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Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) 
I midten af nittenhundredetallet var funktionsteorien den fremherskende harmoniske teori i Danmark. 

Det var den, der i forskellig udformning blev undervist efter, det var dens måde at begribe harmoniske 
sammenhænge, der blev anset for mest dækkende. Den afløste den Weberske (1817)trinteori, der via 
Richter1 (1853) i særlig Bondesens (1897, 1920) udformning havde været dominerende, og hvis indflydelse 
kunne aflæses i lærebøger som Foss (1913), Kæstel (1923) ja selv Hamburger/Godske-Nielsen (1939). Den 
tredje store harmoniske teori, den Rameau i sin tid grundlagde (1722), fundamentalbasteorien, var der 
ingen eksempler på. Den var gradvist gledet ud til fordel for den harmonilærefremstilling først Richter og 
senere Riemann præsenterede. De fremmeste fundamentalbasteoretikere var Rameau (1722), Kirnberger 
(1774) og Sechter (1853), og skønt den sidste havde mange følgere - heriblandt Anton Bruckner  
(Holtmeier, 2005, 227) og i en vis forstand Arnold Schönberg (Tittel, 1966, 197)- var den 
fundamentalbasteoretiske tilgang i Europa ved århundredeskiftet døet ud og erstattet af teorier funderet 
på Richters eller Riemanns (eller en blanding af begges2) lære. Så meget desto mere opsigtsvækkende er 
det, at dansk teori i 1900-tallets sidste halvdel skulle opleve en genoplivning af denne teori. En 
genoplivning, der ikke bare revitaliserede den gamle teori, men også forårsagede en fundamental 
nytænkning af funktionsteorien i en samtænkning med fundamentalbasteoretiske grundpræmisser. En 
samtænkning, der ganske vist ingen større indflydelse fik. Funktionsteori var og blev eneherskende I 
Danmark. 

I USA var situationen en lidt anden. Fundamentet for en stor del af amerikansk teori var og er og bliver 
Webers trinteori, og det særligt i Richters udlægning. Men sideløbende med denne påvirkning løber en 
anden, nemlig påvirkningen fra Percy Goetschius’ The Theory and Practice of Tone-Relations (1892). Og 
Goetischius’s teori bygger på et kvintprogressionsparadigme. Goetschius er således 
fundamentalbasteoretiker.3 Når amerikansk teori medtages i denne gennemgang, der langt overvejende 
omhandler Jersilds teori, skyldes det én af Goetschius’s arvtagere, Allen Irvine McHose. Det helt særlige ved 
ham er, at hans opdaterede, og – kunne man med Thompson sige - Weberiserede version af 
fundamentalbasteorien, nu med direkte henvisning til Rameau, udviser nemlig stort set de samme 
karakteristika, som vi finder i Jersilds teori. Vejen til dem er blot en anden. McHoses teori udkommer i 
1947, 23 år før Jersilds teori, men perspektiverer på ideel vis dennes senere teori.  Ligesom Jersilds bygger 
også McHoses teori på nationale forudsætninger, og disse forudsætninger er derfor medtaget. Historien 
om det tyvende århundredes version af fundamentalbasteorien er dermed blevet en historie om Danmark 
perspektiveret gennem en historie om USA.   

De to danske fundamentalbasteoretikere, Otto Mortensen og Jörgen Jersild, udgav deres bøger i 
henholdsvis 1954 og 1970. Af de to er det nok kun den første, der helt og fuldt ville anderkende 
betegnelsen ’fundamentalbasteoretiker’. Da Jersild udgiver sin bog små tyve år efter, er ’funktionsteori’ i 
den grad blevet lig med ’harmonisk teori’, at Jersilds bog i hele sit anlæg fremstår som et bud på en 
funktionsteori. Men dens grundfundament – kvintskridtssekvensens kvintfaldslogik - er ikke desto mindre 
fundamentalbasteoretisk, og Jersild indgår derfor i nærværende fremstilling – muligvis mod sin vilje – som 
fundamentalbasteoretiker. 

  

                                                           
1 Hvis væsentligste bedrift var en uhyre pædagogisk fremstilling, samt en inkorporering af generalbasteoriens 

becifring. 
2 Som f.eks. Louis/Thuilles Harmonielehre (1907). 
3 Om Weber, Richter og Goetschius’s betydning for amerikansk teori, se Thompson (1980). Thompson redegør for 

Goetschius’s kvintparadigme og dets implikationer, for forståelsen af subdominanten som terts, kvint og septim i en 
andentrinsakkord. Men hverken teoretikere som Rameau, Kirnberger og Sechter eller begrebet 
”fundamentalbasteori” nævnes i den anledning. 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

5 
 

Otto Mortensen (1907-1986) 

”Når et musikteoretisk læresystem har eksisteret en vis tid, kortere eller længere, må det i 
almindelighed vige pladsen for nye og går dermed over i »historien«. Sådan er livets gang under 
udviklingens lov. Dermed er dog ikke sagt, at de deri indeholdte tanker eller forestillinger alle som een 
behøver at dø bort. Visse elementer kan — mere eller mindre omformede efter de nye behov — føres 
umiddelbart videre eller af senere slægtled bringes frem til fornyet aktualitet (Hamburger, 1955a).” 
 
Ovenstående indledning til Hamburgers anmeldelse af Otto Mortensens Harmonisk Analyse efter 

Grundbas-metoden, - med undertitlen Harmonisk Struktur i Grundtræk - viser med det samme hvilken 
position fundamentalbasteorien havde på bogens udgivelsespunkt. Men den viser også den åbenhed, med 
hvilken bogen blev modtaget. I hvert fald af Povl Hamburger som på daværende tidspunkt netop havde 
afsluttet sin disputats Subdominante und Wechseldominant (Hamburger, 1955), hvori han selv bevægede 
sig udover de gængse funktionsteoretiske dogmer i sin lancering af den såkaldte subdominantiske-

vekseldominantiske dobbeltfunktion. Mortensens bog skulle da også vise sig at få stor indflydelse på 
Hamburgers syn på funktionsteorien.4 

Mortensen var uddannet som pianist og organist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (1930). Han 
underviste på konservatoriet (1942-1966) og virkede derudover som komponist (fik siden to sange optaget i 
kulturministeriets kulturkanon af 20065). I fyrreårsalderen påbegyndte han studiet af musikvidenskab ved 
Københavns Universitet, som han i 1956 afsluttede som mag.art. Fra 1966 til 1974 virkede han i denne 
egenskab som lektor ved Århus Universitet.6 Afhandlingen om grundbasmetoden er altså skrevet i 
umiddelbar tilknytning til hans musikvidenskabelige studier. 

Det er ikke kun i sin tilgang til teoretisk metode, at Mortensen adskiller sig radikalt fra sine forgængere. 
Også i det, at han ved navns nævnelse redegør for sine inspirationskilder er Mortensen i dansk 
sammenhæng unik. Såvel Høffding som – ja især! – Hamburger var i deres første udgivelser sært tavse på 
dette punkt.7 Her mærker man tydeligt hans akademiske skoling. Han fortæller, at hans teori er baseret på 
Friedrich-Wilhelm Marpurgs (1718-1795) Systematische Einleitung in die Musikalische Setzkunst: nach den 

Lehrsätzen des Herrn Rameau(1757), , Johann Phillip Kirnberger (1721-1783), Die wahren Grundsätze zum 
Gebrauch der Harmonie (1773), Die Kunst des reinen Satzes (1779) og Simon Sechter (1788-1867), Die 

Grundsätze der Musikaliche Komposition (1853). Da Marpurg 1757 i sin grundstruktur er en oversættelse af 
Jean-Baptiste le Rond D’Alemberts forenklede udgave af Jean-Phillippe Rameaus (1683-1764) teorier , 
Elemens de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau (d’Alembert, 1752), er tre 
fremmeste repræsentanter for fundamentalbasteorien hermed repræsenteret. Rameau er så ganske vist 
kun læst i en tredjehånds gengivelse. Et forhold, der da også skal vise sig at få betydning for Mortensens 
teori-fremlæggelse.    

Mortensen præsenterer Kirnberger, som sin væsentligste inspirationskilde. Faktisk angiver han, at de 
væsentligste forskelle mellem hans og Kirnbergers version begrænser sig til analysenotation og vurdering af 
grundharmonier. Mortensen anfører (1954, VI) den harmoniske becifring i selve kompositionen, og ikke 
som hos Kirnberger over grundtonerne. Kirnberger opererer med to ’væsentlige’ akkorder, 
grundtreklangen og durseptimakkorden, der udgør harmonikkens to grundfundamenter. Mortensen 
opererer kun med treklange som harmonisk fundament.8  

                                                           
4 Se gennemgangen af Povl Hamburger. 
5 ”Septembers himmel er så blå” og  ”Du gav os de blomster, som lyste imod os”. 
6 Kilder: Wikipedia (www.da.Wikipedia.org)og Gyldendals leksikon (www.denstoredanske.dk ). 
7 Det bliver særligt påfaldende hvis man sammenligner med den svenske funktionsteori, der på det tidspunkt 

gjorde en dyd ud af, at redegøre for hvilken sammenhæng man skrev sig ind i. Se gennemgangen af svensk teori. 
8 Mortensen, 1954, VII. Kirnberger bygger sin teori på en antagelse om to fundamentale klange, treklangen og 

septimakkorden. Han skriver: 
 ”Al harmonik består af kun to grundakkorder, hvoraf alle øvrige akkorder udspringer, og til hvilke alt, hvad der 

sker i satsen, kan tilbageføres. Disse er: 
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Mortensen har adapteret den notationspraksis, som Kirnberger i sin tid overtog fra Rameau: Under 
nodesystemet tilføjes en ekstra nodelinje med basnøgle, hvori de ovenstående harmoniers egentlige 

grundtone, grundbassen, er skitseret. I mangel af et analyseapparat, der kan angive både tilstedeværende 
og fraværende grundtoner er en sådan baslinje en effektiv måde at anskueliggøre den til grund liggende 
fundamentalbas for hver akkord. Efter Voglers (1776, 1802) og Webers (1817) indførelse af deres 
forskellige typer trintalsbetegnelser, er det imidlertid mindre indlysende, at denne linje er nødvendig. Hos 
Mortensen opstår tilmed en art dobbeltkonfekt i og med, at der under den tilføjede baslinje, der viser 
harmoniernes egentlige grundtone, samtidig er tilføjet trintal, der benævner den tilføjede bastone. 
Akkordens ”egentlige” grundtone angives dermed dobbelt: Som node og som trintal.9 

Hvad Mortensen ikke overtager, er fundamentalbasteoriens doktrin om tertstabling.  
Udover at anførsel af inspirationskilder rummer Mortensens bog udførlige overvejelser over 

akkordnotation10, forholdet mellem forskellige analysemetoders hensigt og resultat, samt over enhver 
analyses formål som sådan.  

Den præstabiliserede syntaks: Tre grundmodeller 

I sin beskrivelse af, hvad analytisk færdighed egentlig er, fortæller Mortensen, at færdigheden ”i at 
kunne analysere harmonisk beror praktisk talt paa, om man er i Stand til at kunne betegne alle 
forekommende diatoniske og kromatiske Halvtone-Trin korrekt (1954, XXII).” Dette skal ikke forstås 
således, at analytisk færdighed dermed er færdigheden i blot korrekt at kunne ”betegne” diatoniske og 
kromatiske trin, altså med andre ord gennemskue hvilken akkord, der egentlig er på færde. Færdigheden i  
at forstå de enkelte akkorder, skal bruges til at ”lokalisere den til Grund for en given Komposition liggende 
Følge af Grund-Akkorder (Ibid., VI).” Det er her væsentligt at bemærke, at Mortensen i denne 
grundtoneudsøgning distancerer sig fra fundamentalbasteoriens tertstabelteori. Tværtimod anfører han, at 
hvis  

 
”man [….] lader sig forlede til at slutte, at alle Akkord-Dannelser egentlig er opbyggede af Tertser, 

vil man gøre sig skyldig i en ganske uvæsentlig og fejlagtig Betragtning. Denne kan karakteriseres 
saaledes, at vi eensidigt vilde komme til at lægge Vægt paa Akkordernes ”Tværsnit” og de Toner som 
tilsyneladende er deres Grundtoner, i Stedet for at lægge Vægt paa den Maade Akkorderne opfører sig 
paa (den Sammenhæng i hvilken de staar), og paa de Toner, som i Virkeligheden er deres Grundtoner 
(Ibid., IX).” 
 

