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ÖVER grÄNSerNa

Musik för främmande 
civilisationer
radioprogrammet Ström i Sveriges radio p2 försöker få kontakt med främmande civilisationer genom att sända ut  
elektronikalåtar i universum. rymdbolaget sköter utsändningen av radiosignalerna från esrange utanför kiruna.

r
adioprogrammet Ström i P2 handlar om elektro-
nisk musik. Sedan starten 2006 har redaktionen 
(Andreas Tilliander, Mats Almegård, Håkan Lidbo 
och Anna Gavanas) också genomfört olika projekt 
som på något sätt är kopplade till radiomediet. Första 

säsongen anlitades tio svenska artister som fick ”remixa” 
fågelkvitter som en hyllning till det nedlagda radioprogram-
met Månadens pausfågel. Förra året gav Ström tio produ-
center i uppdrag att skapa alternativ musik för landssorg. 
I radiohuset finns nämligen spellistor över musik som ska 
spelas vid händelse av stor katastrof och landssorg. 

Med årets projekt tar Ström i P2 steget ut i universum. 
Med hjälp av Rymdbolaget och Esrange i Kiruna ska 
radiosignaler innehållande tolv specialskrivna elektroni-
kalåtar skickas ut i rymden som ett försök att få kontakt 
med främmande civilisationer. Innan dess har musiken 
”som ska förklara vilka vi på jorden är” hörts i Ström i P2. 
Intervjuer med de medverkande artisterna har varvats 
med expertkommentarer från Sven Grahn, seniorrådgivare 
på Svenska Rymdaktiebolaget. 

I början av juni kommer rymdstationen Esrange att 
rikta radiosignalen för att nå längre ut. Målet var inte be-
stämt när tidningen gick till tryck, men en stark kandidat 
är Beta i stjärnbilden Jakthundarna, som ligger 27 ljusår 
från jorden. Om det finns någon som kan ta emot signa-
lerna där kan strömredaktionen (och resterande jordbor) 
eventuellt räkna med svar någon gång kring år 2062.

– De stjärnor som bedöms som mest sannolika att hysa 
liv är Beta CVn,  Epsilon Indi A och 37 Geminorum. De 
ligger i vårt astronomiska närområde, typ 10–40 ljusår bort, 
och de ser ut att ha planetsystem som liknar solsystemet, 
förklarar Håkan Lidbo, som är ansvarig för ”rymdinslaget” 
i Ström i P2, valet av stjärna.

Sändningen kommer att ske på samma frekvens som 
man använder för att skicka signaler till rymdobservatoriet 
Odin, vilket är runt 2 100 MHz.

– Visserligen brukar man prata om den s.k. SETI-frek-
vensen som har med talet pi och med väteatomen att göra. 
Av tekniska skäl blir det Odins frekvens, säger Håkan Lidbo.

SETI står som bekant för Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence. Ström i P2:s projekt är snarast att kategorisera 
som Active SETI (eller METI – Messaging to Extra-Ter-

Text: Mats Almegård

yourhighness skickar ut ett rop på hjälp rakt ut i kosmos.

sol andersson utgick från rytmer eftersom hon menar att det  
alltid varit ett sätt för människan att kommunicera.

Håkan lidbo tror på svar från rymden.
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restrial Intelligence), till skillnad från den avlyssning av 
signaler från rymden som brukar räknas som passive 
SETI. Esrange, Rymdbolaget och Ström i P2 skickar ut 
radiovågor aktivt till presumptiva lyssnare i universum. 

– Det är inte någon som ägnar sig systematiskt åt att 
skicka ut meddelanden i rymden, men man kan ju säga 
att jorden gör det själv. Allt som sänds i etern vräks ut i 
universum, men inte åt något särskilt håll och det faktumet 
gör att det är en oerhört liten sannolikhet att det skulle gå 
att snappa upp signalerna någonstans. Ska man få någon 
att lyssna måste man veta åt vilket håll man ska rikta sig-
nalerna och det måste göras med en viss precision. I så fall 
finns en sannolikhet att det kan snappas upp, förutsatt att 
någon letar, som vi gör. Det enda aktiva försöket att skicka 
ut något mer konkret är att skicka ut fysiska meddelanden 
på rymdsonder, förklarar Sven Grahn.

De fysiska meddelanden som Sven Grahn nämner är 
de välkända plaketterna som följde med Pioneer 10 och 11 
(de första rymdfarkosterna som lämnade vårt solsystem i 
början av sjuttiotalet) och guldskivorna med inspelade ljud 
och musik som följde med rymdsonderna Voyager 1 och 2 
ut i universum år 1977. Men nu handlar det inte om ”LP-
skivor” i guld, utan om radiosignaler som innehåller musik 
från några av de mest framstående elektronikaproducen-
terna i Sverige. Att musiken kan uppfattas av främmande 
civilisationer tror Håkan Lidbo starkt på. Musik är mate-
matiskt uppbyggd och att andra (för oss okända) civilisa-
tioner behärskar matematik är Håkan Lidbo övertygad om. 
Sven Grahn håller med honom:

– När man skickar signaler ut i universum gör man det 
baserat på en hypotes om universaliteten hos vissa begrepp 
som talsystem och liknande, tror man inte på det vet jag 
inte hur man ska göra.

En medverkande artist som tagit fasta på det matema-
tiska är Sol Andersson. I hennes All is Full of Love har hon 

bäddat in en serie binära tal i musiken som innehåller en 
hälsning som talar om vilka vi människor är. Musikstycket 
är uppbyggt på rytmer som är samplade i tre delar. I varje 
del kommer en tempoökning som jobbar mot en klimax. 

– Genom hela låten ligger hjärtslag och andning. Första 
delen består av barnjoller, gråt, snarkningar. Andra av 
skratt av olika slag. Tredje mestadels av stön av vällust. Jag 
valde rytmer eftersom de håller oss samman och har gjort 
det sen urminnes tider. Vi har alltid kommunicerat med 
rytmer, menar Sol.

En annan av de deltagande producenterna är Johan-
nes Wikström. Ett av hans alias när han skapar elektronisk 
musik är Yourhighness. För att kunna berätta för andra livs-
former i universum om vilka vi människor är läste Johannes 
på i böcker som Peter Nilsons Ljuden från kosmos. 

– Innan jag började skapa stycket funderade jag kring vilka 
typer av ljud som kunde användas för att kommunicera med 
rymdvarelser och vilka ljud som skulle ge mening för dem. 

Yourhighness’ stycke Calling for Cosmos är uppdelad i två 
delar. Når den någon lyssnare ute i det okända är det högst 
troligt att de därute blir positivt inställda till oss på planeten 
jorden, så vacker är musiken! Johannes har använt sig av 
syntar, men också av sin egen röst. Han har spelat in sig själv 
upprepade gånger och på så sätt skapat ett körverk. 

– Körerna saknar riktiga ord och är tänkta att signalera 
att här finns det liv. Intelligenta civilisationer borde kunna 
skilja på ljud/brus alstrat av rymden och den mänskliga 
rösten. Jag tycker körerna är vackra och min förhoppning 
är att andra civilisationer skall kunna uppleva skönheten 
och vilja kontakta oss. 

Vem vet? Om femtio år kanske svaret kommer från 
rymden. Strömredaktionen skulle helst se ett svar i form av 
remixer på de totalt tolv låtar som skickas ut i universum. 

matS aLmegÅrD är journalist, DJ och medlem i redaktionen för Ström i P2.

Härifrån ska musiksignalerna skickas ut i rymden.
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