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B Seikilos-sången översatt till nutida radioversion: 
 Fritt Organum för två röster 

A Kombinerad avsändare och mottagare: 
 Interludium för tre instrumentalister

G Vox principalis (Första stämman)

F Vox organalis (Organumstämman)

* Den doriska kolonnordningen är en av de tre ursprungliga grekiska 
kolonnordningarna och känns igen på sin avsaknad av bas samt  
triglyferna (”tre gånger kluven”) på frisen.

En kombinerad avsändare och mottagare för 
lokalkorrespondens. – Seikilossången: Radio-
version i E-dorisk ordning*, med funnet inter-
ludium. För två röster och tre instrument.  i.

Linnéa Eriksson





Seikilosstenen med den
äldsta komplett 
bevarade grekisk-antika 
kompositionen, Seikilos-
sången, inristad i den 
kolonnformade marmor-
stenen.

I forngrekiska noter 
skrevs tonerna med bok-
stäver ur det feniciska 
alfabetet. En halv tonhöj-
ning noterades genom 
att bokstaven vreds 90 
grader åt vänster, så att 
den ”hamnade på rygg”.

Seikilossången översatt till nutida noterings-
system.

på den. Liksom i det forngrekiska noteringssystemet mot-
svaras tonerna av språkliga element. Jag utgick från den 
nutida noteringen ovan, symbolerna i notskriften tolkades 
enligt följande: En bindebåge markerar att orden motsva-
rande tonerna skrivs ihop. Punkterade noter indikerar sid-
bryt (till skillnad mot punkterade ord i texten). 

** F. Vox organalis: Den doriska skalan ingår i de medel-
tida kyrkotonarterna, vilket ledde mig till upptäckten av en 
tidig metod för stämsång, kallad Fritt Organum. Jag lade 
således till en andra “organumstämma”, bestående av 
parallellförda kvartintervaller samt de icke-konsonerande 
intervallen sekund och ters, som metoden föreskriver. Ryt-
men (antalet stavelser) följer melodistämmans rytm. 

Titel, text (G*, F**) och figur (A) är hämtade ur följande bok: 
Peterson, [?]; Radioapparater dess konstruktion, s. 126-
127. (Funnen i bortskänkeslåda. Framsida, kolofon och 
s. 1-64 fattas, samt därmed även merparten av ryggtexten.)

* G. Vox principalis: Eftersom Seikilossången går att spe-
la utifrån en e-dorisk skala rekonstruerade jag även texten 
som en e-dorisk skala. Den forngrekiska skalan gick upp-
ifrån och ner, alltså E D C# B A G F#. När texten på så sätt 
fått en e-dorisk grammatik går det att spela Seikilossången 

i.