                                                                                                                                                                                                 
a) Den konsonerende treklang, der enten er dur, mol eller formindset; og 
b) Den dissonerende væsentlige septimakkord, der kan optræde i flere forskellige sammensætninger.” 
[Kirnberger, 1773, 5: “Die ganze harmonie besteht nur aus zween Grundaccorden, die der Ursprung aller andern 
Accorde sind, und auf denen sich alles, was nach dem reinen Satz gesetzt ist, zurückführen läßt; diese sind: 
a) der consonirende Dreyklang, der entweder hart, oder weich oder vermindert ist; und 
b) der dissonirende wesentliche Septimenaccord, der vielerley Zusammensetzungen fähig ist:“] 
Samme præmis finder man iøvrigt allerede hos Rameau (1722, 200), der i forlængelse af sin definition af treklange 

som tonika-akkorder og septimakkorder som dominanter, konkluderer: „Disse to akkorder den rene treklang og 
septimakkorden, er, så at sige, de eneste harmonier, der findes. For alle øvrige akkorder er dannet af disse to.” [(1722, 
200) “Ces deux Accords, le parfait & celuy de la Septiéme, sont, pour ainsi dire, les seuls qu’il ait dans toute 
l’Harmonie; car tout autre Accord est composé de ces deux premiers.”] 

9 Man finder da heller ikke denne praksis i Sechters (1853) fundamentalbaslære. Her angives grundtoner ved 
enten bogstaver (A,H,C,D etc.) eller den Voglerske (1776, 82) version af romertalssystemet, hvor alle trin skrives med 
stort. Noget andet er, at de store romertal nok snarere refererer til Riemanns praksis end Voglers. Webers distinktion 
mellem store og små tegn fulgtes end ikke konsekvent af teoretikere – som Louis/Thuille – der ellers på alle centrale 
punkter gik i Webers fodspor. 

10 Herunder en udførlig argumentation for hvorfor han mener, at kun treklangsstrukturerne er væsentlige, Ibid. 
VI-VII. Hvilket dog udmunder i at teoriens fokus er på grundtonebevægelser (Ibid. VIII), ikke akkordstrukturer. 
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Mortensen understreger, at ”en Akkord først eksisterer og faar Betydning som Akkord i det Øjeblik den 
iagttages i sin Sammenhæng med andre Akkorder (Ibid.VIII).” Det er akkordsammenhænge, ikke 
enkeltakkorder, der er vigtige.  

 Mortensens akkordsammenhænge er dog anderledes defineret end funktionsteoriens. Hvor 
sidstnævnte ser akkordforløbs sammenføjning som resultat af særlige funktionsforløb, ser Mortensen dem 
som funderet i særlige grundmodeller. Det er disse modeller, undertitlens Harmoniske Strukturer i 

Grundtræk henviser til. Teoriens hovedtese er nemlig, at dur-mol-tonaliteten defineres af et ganske lille 
antal af sådanne grundmodeller, som er for musikken, hvad grammatik og syntaks er for sproget. De udgør 
en ”præstabiliseret” syntaks (XIII). Den væsentligste af disse er kvintskridtssekvensen: 

 
”Under Forudsætning af at alle de 7 harmoniske Trin bringes i Anvendelse, lader disse sig 

kombinere paa 5040 Maader. Nu er Forholdet det ejendommelige, at kun én af disse er paaviselig i 
musikalsk Praksis, og det er Kombinationen: I-IV-VII-III-VI-II-V. Aarsagen hertil er den, at denne 
Kombination, fremfor de 5039 øvrige, har den Egenskab, at den eentydigt definerer eller konstituerer 
en Dur- (eller Moll-) Tonalitet (1954, XIII).” 
 
At kvintskridtssekvensen skulle være en toneartsdefinerende model, er et udsagn, som står i skærende 

kontrast til den på det tidspunkt herskende funktionsteoris antagelser11. Men indenfor 
fundamentalbasteorien har kvintskridtssekvensen altid været forstået som toneartskonstituerende,12 og 
den forståelse af kvintspringet som paradigmatisk bevægelsesform, som man i funktionsteorien kan støde 
på i svøb13 stammer også herfra14. Når Mortensen ikke har følt sig kaldet til at udvise diplomati og 

                                                           
11 Hugo Riemann, som i øvrigt ikke optræder på Mortensens litteraturliste, omtaler i sit første større forsøg på at 

udforme en teori på dualistisk basis (1877, 48) kvintskridtsbevægelsen som et ”lidet respektabelt Kunstmiddel”, som 
mangler ”indre holdning” og blot er en ”kæde af på hinanden hængte led uden lås.” Den svækker kadencens 
”tvingende slutkraft” så meget, at denne vil gå tabt. Riemann udfoldede senere (1906, 202) det synspunkt - som lever 
videre i traditionel dansk teori (Westergaard, 1961, 18, Larsen/Maegaard, 1981, 141, Rasmussen, 2011, 64), - at det 
harmonikkens funktionelle forløb står stille så længe kvintskridtssekvensen varer (se i øvrigt ”Fra Hauptmann..”). Ingen 
af de nævnte danske teoretikere havde dog publiceret på Mortensens tid. Det havde til gengæld Peder Gram, som var 
af en lidt anden observans. Han anfører (1947,67), at en sådan sekvens kan høres som en række ”mere eller mindre 
vellykket Forsøg af de enkelte Klange paa snart at efterligne og vikariere for en Dominant snart for en Tonika. – Heraf 
ser man, at en Skalas Klange under visse Omstændigheder […] kan analyseres som ”tonale Bidominanter” til Skalaens 
Treklange.” Sekvensens led altså ifølge dette udsagn dominant-tonika-lignende forhold til hinanden. 

12 Fundamentalbasteoriens ophavsmand Jean-Phillippe Rameau angiver flere steder denne bevægelse som den 
paradigmatiske. Se f.eks. 1722, 81, hvor sammenhængen mellem dissonansopløsning og kvintskridtsforbindelser 
udfoldes. Dahlhaus (1968, 21-28) påpeger også kvintskridtssekvensens konstituerende funktion for Rameau, men 
mener samtidig, at skalaens tonika i sig selv derved ophører med at være en toneartskonstituerende og blot bliver 
dissonansopløsningernes ”mål og resultat” (1968, 21).  Hvilket dog ville forudsætte en konstant modulerende 
kvintskridtsbevægelse. I en skalaegen kvintskridtssekvens er tonika toneartskonstituerende alene fordi det V. trin, der 
som den eneste akkord i skalaen har den afgørende tonikadefinerende durseptim-akkord-struktur, er betinget af 
tonikas placering. 

13 Påtænk f.eks. Høffdings affinitetsbegreb og modstillingen af affinitære og kontrære bevægelser (Høffding, 1933, 
5, 103-104).  

14 Som man kan finde det hos Rameau, der dels udleder kvintprogressionens betydning af dens priviligerede plads 
i overtonerækken (1722, 49-50), dels argumenterer for, at enhver harmonisk bevægelse er en imitation af det 
grundlæggende kvintfald fra dominant til tonika (1722, X og 129).  

Disse overvejelser har d’Alembert sorteret fra i sin videregivelse af Rameaus teorier, og de optræder derfor heller 
ikke i den tekst af Marpurg, som Mortensen har læst. Hos Marpurg forsøges kvintbevægelsen ikke som sådan 
begrundet. Det hedder blot (1757, 17), at, ligesom man kan bevæge sig kvintvis fra tonika, kan man det også fra alle 
skalaens øvrige toner.  
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forsigtighed overfor tidens herskende funktionsteori, kan det skyldes, at ingen af de tekster, Mortensen 
ifølge sin litteraturliste har læst, indeholder den funktionsteoretiske kritik af kvintskridtssekvensen.15   

I fraværet af en rekurs til metafysisk argumentation ligger Mortensen på linje med funktionsteoretiske 
kolleger som Høffding og Hamburger. Hans teori er – som disses – tilsyneladende funderet alene på 
empirien, den verificeres af det, der er ”paaviselig i Musikalsk Praksis”. Da det er det i-musikalsk-praksis-
påviselige, der betinger teoriens udsagn, er bogen da også udformet som en 134 siders præsentation af 
musikeksempler, forudgået af blot 29 siders teoretisk fremstilling. En fremstilling, der næsten har karakter 
af at være blot et forord til det egentlige: Den med analysetegn præsenterede Musik.16 Analyseret – som 
ovenfor nævnt – med angivelse af harmoniernes egentlige grundtone angivet ved såvel trintal som 
nodehoved i et tilføjet Rameausk/Kirnbergersk ”analysesystem”. Eksempelmaterialet er inddelt efter 
emner, såsom harmonisk grundmodel, særlige akkordtyper (Akkordgruppen II, den neapolitanske sekst), 
kromatik og harmonisk omtydning.   

Skønt den musikalske praksis, der uddrages af dette eksempelmateriale, må være den samme som den, 
der ligger til grund for funktionsteoriens teoretikere, kaster den i Mortensens teori helt andre karakteristika 
af sig, end den gør i en funktionsteoretisk optik. 

Den viser sig at bestå af tre paradigmatiske harmoniprogressioner, der som ’urformler’ eller 
’grundmodeller’ udgøre en kernen i alle progressioner. Udover kvintskridtssekvensen er det en progression 
af faldende tertser samt II-V-I-kadencen. Mortensen benævner dem A, B og C, (1954, 2): 

 
A) I-IV-VII-III-VI-II-V 
B) I-VI-IV-II-V-I, var: I, D17-VI, D-IV, D-II, V,I 
C) I-II-V-I, var. I, D-II, V, I, (II kan udbygges til indskudt kadence II-V-I, eller I-II-V-I) 
 
Med disse tre grundmodeller er etableret en systematisk ramme for forståelse af dur-mol-musikkens 

harmoniske progressioner. Alle tolkes de som variationer over én af disse tre grundstrukturer. Hver 
grundstruktur har sine indbyggede variationsmuligheder: 

A)  A-modellens faldende kvintrække præsenteres både som modulerende og stabil. Som stigende 
bevægelse kan den kun forekomme i korte udpluk. En stigende kvintrække, der indbefatter alle 

                                                           
15 Den specificeres på dansk jord først seks år senere hos Westergaard (1961, 18), hvor det hedder, at eftersom i 

kvintskridtssekvensen ”akkordernes funktion simpelthen er, at de alle hører til i tonearten, hver på sit trin og i en 
bestemt rækkefølge, forekommer det rimeligt at analysere dem med trintal”. Kvintskridtssekvensen forstås ganske 
enkelt som et afunktionelt indslag i det funktionelle forløb. 
16 Tanken at begrunde sin teori i empirien findes tidligst og mest markant hos G.Weber (1817), Versuch einer 

geordneten Theorie der Tonsezkunst  (1817-18 ), der udformede regelsæt for akkordbevægelser angiveligt funderet på 
empiriske iagttagelser (1818, 210ff.). Wilhelm Herman Barths (1813-1896) Harmonilære (1869), som Mortensen 
henviser til, bygger i sin præsentation af akkordfølgeregler (1869,26 ff.) på Webers anvisninger, hvilket Mortensen må 
vide, da Webers bog indgår i hans litteraturliste, men dog ikke nævnes. Samme tradition finder man i mere 

sammenpresset form videreført også i Walter Pistons (1894-1976), Harmony (1944, 17), som Mortensen også nævner. 
Endelig inddrager Mortensen også Adele Katz (1887-1979) hvis Challenge to Musical Tradition (1945), bød på én af de 
første præsentationer af Schenkers ideer i USA. Da Mortensen ikke kan have været bekendt med baggrunden for den 
Schenkerske teori, fremstår særlig bogens fremhævelse af progressionen I-III-V, som besynderlig i lyset af dens 
manglende prominens i musiklitteraturen. Som Mortensen anfører (1954, XIV) giver fremhævelsen af denne 
progression kun mening ”hvis den forstås som harmonisk storform” da den så ”karakteriserer vigtige harmoniske 
Positioner i Sonate-Formen i moll […]” Mortensen har i det hele taget et imponerende overblik over samtidens 
litteratur, som udover stort set alt, hvad der på det tidspunkt var udkommet af dansk litteratur om emnet også – 
udover det allerede nævnte – inkluderer Fétis (1844), Marx (1868), Halm (1900), Louis og Thuille (1907), Kurth (1923), 
Hindemith (1944), Schönberg, (1911 og 1954). Det man selvfølgelig straks bemærker, er, at hans litteraturliste 
indeholder så godt som alle teorihistoriens mesterværker samtidig med, at ikke et eneste af Riemanns mange værker 
ikke optræder på listen. Funktionsteorien kender Mortensen – viser litteraturlisten - dog gennem Høffding (1933), 
Svensson/Moberg (1933), Gram (1947) og Hamburger (1948, 1951). 

