 o’clock ( 
phase) we have the same information on the in the left table as the two statements 
to the right. 
The two statements to the right are however shorter, more convenient and easier to 
remember than the whole time table. 



Dette er en ”ingeniørmæssig” forklaring af hvordan man laver frekensanalyse i praxis. 
Man deler signalet op i en eller anden periode, hvor man har taget et antal digitale 
”samples”. For eksempel 1600 samples 
(ikke alle digitale samples er ikke vist på figuren), så drejer man hjulet rundt en gang 
mens man flytter det hen ad tidsaksen,  
Og ganer sammen. De to pile på hjulet svarer til sinus og cosinus. 
så drejer man det 2 gange rundt, og 3 gange rundt… op til 1600 gange, hver gang tage 
man summen og lægger sammen, og man får en pind i spektret. 
Amerikanerne har indført ordet ”bin”, svarende til at man samler produkt-summen op 
in spand mens man drejer hjulet rundt.  
Man skal bruge lige så mange samples som der er linier, dvs. hvis man ønsker 1600 
linier, skal man bruge 1600 linier og i alt 1600*1600=256 miljoner multiplikationer og 
additioner for hvert spektrum. 
I begyndelsen af 1960-erne fandt man ud af, at mange af disse operationer var de 
samme, og man kunne reducere antallet af operationer væsenligt ved at lave nogle 
smarte matrix-operationer før man gik i gang. 
Man kaldte algoritmen Fast Fourier Transform eller FFT. Med et 1600 linier spektrum 
vil man gå fra 256 miljoner (n*n) med Fourier transformet til 17 tusinde (log2(n)*n) 
operationer med Fast Fourier Transformet.  
 
 
I generator toolet er der både et tids-signal der viser hvordan signalet ser ud og et 
frekvens spektrum. 
I spektrum kan du se indeholdet af overtoner  
Der er noget matematik der siger at ethvert periodisk signal indeholder et antal 
sinuser. Med FFT analyse (Fast Fourrier Transform)  
Kan man se størrelsen af hver overtone samt selvfølgelig også grundtonen.  
Frekvens spektret giver hvor ofte noget gentager sig i enheden Hz som er svinginger 
pr. sekund.  
I tidsignalet (den sorte kurve i generatoren) kan man se hvornår noget sker. 
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En anden måde at lave fourier analyse er at bruge filtre. (Man kan sige at 
fourieranalysen består af  et antal (i exemplet 1600) filtre. 
Det modsatte kan også lade sig gøre. Hvis man lægger et antal rene toner sammen så 
får man en tone med overtoner. 
I virkeligheden er der meget få toner der er rent sinusformede. En stemmegaffel er 
konstrueret sådan at den producerer meget få overtoner. 
 
 

31 



Denne tone generator var egentlig lavet til at illustrere overtonerækken og principerne i Just 
intonation. 
For  at se forskellen på ”rene intervaller” og ”Tempererede intervaller”.’ 
Efter at have lavet programmet fandt jeg ud af at jeg er blevet meget bedre til at stemme min 
violin, og det på mindre end en uge. 
Det er helt fantastisk. Her en lille vejledning 
Tryk på start knappen. 
Du vil nu høre tonen (virker kun med Chrome browser) 
Og se tonen dels som et bølge i tids domænet (sort) og et spektrum i frekvens domænet 
(Lyseblå) 
I frekvens domainet kan du se grundtonen og de forskellige overtoner. I grundinstillingen er 
der kun 10 overtoner, du kan også vælge sinus (ingen overtoner) Firkant (kun ulige 
overtoner) triangel (kun lige overtoner) og savtak (lige og ulige overtoner) Af disse får du kun 
svævninger med savtak, idet sinus, firkant og triangel ikke giver noget sammenfald af 
overtonerne.  
 
Programmet er indstillet på en tempereret kvint, du kan i vælgeren gå direkte til den rene 
kvint som jo kun er 2 cent altså 2 hundrededele af en halv tone forskellige 
Jeg har altid ment at forskellen (2 cent) var så lille at den nærmest var ligegyldig. Men 
pludselig fik jeg syn for sagen, når man kan se svævningerne. 
(Du kan studere svævninger mere i detaljer ved at vælge højere op i listen (”forskellige 
intervaller”), og se hvordan svævningen opstår ved at de to bølger i signalet samenfalder og 
giver forstærkning af hinanden. 
 
Men i stedet for at gå direkte til det rene interval, foreslår jeg at du går gradvis derhen, se 
næste slide: 
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Når du har trykket første gang på ”Frekvens 2”-knappen til højre, kan du bruge pile-
tast på dit tastatur (Det er nemmere) 
Prøv at lægge mærke til hvad der sker undervejs.  
 
 
Hvad er en Cent? En cent er 1/100-dels tempereret halvtone 
 
Da Ciss ligger på 466.1638 Hz 
 
Ved 440 Hz er en Cent altså  0.26 Hz 
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Værktøjet blev udviklet for at vise og høre harmoniserien op imod de tempererede 
toner. 
 
Tit skal du stemme din violin tempereret  
(Dette gøres med en tunere) 
For eksempel hvis der indgår en harmonika i orkesteret.  
Som regel skal man altså ikke spille rent men tempereret i et orkester. 
Det er ikke godt hvis nogen spiller ”rent” og andre spiller tempereret. 
Ved at lære at spille helt rent, forskellen træner du dit øre at høre ganske små 
toneforskelle, og du bliver også bedre til at spille tempereret rent. 
På kvinten er forskellen kun 2 cent, og hvis man ikke er trænet kan man ikke høre 
forskel. For andre toner er forskellen større, og hørbar også for et utrænet øre. 
Da de fleste er trænet til at høre tempereret som rent, så vil man nogen gange blive 
anklaget at spille urent når man spiller rent. 
Dette er en længere diskussion. 
 
