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Uddybende tanker bag ClockWork – matematikken bag musikken 
(for yderligere info og de kunstneriske idéer bag installationen i Skovtårnet henvises til link #2) 

 
Jeg vedlægger her skitser og et indblik i min foreløbige arbejdsproces med at konstruere 
ClockWork. Indgangsvinklen til at komponere dette værk er helt ny for mig – i dette projekt 
er det matematikken og systemerne, der definerer musikken og dermed værkets udvikling. 
 

 
 
Teoretiske perspektiver af værket: 

• Hvert trin på uret repræsenterer en taktart og en tonalitet relateret til kvintcirklen. 
Således bevæger publikum sig musikalsk rundt i tonearterne på deres rejse i værket. 

• Højttalerne i installationen placeres et præcist antal meter fra hinanden, så de 
enkelte satser isoleres og ikke bliver forstyrret. 

• Værket uropføres som installationsværk med højttalere men kan på sigt opføres 
med live musikere (hvorfor de enkelte satser skrives simple og som udgangspunkt 
monofone) 

• Clockwork vil på sigt også kunne opføres af Musikskolers ældre årgange som 
interaktivt værk. 

 
 Matematikken bag værket: 

• Værket går i tempo 105 og alle satser opererer inden for den samme 
tempoangivelse. 

• Hvert 35. slag repræsenterer en varighed af 10 sekunder. 
• Værket gentages øjensynligt i et uendeligt loop - men Clockwork består af præcis 

27.720 slag, som alle tal fra 1 til 12 går op i. 
• Værkets reelle varighed er således 2 timer og 12 minutter. 
• Hvert 12. minut markeres en musikalsk milepæl i værket. 
• Dette sker præcis 11 gange. 
• Den 12. milepæl markerer værkets genfødsel (øjeblikket, hvor alle temaer mødes 

påny) 
• Således starter Clockwork forfra.  
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Metrikken og opbygningen i ClockWork 
 
Rækkefølgen af klokkeslættene i CLockWork er nøje overvejet og repræsenterer satsens 
forskellige taktarter, der således skiftes konstant mens publikum bevæger sig rundt i 
værket. Jeg har ud fra matematiske overvejelser fastlagt de enkelte klokkeslæt, så værket 
opleves som dynamisk. 
 
Værket er konstrueret således, at det i de gule sektioner er semi-ustabilt. I den grønne 
sektion opleves det som stabilt og i den røde som ustabilt. Stabiliteten afgøres af, hvor 
mange fælles slag, der opstår mellem de enkelte taktarter/klokkeslæt.  
 

ENDELIGE FORM 
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Publikum kan opleve værket ’med uret’ og ’mod uret’. Strukturen er baseret på avancerede 
matematiske udregninger, der tager højde for, hvornår hvert ’klokkeslæt’ mødes og hvor 
lang tid de enkelte satser varer før de gentages.  
 
Her ses minut-tallet per sektion, og hvordan varigheden af hver sats fordeler sig i løbet af 12 
minutter: 
 

 
 
NB. Jeg opererer pt. med en forsimpling af ”klokkeslættet 11” af forskellige tekniske årsager 
– såsom at tage hensyn til musikernes samspil.  
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Harmonik i ClockWork 
 

 

 
 
 
 
 
Til venstre ses et af de foreløbige bud på 
harmonisk progression i værket.  
 
Bemærk, at klokkeslættene i denne model 
går ’mod urets retning’. 
 
Overvejelserne går i øjeblikket på, hvordan 
jeg kan sikre den mest smidige overgang i 
mellem de enkelte satser. 
 
Øverst læses det minut-tal, det tager for 
hver sats at ’gennemføre’ sig selv. 
 
Næste tal repræsenterer den taktart, som 
satsen går i.  
 
Hernæst ses det foreløbige bud på 
harmonisk opbygning, med skalaer og 
eventuelle noter til tonalitet.  
 
Jeg har i skemaet noteret, hvilke toner jeg 
skal holde særligt øje med – det gælder 
især i de dele af værket, hvor publikum 
fysisk vil befinde sig præcis imellem to 
klokkeslæt (og dermed vil høre to satser 
lige kraftigt). 
 
For at sikre maksimal variation skifter jeg 
løbende mellem dur- og mol-tonearter med 
varierende skala-indhold. Dog følges den 
trinvise rejse igennem kvintcirklen. 
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ClockWork som orkesterværk 
 
Næste udviklingstrin i værket er at få endegyldigt afgjort, om jeg indspiller værkets 
prototype med flygel (som var min oprindelige plan) eller om det lykkes at få koblet et 
regionalt orkester på projektet, så værket kan indspilles med fuldt orkester eller alternativt 
24 strygere (2 strygere per højttaler). Dette afgøres i løbet af 2020. 
 
Det er dog min klare strategi at sikre, at værket vil kunne opføres af symfoniorkestre. Derfor 
har jeg også udtænkt en model for, hvordan værket kan opføres i koncertsale i en 
komprimeret udgave på 35,5 minutter.  
 
I koncertsals-versionen af værket opfordres publikum til at opleve koncerten med lukkede 
øjne, mens orkesteret fordeles i 3 ensembler i salen.  

 
Ensemblerne fader i løbet af koncerten ind og ud og simulerer en cirkulær bevægelse, som 
hvis publikum i virkeligheden var i bevægelse. 

 
Her er en illustration af værkets opbygning i koncertsals-format: 
 

 
 

De enkelte sektioner er markeret med satserne og varigheden af disse.  
 

Et andet skematisk overblik ses her: 

 
 

Den komprimerede version af værket er udtænkt således, at Ensemble 1 vil have de sværest 
tilgængelige satser, mens Ensemble 2 vil have de lettere satser. Dette kan udnyttes i 

tilfælde, hvor musikskoler ønsker at opføre værket og inddrage musikere af forskellige 
kompetencer. 
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