17 ’D’ angiver i Mortensens terminologi en bidominant. 
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skalaens syv akkord gives ikke. ”Grunden hertil er den, at VII ikke kan forekomme i Forbindelsen III-
VII-IV (men derimod godt kan forekomme i Forbindelsen IV-VII-III)(1954, XVIII).” Det er altså 
bevægelsen fra VII til IV, der ifølge Mortensen ikke forekommer i praksis. 

B) B-modellen foreslår Mortensen kun én udvidelse til, nemlig indskud af bidominanter før hver 
skalaegen grundakkord. Til gengæld anfører Mortensen en række forkortede former modellen kan 
optræde i (XIX-XX): I-VI-II-V-I, I-IV-II-V-I, I-D-VI-II-V-I, I-IV-D-II-V-I. Af uransagelige grunde optræder 
kadencen IV-V ikke. Den kunne ellers have været tolket som en forkortelse af ’I-IV-II-V-I’ ned til ’I-
IV-V-I’. 

C) C-modellens udvidelser, består af indskud af stadig længere bikadencer. Mortensen (1954,2-3) 
anfører først et indskud af bidominant før II: I-D-II- V- I. Og dette kan igen udbygges til en hel lille 
mellemkadence til II. trin. 

 
 

”Forholdet kan forstaas saaledes, at Mellem-Dominanten til II har en vis Tilbøjelighed til at trække 
en forudgaaende Akkord, eller endog flere forudgaaende Akkorder med sig.[…] Vendingen kan 
udbygges endnu stærkere, idet II kan løsrive sig og faa sin egen I-II-V-I. Dette er vist i Eks. c3, i hvilket 
Hoved-Tonearten stadig er C-Dur, om end d-moll-Indslaget er endnu stærkere […] (1954, XX).” 

 

 
Selvom Mortensens nodeeksempler indeholder firklange, pointerer han, at grundmodellerne afspejler 

treklangsforløb. I den analytiske proces reduceres alle akkorder til treklange, ”da det er mere holdbart at 
forestille sig, at den egentlige harmoniske Handling udspiller sig i Tre-Klange, og mindre holdbart at 
forestille sig, at den snart udspiller sig i Tre-Klange, snart i Fir-Klange VIII (eller maaske endog i Fem-
Klange)[…](1954, VII-VIII)”.   

Det er bemærkelsesværdigt, at Mortensen her argumenterer med, at ”Fir-Klangenes Affinitet (Evne 
eller Tilbøjelighed til at forbinde sig med andre Akkorder) er ringere end Tre-Klangenes […](1954, VIII).” Den 
rangorden findes mig bekendt ikke hos andre teoretikere. Netop affinitetsbegrebet associeres oftes med 
firklangsudbygninger, som man finder dem hos subdominanten med tilføjet sekst og 
dominantseptimakkorden. Her forstås typisk den påkrævede opløsning af firklangens dissonansforhold som 
den næsten mekaniske kraft, der betinger det, Mortensen betegner som ”Akkorders tilbøjelighed til at 

forbinde sig med hinanden.” 
Som for Høffding (1933, 5) er dette affinitetsbegreb centralt for Mortensen. Men mens Høffding i 

treklangsrelationer finder affiniteten defineret i forskellig grad af kvint-, terts- , sekund-forbindelse og 
akkordomlægninger, er affiniteten hos Mortensen defineret af grundmodellerne og deres udvidelser. 
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De afspejler for Mortensen ikke bare en særlig praksis forstået som musikalsk empiri. De afspejler selve 
komponisternes arbejdsproces: 

 
[…]”Den store musik” [er] ikke […]”harmoniseret”, men […] Forholdet [synes] tværtimod […] at 

være det, at Musikken i det 18’ og 19’ Aarhundrede udspringer af visse forud accepterede 
(præstabiliserede) harmoniske Vendinger. Dette kan vi slutte deraf, at Komponisterne foretrækker visse 
harmoniske Vendinger frem for andre, eller med andre Ord: at de paa intet Tidspunkt synes at have vist 
nogen Interesse for at operere med mulige Akkord-Forbindelser, men at de tværtimod har indskrænket 
sig til at operere med stadigt tilbagevendende og relativt faa Akkord-Forbindelser, som saa er bragt til 
kunstnerisk Liv, ”animeret”, ved Hjælp af ”Stemmer” (1954, XII).” 

 
Bemærk i dette det lille begreb ”animeret”, som Mortensen bruger om stemmeføringens evne til at 

levendegøre harmonikken. Begrebet vil i en lidt anden betydning dukke op igen hos Jörgen Jersild.  
Endelig er det vigtigt i forbindelse med disse grundmodeller at notere sig progressionernes betydning 

for akkordtolkningen:  
 

”[…] ”Én Akkord er ingen Akkord”, d.v.s. at en Akkord først eksisterer og faar Betydning som Akkord 
i det Øjeblik den iagttages i sin sammenhæng med andre Akkorder (1954, VIII).” 
 
Særlig i forhold til den formindskede treklang har dette betydning, da VII isoleret set er en 

dissonerende ustabil akkord, men som komponent i en harmonisk progression fungerer, - hvilket vil sige, 
indgår i affinitetsforhold, - på linje med de øvrige treklange. 

Kadencen IV-V 

Fælles for alle tre grundmodeller er, at den afsluttende kadence udgøres af bevægelsen II-V-I. Bemærk 
det: II-V-I. Den bevægelse, der i funktionsteoretisk optik forstås som blot afledt af dur-mol-musikkens 
eneste sande kadence: IV-V-I. Denne altdominerende IV-V-I-kadence – som hos Høffding er den eneste 

kadence, - optræder til gengæld ikke i Mortensens teoretiske grundlag, og – hvad måske er mere 
bemærkelsesværdigt - stort set heller ikke i det enorme eksempelmateriale, der udgør bogens hoveddel.18 

Når nu denne IV-V-kadence, der i stort set alle andre teorier forstås som selve ’hovedkadencen’, ikke 
nævnes som én af de tre fundamentale harmoniske modeller, kunne man forvente, at Mortensen ville 
forklare, hvorledes denne kadence da skulle forstås i lyset af de tre grundmodeller. For kadencen eksisterer 
jo om han vil det eller ej i den empiri (inklusiv hans eksempelmateriale), som Mortensen synes at have som 
sin teoris forudsætning! Uanset at Mortensens eksempelvalg lader den fremstå som en ren anomali.  

Som bemærket ovenfor, gør han ingen tiltag til at forklare den, end ikke gennem de 
reduktionsmodeller, der ellers ligger lige for (IV-V kunne betragtes som IV-II-V med udeladt II). Så meget 
desto mærkeligere er fraværet af forklaring, som at andre akkordporogressioner, der også falder udenfor 
de tre grundmodeller, rent faktisk bliver forklaret. Således hedder det, at den skuffende kadence V-VI, der 
fordi den involverer et stigende sekundskridt ifølge grundmodellernes paradigmer burde tolkes som I-II, må 
forstås som en oversprungen resolution. Det I. trin, der skulle forudgå VI. trin er udeladt: 

 
”Akkordfølgen G-Dur-a-moll vil vi, ifølge vort Udgangspunkt, være mere tilbøjelige til at betegne 

som I-II i G-Dur end som V-VI i C-Dur; den forekommer dog som sidstnævnte […]. Akkord-Forbindelsen 

                                                           
18Der er få eksempler på IV-V-kadencer, om end de som regel indbefatter den neapolitaniserede sekst. Af næsten 

regulære IV-V kadencer, hvor subdominanten ikke er neapolitaniseret har jeg fundet følgende:17, 36, 42, 65, 85, 110, 
113, 114, 120, 150, 154, 177, 179, 186, 190, 194, 208, 223, 262. Fraværet af IV-V-kadencer er – må det pointeres - i høj 
grad betinget af Mortensens tolkning. Mange af Mortensens II-V-kadencer, ville i en funktionsteoretisk tolkning 
rubriceres som IV-V. Dette understreger blot tolkningsmetodens enorme betydning, for analyseresultatet. 
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V7-VI […] forstaar vi dog saaledes, at I, der normalt skulde følge efter V7 er oversprunget, og man taler i 
saa Fald om en oversprunget Resolution (skuffende Opløsning) (1954, XXVII).”19 

 
At den nærliggende forklaring af IV-V som en IV-II-V-kadence, hvor II er udeladt, ikke optræder, virker 
næsten som en bevidst provokation af funktionsteorien. Særlig i lyset af, at den er en del af den 
Kirnbergerske teori, som hele fremstillingen bygger på. 

Teori og empiri: Kirnberger 

Alene forklaringen af den skuffende kadence, viser med al tydelighed, at idealet om en empiriafledt 
teori ikke holder stik. Den kan ikke holde stik. For i samme øjeblik empiriens virkemidler forklares, tolkes de 
også. For musikkyndige, der er oplært med teorien om den skuffende kadence som en repræsentation af 
tonika, er det slående hvor tydeligt, tolkningsmomentet træder frem i Mortensens fremstilling af samme 
kadence som et eksempel på oversprungen resolution. Ligesom det for et funktionsteoretisk synspunkt er 
et postulat, at II-V-I-kadencen er normalen og IV-V-I er undtagelsen.  

Mortensens tre grundmodeller er da heller ikke fremkommet alene på baggrund af studier af den 
musikalske empiri. De hviler på et forudetableret teoretisk fundament. De er en nodetro kopi af 
Kirnbergers teorier (1773, §22, 50 ff.): 

 
”Nu lyder spørgsmålet: hvilke progressioner er da egnede for grundbassen? Eller hvilke harmonier 

kan naturligt følge efter hinanden? For at afgøre alt dette korrekt ville det kræves, at enhver treklang 
og enhver væsentlig septimakkord undersøges specielt […] Dette ville være for vidtløftigt for vores 
forhavende. Vi begrænser os derfor, til glæde for begynderne, til kun at berøre de almindeligste og 
naturligste grundbasprogressioner.  

 
Disse forløber først og fremmest i kvart og kvint20: 
 

 
Kirnberger angiver denne bevægelse to gange. En gang uden og en gang med tilføjede septimer til hver 

tone (1773,50- 51). Dette er Mortensens grundmodel A. 