Da man altså kan træne sit øre til at spille urent, så kan man tro at man spiller rent 
selv om man ikke gør det. 
Så måske er det en god ting at følge denne træning op med en træning hvor man 
finder de tempererede toner med en tuner. 
Hvis man har et (velstemt tempereret) klaver, kan man øve sin ”pitchfornemmelse” 
op ved at synge sammen med klaveret. 
(Ordet ”forbedre din pitchfornemmelse” bliver brugt i programmer som X-factor, for 
at undgå at sige til de optrædende at de faktsik synger falskt) 
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Den rene skala er opbygget af de laveste ”epimoriske” toner fra overtone serien: 
Kvinten 3/2, kvarten 4/3 og den store 5/4 og den lille terts 6/5 heltonen 9/8 
Når man går fra frekvens til strenglængde går tager man den inverse altså 1 divideret 
med. I strenglængde Kvinten 2/3 kvarten ¾ store terts 4/5 og lille terts 5/6 (stor) 
heltone  
Der kommer også til at optræde en lille heltone (10/9) 
Der hvor man sætter fingeren tager man 1 minus strenglængden. Oktav ½ Kvinten 
1/3, kvarten 1/4 , stor terts 1/5 lille terts 1/6 Stor heltone 1/9 lille heltone 1/10. 
Tallene hvor man sætter fingeren er nemmere at huske.  
 
Brøkregning 
Når man lægger to intervaller sammen ganger man frekvens brøkerne sammen, når 
man trækker fra dividerer man brøkerne (dvs, vender den ene brøk på hovedet og 
ganger sammen) 
 

35 



Der er ikke alt der går godt.  
Forskellen på den store og den lille heltone 81/80 kaldet det syntoniske komma (eller 
Didemos’ komma) dukker op nogle steder når man prøver at lave intervaller. 
Den opstår på grund af forskellen mellem den lille og den store heltone, som jo begge 
optræder i skalaen.  
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Den nemmeste måde at finde syntoisk komma er at spille første finger (tonen H) på 
A-strengen, og så stryge den sammen med henholdsvis E- streng og D-streng. 
For at få den rent med D-strengen skal du sænke fingeren ca. 4 mm! 
 
Du kan også finde dette komma hvis du tager stor terts falgolet på G-strengen med 
højt 2. finger. 
Du får det høje H, men dette er et syntonisk komma lavere en hvis du sætter fjerede 
finger på E-strengen.  
Prøv! 
(Det forudsætter at violinen er ren-stemt) 
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I virkeligheden er vores vestlige musik tempereret. 
Det med at spille harmonisk rent er noget man kun kan på violin. 
 
 
Dette er en lille ”Biskop Brask note” 
 
Biskop Brask kom overlevede Stockholms blodbad 
Fordi han havde lagt en note under sit laksegl på det dokument hvor man havde afsat 
ærkebiskopen. På noten skrev han at ”Hertil er jeg nød og tvungen” 
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På grund strengenes tykkelse vil overtonerne ikke være helt harmoniske i de øvre og 
nedre oktaver. Idet man stemmer klaveret efter strengenes harmoniske, så vil 
frekvenserne være noget stigende når man kommer op ad. 
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De forskellige kirketonarter opstår når man spiller på de hvide tangenter og starter 
forskellige steder. 
Selvfølgelig kan man også spille kirketonarterne med hjælp af sorte og hvide 
tangenter, men det er nemmest at forklare ud fra de hvide tangenter, hvor dur-
skalaen  starter fra C, og mol skalaen. 
Durskalaen kaldes også Ionisk mens Molskalaen kaldes Eolisk.  
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På et eller andet tidspunkt i tidlig middelalder fik man byttet rundt på de græske skala 
begreber.  
Her er en oversættelses tabel.  
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Dette er grækernes skala opfattelse 
De delte skalaen op i 2 tetrachord (fire strenge) på hver en kvart, med en heltone i 
mellem 
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Normalt bruger man kvint cirkelen til tonarter. Det gør vi ikke her. 
Vi bruger den til akkorder. 
Denne kvint cirkel er altså kun til C-dur 
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Denne progression er meget brugt i Jazz hvor man erstatter Subdominanten med 
dens paralleltoneart D-moll 
Læg mærke til at vi bevæger os kun på de hvide tangenter 
Kvint cirkelen bruges altså ikke til at vise forskellige dur-tonearter, men til at vise 
akkorder (og toner) indenfor en toneart.  
 
Til II –er akkorden hører til Dorisk mol skala 
Til V-er akkorden hører Mixolydisk skala 
I det første skift springer vi en tone op.  
Herefter beholder vi en tone (kvinten) fra den gamle akkord ind i den ny. 
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Med vampen starter med et mediant spring. Dvs. grundtonen i C-akkorden bliver 
terts i a-mol akkorden. 
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Den Fulde kvint sekvens har 7 akkorder en til hver tone i skalaen.  
Læg mærke til at vi bevæger os kun på de hvide tangenter 
Hver ny akkord har en tone med fra den tidligere akkord. 
 
Til H-akkorden hører en akkord med formindsket kvint.  
Typisk en Dim akkord men man kan også tage en Hm7b5. 
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