 
For det andet i sekster eller undertertser: 

 

                                                           
19 Det kan undre, at Mortensen ikke overtager Kirnbergers (1773,53) og Sechters (1853,31) forklaring af 

sekundskridtet i den skuffende kadence, som byggende på den forklaring, der generelt gælder for stigende 
sekundprogressioner, nemlig, at der underforstås en grundtone en terts under den første af 
sekundskridtsprogressionens akkorder. Tesen om oversprunget kadenceled kan findes hos Schönberg (1911,432), hvor 
det benævnes ”forkortelse af en vending gennem udeladelse [“kurzung von wendungen durch weglassung des 
Wegs”].  

20 Kirnberger, 1773, 50: ”Nun fragt es sich: welcher Fortschreitungen ist denn der Grundbaß fähig? Oder welche 
Grundharmonien können natürlich auf einander folgen? Dieses in allen Fällen richtig zubestimmen, würde erfordert, 
daß jeder Dreyklang und jeder weßentliche Septimenaccord von einem gegebenen Ton besonders vorgenommen […] 
Dieses  würde für unser Vorhaben zu weitläufig seyn. Wir begnügen uns daher, nur die natürlichsten und 
gewöhnlichsten Fortschreitungen des Grundbasses, Anfängern zum Besten zu berühren. 

Diese sind erstlich die in der Quarte und Quinte:“ 
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Her er Mortensens grundmodel B. 

 
For det tredje i sekunden, men sjældent på andre måder ind i følgende tilfælde21:” 

 
Og dette er så Mortensens grundmodel C. 

 

Umiddelbart efter denne fremstilling kommenterer Kirnberger sekundskridtsprogressioner, der ikke 
udgår fra I. trin. Først præsenteres en progression, hvis bas bevæger sig sekundvis, men gør det fra en 
sekstakkord til grundakkord. Sekundvis bevægelse fra sekstakkord til grundakkord regnes imidlertid ikke for 
et problem. Bemærk at underste system ikke regnes med. Det angiver blot grundtonerne til akkorderne i 
det øverste system. 

 

 
Dette – akkordernes omvending - skal man være opmærksom på. 

 
 „For også når et interval, der ikke er med i akkorden, kan tilføjes efterfølgende, forandres 

grundakkorden, som i følgende tilfælde:22” 
 

 
Her skal underste system regnes med (1773, 52). 

 
”Derfor er grundbassen i dette eksempel ikke: 

 
men mere korrekt: 

 
Kun når overgangen sker pludseligt og det er komponistens hensigt at overraske gennem en 

uventet fortsættelse, som f.eks.  
 
 

                                                           
21 Ibid., 51: „Zweytens; die in der Sexte oder Untertertz:[…] Drittens; die in der Secunde, aber selten anders, als im 

folgenden Falle:“ 
22 Ibid.: „denn auch dadurch, daß ein in dem Accord nicht befindliches Intervall zu demselben nachgeschlagen 

werden kann, wird die Grundharmonie verändert, wie in folgendem Exempel:“ 
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lades seksten ikke helt så godt sættes efter sekstforudholdet for A akkorden, endskønt den under 

andre omstændigheder ville kunne sættes til samme akkord23”  
 
Her fremstiller Kirnberger den IV-V-kadencen som en given mulighed, der kan tages i brug, hvis man 

ønsker at overrakse. En vending som må forstås som en forkortelse af den fundamentalbasmæssigt 
korrekte IV-II-V-bevægelse. Dette har Mortensen, som allerede kommenteret, fravalgt. Hans teori har 
derfor en unødvendig blindhed, og den senere annektering af den neapolitanske subdominant, bliver – 
uagtet de præmisser det sker på – besynderlig, når det fjerdetrin, den er en alteration af, ikke selv tillades 
plads i teorien. 

Det er nemlig ikke fordi Mortensen slet ikke søger at fundere sin teori på forhåndsdefinerede 
udgangspræmisser. Sådanne opererer han også med. Mortensens præmisser angår, hvilke toner, der kan 
bære analysens kerneobjekt, de virkelige grundakkorder. Det kan kun skalaegne toner, de såkaldte 
harmoniske trin. 

Harmoniske trin - Neapolitanisering 

 
”I Dur danner de harmoniske Trin Dur-Skalaen, i Moll danner de harmoniske Trin den rene Moll-

Skala. Medens Lede-Tonen i Dur afgjort er et harmonisk Trin, saa kan Lede-Tonen i Moll ikke være et 
harmonisk Trin. Ledetone-Alterationen i Moll angaar udelukkende 3 i V, som af harmoniske Grunde 
maa være den store Terts. Af melodiske Grunde altererer man undertiden 6’ Skala-Tone i Moll [..]; 
heller ikke denne Tone kan være noget harmonisk Trin (1954, XVII).” 
 
Selvom den formindskede treklang i princippet godt kan fungere som grundakkord (Ibid., VIII), kan den 

ikke etableres over de forhøjede trin i den melodiske mol. Akkorden (a-mol) fis-a-c vil altid forstås som del 
af en d-fis-a-c og gis-h-d vil altid være del af e-gis-h-d. Begge akkorder forstås, som flere af analyserne vil 
vise, altså eksplicit som akkorder med underforstået grundtone, på samme måde som det ville ske i 
funktionsteorien. Så Mortensen benytter sig i forbindelse med tolkning af den ufuldkomne dominant af 
teorien om underforståede grundtoner. VII-I er mulig, fordi man indtolker V, således at VII-I er en 
forkortelse af VII-V-I24 Der er naturligvis også det ved akkorderne på mols forhøjede 6. og 7. trin, at de ikke 
er funderet på en skalaegen tone. Kun skalaegne toner kan nemlig udgøre en akkords grundtone.  Eller som 

                                                           
23 Ibid.,52: „Daher ist der Grundbaß von diesem Exempel nicht: 
[…] 
Sondern richtiger: 
[…] 
Nur wenn der Uebergang zu plötzlich geschiehet, und die Absicht des Tonsetzers ist, durch eine unerwartete 

Fortschreitung zu frappiren, wie z.B. […] 
läßt sich nicht wohl nach dem von der zufälligen Sexte vorgehaltenen A accord des ersten Exempels die Sexte 

nachgeschlagen, ob sie gleich in andern Umständen zu demselben nachgeschlagen werden könnte.“ 
24 Hamburger (1955a) diskuterer faktisk forholdet mellem IV og II på basis af den underforståede grundtone, 

Mortensen tolker til VII. Hamburger betoner, at hvis sekundskridtet VII-I forklares via et underforstået kvintskridt fra 
VII’s underterts til I, så kunne samme forklaringsmodel logisk kunne appliceres på sekundskridtet IV-V.  
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det hedder i Mortensens formulering: ”De harmoniske Trin kan ikke gøres til Genstand for Alteration (1954, 
XVIII).” 

Denne præmis får betydning for Mortensens tolkning af akkorden med den neapolitanske sekst, 
funktionsharmonikkens Sn:  

 
”[…] Akkordfølgen F-Dur – formindsket Treklang paa h lader sig lokalisere som enten IV-VII i Dur 

eller VI-II i Moll. En Akkord-Følge, som tilsyneladende er F-Dur-H-Dur, kan ved nærmere Eftersyn vise 
sig at være Akkord-Følgen a-moll-H-Dur, i hvilken dog a-moll-Akkorden er ”neapolitaniseret”, d.v.s. den 
rene Kvint (e) er udskiftet til Fordel for den lille Sekst (f). I en saadan Akkord-følge gaar Grundbassen 
ikke en formindsket Kvint ned, men derimod en Tone op (XVII).” 
 
Fordi harmoniske trin ikke kan altereres kan akkorden (a-mol) f-as-des ikke forstås som en akkord på 

det sænkede andettrin. Andettrin er et harmonisk trin og kan ikke sænkes! Derfor forstås denne akkord nu i 
overensstemmelse med funktionsharmonikkens præmisser som en akkord på IV. trin hvis kvint er (XVII) 
”udskiftet til fordel for” 6. trin som ”af melodiske grunde” er altereret. Denne udskiftning af kvint til fordel 
for sekst betegner Mortensen som en ”neapolitanisering”. Og han påpeger, at i mol kan også skalaens I. trin 
neapolitaniseres (XXIII).  

 Begrebet neapolitanisering bruger Mortensen bevidst til at markere, at der ikke er tale om noget 
sådant som en sekstakkord, et begreb, der jo implicerer en grundakkord funderet på et andet trin end 
sekstakkordens bastone: 

 
”I Stedet for, som i Akkordlæren, at tale om den neapolitanske Sekst-Akkord, er det bedre i 

harmonisk Terminologi at indskrænke sig til at tale om den neapolitanske Sekst (n6), og forstaa denne 
saaledes, at den rene Kvint i IV (I Moll) er udskiftet til Fordel for den lille Sekst, der som udsmykkende 
Dissonans tjener til at gøre en nok saa almindelig Vending mere frapperende (XXII).” 

 
Med teorien om de harmoniske trin begrundes også det fra et funktionsteoretisk synspunkt 

besynderlige i, at de to subdominantisk virkende sekstakkorder (noteret med Webersk trinanalyse, småt for 
mol, stort for dur) ii6, iio6  og bII6 analyseres kvalitivt forskelligt. Begrebet ufuldkommen subdominant er 
fraværende fra fremstillingen, da denne er at forstå som en andentrins sekstakkord, mens neapolitaneren 
kun optræder i denne dybest set ’ufuldkomne’ struktur.25Som ovenfor bemærket er det imidlertid 
påfaldende, at den akkord, som angiveligt ”neapolitaniseres”, IV, ikke selv tolkes som kadenceakkord, når 
den indtager neapolitanerens position i kadencen, IV-V.  

Akkordgruppen II 

Et andet af empiriens objekter, som Mortensen tager teoretisk stilling til er akkordformerne på II trin: 
 
”Medens Grund-Akkord-Begreberne er ”manifeste” hvad I, III, IV, V, VI og VII angaar (d.v.s. Grund-

Akkorderne forstaas i Reglen som dannede af skala-egne Toner), saa er Grund-Akkord-Begrebet ikke 
”manifest” hvad II angaar. Medens de førstnævnte Trin-Betegnelser er anvendt paa sædvanlig Maade, 
saa er II i denne Fremstilling anvendt som en Fælles-Betegnelse for en Akkord-Gruppe, hvis fælles 
Grundtone er Skalaens andet Trin. Med andre ord: Betegnelsen II hentyder kun til Grundtonen, medens 
de øvrige Trin-Betegnelser baade sigter til Grundtonerne og de derpaa dannede Akkorder. i II-
Akkorderne kan følgende Intervaller findes: den lille Terts, den store Terts, den rene Kvint, den 
formindskede Kvint, den lille Septim, den stor None og den lille None. II-Akkorderne efterfølges 
ufravigeligt af V (1954, XX-XXI).” 

                                                           
25 Betragtninger omkring den neapolitanske subdominants ’ufuldkommenhed’ – dens manglende kvint – finder 

man hos Jörgen Jersild (1970, 24). 
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”Forsaavidt som II ogsaa kan dominantiseres, kan man tale om en Mellem-Dominant til V 

(Dominantens Dominant). Imidlertid er II en saa betydningsfuld harmonisk Position26, at det vil være 
forbundet med en vis Betænkelighed at lade det rangere blandt Mellem-Dominanterne. Da der findes 
mange Akkorddannelser paa II (et Forhold, i hvilket det adskiller sig fra de øvrige Trin), giver det et 
klarere Billede af den harmoniske Struktur som Helhed at betegne en Akkord paa andet Trin med den 
store Terts, den rene Kvint, og den lille Septim med II, end ved at adskille den fra de øvrige 
Akkorddannelser paa II ved at kalde den Mellem-Dominant til V (XIV).” 
 
Andentrinsakkorden kan optræde som treklang, septimakkord og noneakkord baseret på såvel en mol, 

en formindsket og en dur-treklang. De alterationer, som særlig dur-strukturen medfører, medfører i 
Mortensens optik ingen fundamental ændring i akkordens virkemåde. Den videreføres altid til V. Netop på 
grund af denne identitet i virkemåde finder Mortensen det mest hensigtsmæssigt at forstå også 
andentrinsakkorden med durterts som én af andentrinsakkordens karakteristiske fremtrædelsesformer og 
benævne den på linje med de øvrige andentrinsakkorder fremfor at tildele den en særrolle og betegne den 
som mellemdominant – D – altså som en akkord tilsyneladende med fundamental anden rolle end 
andentrinsakkorden, II. Mortensen angiver selv specifikt akkordens centrale rolle i det harmoniske forløb 
som begrundelse. Betænkeligheden betinget af dens positions betydningsfuldhed, må bunde i en 
forestilling om, at rollen som ’mellemdominant’ nærmest er at betragte som et udsmykkende undværligt 
harmonisk indskud uden fundamental betydning for det samlede forløb. Dette indtryk ønsker Mortensen 
ikke forbundet med andettrins-akkorden. Dertil kommer ønsket om klarhed i fremstillingen af den 
harmoniske struktur. Igen er forudsætningen, at II er en central akkord. Det vil derfor bidrage til uklarhed 
hvis denne II i kadencen til V til tider betegnes D-V. II-V bør altid betegnes II-V! 

At II. trin overhovedet skulle være en betydningsfuld akkord argumenterer Mortensen lige så lidt for, 
som funktionsteoretikerne gør for grundantagelsen, at det er IV. trin der er det.27 Ligesom de, synes også 
Mortensen, at empirien taler for sig selv: Den optræder jo i så godt som alle (de) kadencer (som Mortensen 
har udvalgt)! 

Det kan undre, at Mortensen heller ikke her har følt et behov for yderligere at forklare sig overfor den 
funktionsteoretiske tilgang. At fremhæve andentrinsakkorden, som han gør det, er et radikalt brud, på 
almindelig funktionsharmonisk tænkemåde. For slet ikke at tale om hans sidestilling af andentrinsdur-
akkorden med andentrinsmol-akkorden, en sidestilling, som man ellers kun finder i Hamburgers afhandling, 
fra 1955. Og den kan Mortensen af gode grunde ikke have kendt. Men også dét bunder jo i den 
fundamentalbasteoretiske tilgang. Og den teoretiker, der ifølge sine udtalelser i 1951 mest éntydig 
fordømte trinanalyse, nemlig den selvsamme Povl Hamburger, giver som anmelder på trods af dette en 
overvejende positiv evaluering, også af Mortensens syn på andentrinsakkorden. Det syn, der skulle få 
afgørende betydning for Jörgen Jersild. 

Hamburgers spørgsmål 

                                                           
26 Bemærk denne formulering af et akkordtrin som ”harmonisk position”. Denne opfattelse af harmonik som 

”positioner” gøres til fundamentet for Jersilds senere teori, ’positionsteorien’. 
27 Hos Høffding (1933, 33) hedder det at den ”tonale Kadence giver det fuldstændigste Udtryk for Tonearten, idet 

den giver begge Dominanternes Forhold til Tonica.” Dette gentager Hamburger/Godske-Nielsen (1948, 22) 
”Treklangene paa 4. og 5. Trin kaldes i Kraft af deres fremherskende Stilling (derved altsaa, at de sammen med 1.Trins 
Treklang ”giver” Tonearten) Dominant-Treklangene.” Gram (1947, 31) introducerer ligefrem en historieforfalskende 
henvisning til ”de enkle, simple Kadencer, som herskede i Begyndelsen,” som ”Udviklingen efterhaanden stadig (har) 
gjort mere komplicerede og differentierede” og som ”udvides [ved] stadig […] Leddeling og Udsmykning.” Men i intet 

af dette er der et validt argument for, at II-V-I ikke lige så fuldt udtrykker tonearten som IV-V-I. Det kan også 
diskuteres, om det, kadencen udtrykker, vitterligt er subdominantens forhold til tonika og ikke snarere 
subdominantens forhold til dominanten.  
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Hamburgers positive attitude, hvor han (1955a) på afgørende punkter synes at modsige sig selv fra 
Harmonisk Analyse (1951), må uden tvivl tilskrives hans netop færdiggjorte historiske afhandling, 
Subdominante und Wechseldominante (1955). En afhandling, der er funderet på en dobbeltanalyse af 
kvintsekstakkorden med bastone på fjerdetrin, (C-dur:) f-a-c-d. Udgangspunktet for afhandlingen er 
forståelsen af akkorden som lige del fjerde- og andentrins-akkord, og han benævner dette med lån af 
Luois/Thuilles (1913) brug af begrebet ’vekseldominant’ som betegnelse for andettrinsakkorden uanset 
tonekøn. F-a-c-d bliver derved forstået som en subdominantisk-vekseldominantisk dobbeltfunktion (1955). 

Hamburgers anmeldelse udtrykker ikke bare stor forståelse for Mortensens projekt. Den oplyser 
teksten, og tydeliggør uudtalte præmisser. Mest slående i sin undersøgelse af Mortensens praktiske 
håndtering af forholdet mellem II. trin og IV-V-kadencen. Hamburger tager fat i Mortensens tilsyneladende 
uafklarede forhold til IV, og kobler denne manglende tydelighed sammen med den traditionelle 
grundbaslære: 

 
”Forsøger vi nu at forfølge de med grundbaslæren betrådte tankebaner endnu et skridt videre, 

kunne man fristes til at spørge, om da ikke forbindelsen. IV-V, også hvor grundtonen ikke er forhøjet, 
retteligst burde opfattes som II-V med »bortfald« af grundtonen i II […]” 
 
Der gives intet éntydigt svar i teksten, men gennem tolkning af Mortensens analyser, kan alligevel anes 

konturerne af et svar: 
 

”Otto Mortensen går i sine formuleringer ikke direkte ind for en sådan tanke, men et eksempel (nr. 
74) fra Beethovens sonate op. 109 synes at give visse holdepunkter for, at spørgsmålet fra min side ikke 
kan afvises som helt ud i det blå: Unægtelig gipper det lidt i en ved at konfronteres med den på 3. 
takttid indtrædende A-durtreklangs konsonante kvint som »septim«. Har den derefter ubetonet 
indtrædende — faktisk blot efterstående — sekst (fis) i O. M/s ører virkelig så stor magt, at den — 
tilmed tilbagevirkende! — formår at overdøve virkningen af bassens gang I-IV-V som fundamentskridt? 
Føler han kun en grads- og ikke en væsensforskel mellem dette sted og den varierede gentagelse i t. 3, 
hvor a er udvekslet med ais og vi følgelig på forhånd er indstillet på at akceptere det følgende fis som 
grundtone? Af lignende karakter er slutningen af nr. 185 (fra en Bach-koral): Her fremtræder b-d-f-a 
gennem analysen som ufuldstændig noneakkord baseret på II og den faktisk konsonante kvint f som 
»septim«. Men kan øret her virkelig opfatte basgangen f-b på anden måde end som fundamentskridt I-
IV? Så svært det kan synes uden at gøre vold på, hvad fornemmelsen hidtil vanemæssigt har dikteret 
en, må man indrømme, at en sådan opfattelse faktisk er logisk sammenhængende med hele grundbas-
forestillingen, som den aftegnes i Mortensens fremstilling. Når nemlig VII kun har karakter af 
grundharmoni, når den følger umiddelbart efter sin overkvint-harmoni IV, derimod baseres på V, når 
den står foran I, er forholdet da ikke analogt, for IV’s vedkommende, således at forstå, at i forbindelsen 
I-IV er IV grundharmoni (~subdominant), i forbindelsen IV-V derimod at opfatte som [II] med 
underforstået grundtone (= vekseldominant) (Hamburger, 1955b)?”  
 

 
Eksempel fra Beethovens Sonate op. 109, (Mortensen 1954, 41). 
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Eksempel fra Bachs koral ”Nimm von uns Herr” (Mortensen 1954, 89). 

 
Med dette illustrerer Hamburger overbevisende, at Mortensen i sine analyser i vid udstrækning 

praktiserer den fundamentalbasteoretiske praksis, at forstå IV som udtryk for en underforstået II7. I begge 
ovenstående eksempler analyserer Mortensen éntydige IV-V-kadencer som II-V. IV (eller IV7) forstås i begge 
tilfælde som overbygningen af en II7 (II9), hvor grundtonen underforstås. Denne praksis tilskriver 
Hamburger både konsekvens og logik: Forholdet mellem IV og V er jo analogt til forholdet mellem VII og I! 
Ligesom Mortensen eksplicit angiver den funktionsharmoniske tolkning af VII når den efterfølges af I (at 
man må underforstå en grundtone en terts under akkordens de facto forekommende grundtone), mens det 
kun er i kvintbevægelse, at VII forstås som grundakkord i sin egen ret. Ja, på samme måde giver det mening 
også at tolke et andet sekundskridt, IV-V, som udtryk for en kvintbevægelse, mellem den første akkords 
underforståede grundtone og den efterfølgendes klingende grundtone II-V. Hamburger går ikke videre med 
sin argumentation. Men han kunne have påpeget, at samme logik kunne overføres til funktionsteorien. 

Væsentligere havde det måske været at påpege Mortensens manglende konsekvens i denne 
tolkningsmåde. Ganske vist indeholder IV i de fleste af de kadencer, der rent faktisk tolkes som IV-V, en 
neapolitaniseret sekst, og IV kan derfor ikke tolkes som bygget på en underliggende II, da denne II i så fald 
ville have ligget på et altereret harmonisk trin. Og at harmoniske trin ikke kan altereres er jo en 
grundpræmis i Mortensens teori. Men der er også andre kadencer, hvor det ikke er indlysende, hvorfor IV-V 
og ikke II-V-tolkningen er valgt. Som i nedenstående udsnit af Johannespassionen, hvor skalaens andettrin, 
tonen gis, jo eksplicit indgår i akkorden, der tolkes som IV, og der derfor kunne være god mening i at tolke 
IV som II: 

 
Eksempel fra Bachs Johannespassion, nr.19 (Mortensen, 1954, 45). 

 

Man kan henvise til, at heller ikke Kirnberger var konsekvent. Hans formulering, at såfremt man i 
bevægelsen kan tilføje en sekst, så er denne sekst underforstået grundtone, II, og i de tilfælde man af 
stemmeføringsmæssige grunde – som hvis kvinten i IV fortsætter trinvist, - ikke kan tilføje denne sekst, er 
IV blot IV.28 Men denne uafklarethed hos Kirnberger berettiger jo ikke også Mortensen til at være uafklaret. 

                                                           
28 Se Kirnberger, 1773, 51: „Ifølge dette synspunkt er disse [akkorder] lutter treklange, og bassen […] synes at 

være grundbassen, der skrider en sekund fra anden til tredje akkord: Men den anden akkord tolerer seksten under sig, 
og er derfor ingen grundakkord, men en kvintsekstakkord, som har undertertsen som grundtone, hvorigennem 
sekundprogressionen ophæves. Dette bør man vel bemærke; Thi også idet et interval, der ikke er i akkorden kann 
sættes til derefter, ændres grundharmonien […]“ [„Dem Anschein nach sind dieses lauter Dreyklänge, und der Bass [..] 
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Udfordringer for funktionsteorien 

Giver Mortensens teori i kraft af dens langt større enkelthed og iboende logik anledning til at forkaste 
funktionsteorien?  

Næppe.  
Den reduktion af harmoniske forløb til præetablerede grundmodeller, som er teoriens erklærede mål, 

kan på ingen måde siges at gøre funktionsteoriens forklaring af alle akkorders relation til tre 
hovedfunktioner overflødig eller meningsløs.  

Men i og med, at teorien åbenbarer en anden måde at definere harmonisk logik end funktionsteoriens, 
indbyder den til en gentænkning af funktionsteorien. Gennem sine analyser af et stort udvalg af 
musikeksempler fra en bred stilistisk periode godtgør Mortensen, at disse eksemplers grundstruktur kan 
forklares som variation af tre grundmodeller, hvoraf kvintskridtssekvensen er én af de vigtigste. 
Funktionsteoriens afskrivning af kvintskridtssekvensen som en funktionsløs anomali bliver i dette lys 
dubiøs. At forsøge at samtænke funktionsteoriens T-S-D-paradigme og kvintskridtssekvensens 
potensererde kvintfaldsparadigme viser sig som en udfordring, der bør tages op.  

Derudover kalder Mortensens éntydige fokus på andentrinsakkorden på en overvejelse. Er den virkelig 
blot at forstå som en repræsentant for den langt vigtigere IV? Og hvorfor egentlig? I og med at Mortensens 
analyser viser det muligt, at tyde stort set alle kadencer som II-V-I, er denne tydningsmåde en latent 
mulighed, i selvsamme kadencer,musik, som funktionteorien ville tyde som IV-V-I. Empirien kan med andre 
ord ikke i sig selv inddrages som begrundelse for ”rigtigheden” af IV-V-I-kadencens hyppighed overfor II-V-I-
kadencen. Og strukturelt åbenbarer Mortensens teori en hidtil upåagtet logik i sin sidestilling af forholdet 
mellem de to sekundprogressioner VII-I og IV-V, i og med at begge progressioners første akkord forstås som 
overbygning til akkorden med grundtone og terts dybere, nemlig i kvintafstand til pågældende progressions 
sidste akkord.   

Alt dette tager Jörgen Jersild – intenderet eller uintenderet - op. Hans teori kan forstås som et forsøg på 
at forbinde funktionsteoriens kadencebegreb med et udvidet begreb om kadenceformler, der kan inkludere 
såvel kvintskridtssekvens som en samtænkning af de roller II og IV spiller i det harmoniske forløb. 

Jörgen Jersilds (1913-2004) Positionsteori 

Mortensens bog fik altså trods – eller måske som antydet netop på grund af – sit metodisk 
kontroversielle ståsted afgørende betydning for udviklingen af det, Rasmussen (2011, 45) beskriver som, 
det ” første substantielle, publicerede forsøg på at etablere en analytisk praksis, der specifikt håndterer de 
forhold, som typisk karakteriserer romantisk harmonik […]” Nemlig Jörgen Jersilds De funktionelle 
principper i romantikkens harmonik belyst med udgangspunkt i César Franck’s harmoniske stil, udgivet 
1970.  

Som professor i hørelære havde komponisten Jörgen Jersild forinden publiceret ”skelsættende” 
(Nørgård, 1959) lærebøger i solfegeteknik (1950) og melodi- (1959) og rytme-(1957, 1961) læsning, som 
hurtigt blev standardlitteratur ved danske musikkonservatorier.29 

Undersøgelsen af César Francks harmonik fra 1970 markerede indoptagelsen af et nyt af musikkens 
elementer, harmonikken. Undersøgelsen, der fokuserer på den kadencebaserede harmonik, suppleredes i 

                                                                                                                                                                                                 
scheint der Grundbass zu seyn, der von dem zweyten zum dritten Accord um eine Secunde fortschreitet: Aber der 
zweyte Accord verträgt die Sexte neben sich, und ist daher kein Grundaccord, sondern ein Quintsextenaccord, der die 
Unterterz des Basstones zum Grundton hat, wodurch die Fortschreitung in der Secunde aufgehoben wird. Hierauf hat 
man wohl Acht zu geben; denn auch dadurch, dass ein in dem Accord nicht befindliches Intervall zu demselben 
nachgeschlagen werden kann, wird die Grundharmonie verändert [..].“] 
29 Jvn.f. PerNørgårds anmeldelse i DMT, 1959, 242-243:” Jersilds lærebøger, Solfege I og II, betragtes 
naturligt som standardbøger for solfegeundervisningen i Danmark; ved deres forening af metodik og fantasi er disse 
[…] efterhånden i anvendelse også uden for landets grænser.” 
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1982 af en fyldig artikel om harmoniske sekvensmønstre. Slutteligt udgav Jersild i 1989 en Analytisk 

harmonilære, der sammenfattede resultaterne fra 1970 og 1982, og applicerede det analysesystem, som 
var blevet udviklet til Francks musik på hele det dur-mol-tonale repertoire. Her karakteriserede han sin 
harmoniske teori således (1989, 5): 

  
”Skulle jeg kort karakterisere det analyseprincip, jeg i det følgende beskriver og begrunder, kunne 

det betegnes som 12-positions analysemetode. Inkorporeringen af de ikke-skalaegne akkordpositioner 
former sig som en lovbunden proces. Den har sin baggrund i det fænomen, jeg har kaldt positionernes 

tritonus-opspaltning […]” 
 
På trods af den første udgivelses inkorporering af begrebet funktionelle principper og den anden 

udgivelses fokus på tritonus-opspaltning fremstår teoriens forsøg på fusion af funktions- og 
fundamentalbas-teori mere som en fundamentalbasteori, der inddrager funktionstænkning end en reel 
sidestilling af de to verdener. Teorien har metodisk sit afsæt i 1700-tallets fundamentalbasteori: Her spores 
Kirnbergers ide om harmoniske grundmodeller og hans30 beskrivelse af en rangorden af de kvintvist 
faldende akkorder samt - ikke mindst -Rameaus31 (1722, X, 49-50, 129) aksiom om kvintfaldet som 
paradigmatisk bevægelsesinterval. 

 Alt sammen fundamentalbasteoretiske kerneelementer. Og hermed er teorien i sin urgrund en 
fundamentalbasteori.  

Når det synes påtrængende så vedholdende at slå dette fast indledningsvist, skyldes det Jersilds egen 
åbenbare manglende erkendelse heraf. I 1970 er der intet, der indikerer, at Jersild har læst Kirnberger eller 
Rameau.32 Først i 1989 optræder i det mindste den ene af disse. Her har Jersild som et motto for hele 
fremstillingen indsat et citat fra Rameau’s forord til Traité…(1722). Og i forlængelse heraf skriver han 
hvorledes Rameau gennem sin skelnen ”mellem ‘Basse continuë’ og Basse Fondamentale’ (den række, 
akkordernes grundtoner danner) […] har […] åbnet vejen for en langt klarere beskrivelse af dur-mol-tidens 
akkord-følgemønstre.” Rameaus fundamentalbasteori er fundamentet for klar beskrivelse af 
akkordmønstre. Men stadig fastholdes, at det, bogen træner i udarbejdelse af, er funktionsanalyse (1989, 
41). Jersild er som en læge, der gør én ting, men siger en anden. Hans inklusion af begrebet funktionelle 

principper i titlen til hans 1970 udgivelse var ikke tilfældig. Den afspejler det, han vedbliver at sige, det, der 
fremgår af hans præsentation af sin teori (1970, 3-4): 

 
”Som udgangspunkt har jeg anvendt den klassiske funktionsteoris analysemåde med de nødvendige 

tillempelser, Finn Høffding har tilført metoden og som har haft udbredt betydning for skandinavisk 
tradition på dette område. Undervejs, efterhånden som forskellige iagttagelser kom til – akkordernes 
gruppering og denne grupperings betydning for akkordfølge-mønstrene, de altererede akkorders 
placering o.s.v. – fandt jeg visse ændringer i terminologi og analyseprincip nødvendig (min kursiv).” 
 

                                                           
30 Kirnberger (1773, 6) begrunder sin rangordning af septimakkorderne med deres kvintvise afstand til Tonika. 

Den mest fuldkomne, dursyv-akkorden, er den, der leder til Tonika. Den næstmest fuldkomne, molsyv-akkorden, leder 
ikke til en tonika, men kun til dominanten eller til én af de to akkorder før dominanten. Den tredjemindst perfekte 
akkord, septimakkorden med molterts og formindsket kvint, er den, der leder til molsyv-akkorderne, og allerfjernest i 
hierarkiet ligger så de mindst fuldkomne akkorder, durakkorderne med stor septim. 

31 Se f.eks. de indledende definitioner til 1722: P. X:”Ce que c’est que la Cadence parfaite. Elle détermine la 
Progression de tous les Intervales, à l’exception de l’Octave & de la Quinte &c.” P. XI ”La Cadence parfaite suffit pour 
rendre raison de toutes les regles de la Musique.” Se derudover 1722, 49-50 og 129.  

32 Ingen af de to forfattere nævnes blandt den række af forfattere, hvis synspunkter omtales (oplistet i den 
rækkefølge de nævnes): Finn Høffding, Alfred A. Knopf, Ernst Kurth, Adele Katz, Povl Hamburger, Otto Mortensen, 
Valdemar Söderholm, Kurt v. Fischer og Dag Schelderup-Ebbe (de to sidste refererer Jersild til p.gr.a. af deres studier 
af Griegs harmonik).  
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Det er tankevækkende, at Jersilds præsenterer – og altså angiveligvis selv forstår - sin teori som blot en 
lidt ændret funktionsteori. Også selv om han i næsten samme åndedrag fortæller, at teoriens ”væsentlige 
igangsættere” er Mortensen (1954) og Hamburger (1955). Begge kilder, der på afgørende punkter bryder 
med funktionsteorien: Mortensens teori er en grundbasteori, og Hamburgers historiske undersøgelser 
mundede ud i en erkendelse af, at subdominant og vekseldominant måtte betragtes som en 
”dobbeltfunktion” (1955, 15, 34, 105-6, 181, 231) og ikke, som Larsen/Maegaard beskriver dem (1981, 40), 
to forskellige funktioner.  

Jersild fortæller: 
 

”Under mit studium har især to bøger været væsentlige igangsættere, Povl Hamburgers 
”Subdominante und Weschseldominante”, der i sin grundlæggende undersøgelse over 
kadencemønstrets tidligste udviklingshistorie viser vejen til hvad man kunne kalde en 
akkordfølgemønstrenes genetik, og Otto Mortensens ”Harmonisk Analyse efter Grundbas-Metoden”, 
der på værdifuld måde betragter akkordfølgefænomenerne som betinget af bestemte sammenfattende 
mønstre, til forskel fra den klassiske funktionsanalyse, hvor det i højere grad kun er akkordernes parvise 
sammenføjning der iagttages.” (1970,5) 
 
De sammenfattende mønstre, der beskriver rækker af akkorder og ikke kun funktionsharmonikkens 

parvise sammenkædning, er det, der har inspireret ham hos Mortensen, og den lære af kadencemønstrets 
udviklingshistorie, som Jersild særlig hæfter sig ved hos Hamburger, er den genetisk tætte sammenhæng 
mellem subdominanten med tilføjet sekst og mol- såvel som dur-septimakkorden på andet trin (Jersild, 
1970, 8-9). Da Jersild fandt denne sammenhæng videnskabeligt dokumenteret hos Hamburger, synes vejen 
åbnet for problemløst at annektere den Mortensenske forståelse af andentrinsakkorden. 

Jersild nævner også de kilder, han skriver op imod. Det er ikke funktionsharmonikken, men derimod 
kilder som Adele Katz (1945) og Ernst Kurth (1923), der anlægger en mere lineær betragtning. En sådan 
anskuelsesmåde medfører nemlig ikke sjældent, ”at regulære harmonifølgemønstre forklares som et mere 
eller mindre tilfældigt sammenspil af stemmebevægelser, gennemgangsakkorder, omspindingsakkorder 
o.s.v., selvom øret i en række af disse tilfælde umiddelbart synes at kunne skelne, at det trods alt må være 
visse positionsfølger – om end til tider slørede – der som den egentlig styrende faktor betinger disse 
bevægelser (1970, 4).”  

Karakteristisk for dette citat er Jersilds henvisning til det, han hører. Det er det, som har været 
drivkraften for hele hans teoretiseren. At beskrive det hørte så adækvat som muligt. Og det, Jersild i særlig 
grad har hørt, er César Francks musik. Det er nemlig netop hans ”erklærede beundring for Francks 
harmoniske evne, harmonikkens rigdom men samtidig dens klarhed, der har været det igangsættende 
moment for dette studium […](1970, 3).”  

Hermed ligner Jersilds teori i sit afsæt også på dette punkt Mortensens, i og med, at den forstår sig selv 
som en empirisk funderet teori. Endda i højere grad end man ser det hos Mortensen. Jersild forklarer jo 
netop, at de ”ændringer i terminologi og analyseprincip”, som han fandt nødvendige at tilføje 
funktionsteorien udsprang af akkordmønstre i den undersøgte empiri, som funktionsteorien i sin 
overleverede form ikke tilfredsstillende kunne beskrive. 

’Aksiomerne’: Grundmønstre og analogidannelser  

Jersild foregiver ikke at gå fuldstændigt uhildet til empirien. Dels læner han sig op af funktionsteoriens 
begrebsapparat, dels har han en fast idé, om hvorledes forløb, som de han finder hos César Franck, skal 
forstås. Ligesom Mortensen gør det, forstår han dem som gigantiske udvidelser af fast etablerede 
grundmønstre (1970, 7), og ligesom Mortensen sammenligner han dem med sprogets syntaks: 

 
”Når vi er i stand til at opfatte et musikalsk forløb ikke blot som en tilfældig strøm af toner, men 

som en ordnet følge af ”sansedata”, beror det på, at et sådant musikalsk forløb er bygget op over visse 
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grundmønstre, som vi på forhånd er fortrolig med på samme måde som hvor det gælder et sprogs 
ordforråd og sætningsbygning. Ikke mindst musikkens vertikale dimension, det harmoniske, udviser 
sådanne karakteristiske mønsterdannelser, der ikke alene har præget de enkelte akkorders 
strukturering, men som også manifesterer sig i visse normer for, hvorledes samklange og harmonier 
sammenkædes og igen grupperer sig i større akkordfølger.33 

Den tonale kadences udviklingshistorie er et karakteristisk eksempel på, hvordan de bærende træk 
i et sådant mønster gennem ofte komplicerede tildannelsesprocesser til slut fremstår som en 
lovmæssig fornemmet normalisering. Efter en sådan grundstrukturs tilblivelse bygges der videre som 
ved en aflejringsproces – nye akkordvarianter inddrages, og en gradvis udvidelse af spændingsfeltet 
iagttages; men typisk er det, at grundmønstret, trods en ofte omfattende udbygning hvor 
fjerntliggende akkordpositioner kan være inkorporerede, alligevel stadig fungerer som den 
fundamentale sammenholdende faktor, lige nærværende i en kadencedannelse hos Okeghem som hos 
César Franck. 

Det er ikke uberettiget at betragte akkordfølgen dominant- tonika som den kim ud fra hvilken 

kadencekomplekset har udviklet sig.(min kursiv)[…] 
Vi kan […] konstatere visse karakteristiske træk, som knytter sig til og som synes afgørende for, at 

denne vending ikke blot fornemmes som en akkordfølge, men som en sammenhængende 
akkordforbindelse.” 
 
Musikkens forløb beskrives som en ordnet følge af sansedata, som er forståelige fordi de er bygget op 

over kendte grundmønstre, hvis grundkim for Jersild (som for Rameau!) er bevægelsen fra dominant til 
tonika. En vending som ikke bare udgør en følge af akkorder, men en decideret akkordforbindelse. De 
”normgivende faktorer” (1970, 8) i denne forbindelse angiver Jersild som følgende fire: 

 
1) Kvintslægtskab 
2) Sammenbindende fællestone 
3) Ledetoneskridtets halvtrinsbevægelse 
4) Den tilføjede septim 
 
Man genkender fra Høffding såvel ideen om grundmønstre, der ”genfremkalder” andre akkorder 

(Høffding, 1933, 4)  som betoningen af forskellen mellem akkordforbindelse og akkordfølge (ibid., 1933, 35) 
samt affinitetsbeskrivelsen baseret på kvintfald, ledetonebevægelse og fællestone (ibid.1933, 34). I 
kadenceforløbets grundmønster fokuserer Jersild på subdominant-dominant-forbindelsens udvikling fra 
den i grunden ”antifunktionellle” (Høffding ville sige ’kontrære’) bevægelse fra IV-treklangen til V-
treklangen over den sekundspænding som ved tilføjelse af en sekst opstår mellem subdominantens kvint og 
seksten, eller – om man vil - andentrinsakkordens grundtone og septim, til den grundtoneforhøjelse af 
subdominanten, der forlener bevægelsen fra kadencens tredjesidste akkord til den næstsidste, med samme 
affinitetsgrad som den, der er mellem dominant og tonika.34 I sin beskrivelse af dette, forudsætter Jersild, 
at det vigtigste kendetegn ved subdominant/vekseldominanten, som han i forlængelse af Hamburger 
(1955) under navnet DD-planet betragter som to sider af samme sag, er, at den leder videre til dominanten. 

                                                           
33 I sin 29 år senere udgivne Analytisk harmonilære, indledes (1989, 5) med en parafrase over dette tema: ”Når vi 

lytter til et stykke musik vil vi som regel umiddelbart fornemme en form for fortrolighed i forbindelse med oplevelsen 
– vi forstår det musikalske forløb og gør dermed brug af selvsamme udtryk, som når vi taler om, at vi forstår sprog. 
Det er ikke mindst den harmoniske struktur, indtrykket af en vis lovmæssighed i harmonifølgen, der er baggrunden for 
denne fortrolighed. Akkordfølgerne grupperer sig i visse karakteristiske mønstre, samler sig til helheder, og danner 
dermed basis for den sammenligning, som er perceptionens væsentligste forudsætning […]” 

34 Således som det f.eks. beskrives hos Mersmann (1926, 47-49). 
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Hans pointe er da, at de udvidelser i den romantiske musik kan finde mellem disse to akkorder – 3. og 2. 
position35 – overføres til forholdet mellem også andre akkorder (1970, 32):  
 

”Som det ofte ses, hvis man undersøger et akkordmønsters oprindelse, sker nydannelserne ved 
analogi, indbyrdes lån fra position til position. Primært synes DD-planet at være stedet, hvor forskellige 
former for altereringspraksis har udviklet sig, men derefter har andre skalatrin, akkorder fra andre 
positionskategorier, adapteret disse nytilkomne mønstre. 

Skulle man summarisk karakterisere den klassiske harmonik i forhold til den romantiske, tror jeg et 
af de centrale punkter er altereringsteknikken, der hos klassikerne i det store hele koncentrerer sig om 
DD-planet, mens den romantiske harmonik overfører disse altereringsmønstre så de udover 3.-
positionen gennemsyrer en række andre akkordtyper.[…]” 

 
Nye mønstre, der ikke direkte kan forstås som overførelse af en standartprogression fra et sæt af 

skalatrin til et andet, kan også vinde indpas og få status af en fast vending. Jersild anfører, som vi skal se, 
flere eksempler på dette, som han finder måder at inkludere i sin samlede teori. Ét af dem er vendingen 
bVI7-I, i Jersilds teori benævnt DDalt-T. I omtalen heraf (1970, 58), får Jersild tilføjet endnu et væsentligt 
element til hans begreb om faste mønstre. Deres psykologiske effekt er betinget af deres hyppighed:  

 
”Følgen DDalt-T,hvor samme to toner fungerer som ledetoner til resolutionsakkordens kvint, 

manifesterer sig efterhånden som akkordfølger, der også på deres måde akcepteres som regelrette, 
idet det er mønstrenes hyppighed, der til syvende og sidst betinger deres psykologiske effekt.”36 
 
Det analysesystem, Jersild udvikler, er altså baseret på faste akkordmønstre. Det, det skal kunne, er 

(1970, 13)”at anskueliggøre den lovmæssighed i akkordfølgen, som primært fornemmes […]” Dette er det 
for Jersild ”analysens væsentligste opgave at klarlægge […]” Eller som han formulerede det i sin senere 
Analytisk harmonilære (1989, 5): ”Den harmoniske analyse har til formål at uddybe og klargøre forståelsen 
for […] det harmoniske sprogs lovmæssighed.”! Bemærk de to kodeord i Jersilds ønsker for sin egen teori: 
’Anskueliggørelse’, ’klargørelse’. Den tydelighed, hvormed analysen opererer, er vigtig for Jersild. Det, 
analysen skal gøre tydeligt, er lovmæssigheden i akkordprogressionerne. Jersild søger at anskueliggøre en 
lovmæssighed. 

 

De Jersildske præmisser for en sådan analyse kan koges ned til følgende: 
1) Romantikkens harmonik udviser en (sproglignende) lovmæssighed i akkordfølgerne, som det er 

analysens opgave at anskueliggøre. 
2) Romantikkens komplicerede harmonik må forstås som en udvidelse af kendte grundmønstre 

(kadenceformler). 
3) Det kim kadencekomplekset har udviklet sig fra er kvintfaldet fra dominant til tonika. 
4) Med tilføjelse af sekst tilnærmer subdominanten sig samme forhold til dominanten som 

dominanten har til tonika. En tilnærmelse, der fuldendes ved forhøjelsen af subdominantens 
grundtone. 

                                                           
35 Jersild, 1970, anfører sine positionsangivelser omgivet af en ring. Her vil positonsangivelser angives ved en 

understregning. 
36 Jersilds udsagn er nærmest enparafrase af Høffding (1933, 4): ”Forestillinger (eller Fornemmelser) om Ting eller 

Egenskaber, der forekommer samtidigt eller i umiddelbar Rækkefølge i vor Erfaring, har en tendens til at genfremkalde 
(min kursiv) hinanden. 

Indenfor Musikken vil dette sige, at en Akkord, vi har erfaret i forbindelse med en bestemt anden, vil have en 
Tilbøjelighed til at genfremkalde denne anden.” Man kan finde samme tankegang hos en anden af Jersilds forbilleder, 
Hamburger (1955, 16), der angiver at funktionsegenskaber først opstår gennem konkrete harmonisk-tonale 
forbindelser. 
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5) Forholdet mellem dominanten og den akkord, der i kadencen forudgår den, overføres ved 
analogidannelser til andre af skalaens trin. 

 
Når romantikkens harmonik synes at udvise en lovmæssighed i sit forløb, er det fordi dette forløb kan 

forstås som én stor udvidelse af kadencens grundmønster, med utallige substitutionsmuligheder for 
akkorderne forud for dominanten. Jersilds teori er hermed i sidste ende, ligesom – om end på en anden 
måde – den traditionelle danske funktionsteori, funderet i den tonale kadence.  

Kvintskridtssekvens som positionsparadigme 

I sin indledende beskrivelse af de ændringer til funktionsteorien, som Jersild tilføjer, lyder det egentligt 
ikke radikalt. Jersild foretager (1970, 13) ”som udgangspunkt […] en gruppevis opdeling af 
akkordmaterialet.” Præcis som funktionsteorien har gjort det i kategorierne tonika, subdominant og 
dominant, kunne man tænke. 

Men Jersild har tænkt det temmelig anderledes. Gruppeinddelingen viser sig nemlig at være gjort udfra 
fundamentalbasteoretiske og ikke funktionsteoretiske præmisser: 

 
”En sådan opdeling synes naturligt at kunne tilvejebringes ved indenfor et givet harmonisk forløb at 

fastslå de enkelte akkorders position, deres nærhed eller fjernhed målt i forhold til harmoniforløbets 
centralpunkt, tonica-treklangen. De akkorder, der over en regelret kadencering har ”lige lang vej hjem” 
placeres i samme positionskategori. Den regelrette kadencerings grundmønster består i en akkordfølge, 
hvis grundtoner svarer til en række nedadgående rene kvinter.” 
 
Allerede her afviger Jersild radikalt fra funktionsteoretisk tænkning. I oprindelig funktionsteoretisk 

kontekst37 spiller progressionsintervaller principielt ingen rolle. Kun funktionskategorierne tæller. Der er 
ingen funktionsteoretisk logik, der tillader Jersild at udnævne den rene nedadgående kvint til mønster for 
”regelrethed”! Men det gør Jersild. Og han gør det udfra det, der ovenfor er rubriceret som grundpræmis 
nr. 3, ifølge hvilken kvinten forstås som det kim kadencekomplekset har udviklet sig fra, og derfor må 
forstås som generator for udvidelse af kadencens rækkevidde.  

Hvis dominant-tonika-forholdet er betinget af en faldende kvint, må forholdet mellem akkorden før 
dominanten og dominanten selv på samme måde være betinget af en faldende kvint. Tankegangen er som 
talt ud af Rameaus mund: ”Blandt alle bassens progressioner er den faldende kvint den fremmeste og mest 
perfekte”, hvorfor ”den perfekte kadence rækker til at begrunde alle musikkens regler.”38 Derudover læner 
valget af kvintskridtssekvensen som grundmønster, sig direkte op af Mortensens udsagn om, at kun 
kvintskridtssekvensen formår at inkludere alle skalaens akkorder i et dur/mol-tonalt harmonisk forløb. Til 
gengæld adskiller den sig i fremhævelsen af kvintskridtssekvensen som paradigmatisk eksempel på et 
funktionelt forløb sig fra tidens traditionelle funktionsteori. 39  

                                                           
37 Som den kendes fra Hugo Riemanns harmonilærebøger udgivet mellem 1887 og 1906. Se også hans 

teorihistorie (1920, 489), hvor han fremhæver det fine ved, at Daube (1756) ikke overtog Rameaus (1722) 
progressionsregler. 

38 En sammensætning af to udpluk fra Rameau, 1722. P. 129: "Comme de toutes les progressions de la Basse, celle 
de la Quinte en descendant est la premiere, & la plus parfaite […]” og p.XI (citeret uoversat i en tidligere note), "La 
Cadence parfaite suffit pour rendre raison de toutes les regles de la Musique.” 
39 Se, som tidligere omtalt, Riemann, 1906, 202. Af dansk teori udgivet før 1989, som omtaler kvintskridtssekvens, kan 
nævnes  Westergaard (1961, 18), der bemærker om sekvensen, at her er ”akkordernes funktion simpelthen […], at de 
alle hører til i tonearten” og Larsen/Maegaard (1981, 141), der konstaterer at ”akkordfunktonerne i de led, der følger 
efter det første, ikke påkalder sig synderlig interesse”. Brincker (1974, 49) tyr også til trinanalyse i sin analyse af en 
kvintskridtssekvens. I en analyse af en gennemdominantiseret version af sekvensen, nærmer hans tolkning sig det 
funktionale, i og med at alle leddene tolkes som bidominant til følgende led, der derved også er en bidominant, 
hvorved der opstår en intetsigende kæde af bidominanter. Lidt tættere til en funktional tolkning kommer man med 
Gram (1947, 67-68) og Høffding (1979, 44), der ser begge kvintskridtssekvensens led som efterligninger af 
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I 1989-udgaven gentages, nu endnu mere specifikt, kvintfaldet som argumentationsmodel. Det bliver 
her eksemplificeret på en måde, der kan lede tankerne hen på Hamburgers demonstration af det 
Høffdingske funktionssystems manglende evne til at benævne identiteten mellem dur- og mol-toneartens I-
VI-IV-progression (Hamburger, 1951,14). Det, Jersild hermed uden at omtale det demonstrerer, er, at den 
fundamentale ensdannethed i kvintskridtssekvensens strukturer er uafhængig af, om dens akkorder er 
skalaegne eller dominantiserede. Eller mere præcist: II-V-I-kadencens identitet er ikke afhængigt af II. trins 
tonekøn. Den har samme funktion, uanset om den optræder som dur eller som mol. 

 
Eksempel fra Jersild 1989, 7. 

Det betyder ikke, at de versioner, a og b, er lige kraftfulde; men forskellen mellem dem er ikke et 
spørgsmål om funktionalitet som sådan. Blot om det Jersild benævner som graden af funktionalitet (1989, 
7): 

 
”Ved at betragte de to sekvenser i eksemplet, konstaterer vi, at de begge, i kraft af 

akkordrækkernes nedadgående kvintfølger, udviser en klart opfattelig funktionel sammenhæng. 
Derimod er funktionsgraden i de to tilfælde meget forskellig – den er så tydelig mest udtalt I eks.b. Det 
skyldes dels at septimakkord-strukturerne, der i høj grad fremmer videreførelsesspændingen, dels den 
deraf betingede forøgelse af halvtrinsfølgerne, der både i opadgående og nedadgående retning 
forstærker sammenbindingsgraden. Endelig er også fællestoner akkorderne imellem et 
funktionsfremmende element. 

I eks.a høres akkordrækken nærmest som en følge af tre akkordpar – kun fællestonerne e og d 
sammenbinder de tre par.” 
 
Begge kvintskridtssekvenser er ifølge Jersild funktionelle. Men i den dominantiserede sekvens med 

firklangsharmonik (b) er der stærkere funktionsgrad end i den skalaegne sekvens med treklangsharmonik 
(b). B-rækken indeholder nemlig alle fire ”normgivende faktorer” for akkordforbindelser – kvintslægtskab, 
fællestone, ledetonetrin og tilføjet septim -, mens a-rækken kun indeholder halvdelen: kvintslægtskab og 
fællestone. Tilføjedes de skalaegne akkorder septim ville dog tre ud af fire normgivende faktorer være 
præsente.  

Igen kolliderer Jersilds teoretiske koncepter med funktionsteorien. I funktionsteorien repræsenterer en 
akkord en given funktion, eller den repræsenterer den ikke. Den kan ikke gøre det i større eller mindre 
grad. Funktion kan ikke gradbøjes. Jersilds udsagn bliver kun forståelige, hvis vi antager, at han sætter 
lighedstegn mellem funktion og affinitet.40  

Og diskrepansen mellem Jersilds ”funktions”-teori og traditionel funktionsteori vokser endda 
yderligere.  

 

                                                                                                                                                                                                 
lokalisérbare led i den tonale kadence. Gram ser dem som en række efterligninger af D-T, Høffding som efterligninger 
af S6-D. 

 
40 Denne sammenblanding kan henføres til den kilde, Jersild angiver for funktionsteorien, Høffding 1933, der på 

den ene side sætter begrebet affinitet (1933, 4) og på den anden side benytter Riemanns terminologi, der jo direkte 
implicerer funktionsbegrebet. Det, der kan undre, er at Jersild i 1989 ikke har ønsket (eller formået?) at inddrage den 
udvikling funktionsteorien da havde gennemgået, med Larsen/Maegaards omfattende beskrivelse fra 1981 som sidste 
skud på stammen. Emnet uddybes i øvrigt nedenfor. 
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Primære og Sekunddære faktorer - ’Simple Dominantes’/’Sekvensdominanter’ 

Jersild indfører en skelnen mellem akkordernes primære og sekundære ’faktorer.’ Primær faktor er 
akkordens grundtone. Sekundær faktor er dens tonekøn. Fordi grundtonen og ikke tonekønnet er primær 
faktor, vil Jersilds terminologi først og fremmest referere udelukkende til grundtonen, ikke til tonekønnet. 
Tonekønnet kan, hvor det skønnes nødvendigt, angives ved præfikserne + (dur) eller o (mol). Skønnes 
sammenhængen at gøre tonekønnet éntydigt, benævnes det overhovedet ikke.  

Den terminologi, Jersild vælger til at betegne dette, er tilmed yderst kontroversiel fra en traditionel 
funktionsteoretisk optik. Skønt han (1989, 10) udtrykkeligt ekspliciterer, at for akkorder med 
dominantfunktion er  ”dur-form […] det normale,” kaldes alle kvintskridtssekvensens akkorder nu for 
’dominanter’ uanset deres tonekøn: 

 

 
 Eksempel fra Jersild 1989, 8 

 

”Det skal bemærkes at analysetegnene er de samme, hvadenten en given akkord har dur- eller 
moll-struktur; det er nemlig akkordens grundtonemæssige tilhørsforhold, der bestemmer dens plads i 
akkordrækken og derfor må betragtes som den primære faktor, mens akkordens struktur, dur- eller 
mol-form, septimakkordopbygning osv., som sekundær faktor er bestemmende for den funktionsgrad.” 

 
Dominanttegn med et præfix, der angiver deres kvintvise afstand til tonika. Således betegner Jersild 

kvintskridtsekvensens akkorder. Grundtone og ikke tonekøn fremhæves som primær faktor. Det uagtet, at 
netop tonekønnet ofte fra et funktionsteoretisk synspunkt er afgørende for netop akkordens funktion. 

Hvis de alle er dominanter, hvad er så egentlig en dominant?  
Er det, som Jersild andetsteds antyder, en akkord i dur-form eller blot en akkord, der bevæger sig 

kvintvis nedad.  
Spørgsmålet besvares ikke, ja, dets påtrængende betydning bemærkes end ikke engang. 
 Man kan ikke bebrejde en dansk skolet funktionsteoretiker, for på nuværende tidspunkt at dømme 

teorien for så diffust funderet, at den bliver meningsløs. 
Igen ville en erklæret positionering indenfor fundamentalbasteorien have muliggjort et stærkere 

fundament for teorien. Hér er nemlig præcedens for at skelne mellem dominanttyper. 
Fundamentalbasteoriens grundlægger, Rameau (1722, 56, 200, 1760,175) betegnede enhver septimakkord 
som ’dominant’ i forhold til akkorden en kvint dybere41.  En molakkord, en majsyvakkord, ja, selv en 
halvformindsket akkord (Rameau, 1722, 33) var i denne teori dominantiske i forhold til akkorden, hvis 
grundtone lå kvinten under.  

Men kun én akkord var dominantisk til tonika, nemlig tonikas dominant, eller som Rameau kaldte den 
’tonikadominanten’. Rameau skelnede derfor mellem to typer dominanter: ’simple dominante’ og 
’dominante tonique’. Simple dominante var enhver skalaegen septimakkord pånær V. trinsakkorden. Den 
var ’tonikadominant’, dominante tonique.  

En enkelt dansk viderefører af Riemanns funktionsteori, Peder Gram, har en lignende betragtning. I 
1947 (42, 67-68) introducerer han begrebet ’tonal’ bidominant. Dvs. i realiteten en molakkord, eller en 

                                                           
41 Dette indbefattede også septimakkord med formindsket kvint (Rameau,1722,33) 
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formindsket treklang, der – som Rameaus ’simple dominante’ - virker dominantisk til sin efterfølger i kraft 
af kvintfaldet. Da sådanne ’tonale’ bidominanter oftest ses i forbindelse med sekvenser kalder Gram dem 
også ’sekvensdominanter.’  

Endelig finder man hos den upåagtede tyske teoretiker Gustav Güldenstein (1928, genudgivet 1973, 14) 
en betegnelse, der kan oversættes som positionsdominanter [Stellungsdominanten]for netop de skalaegne 
kvintforbindelser. Disse betegnes endda også 5D, 4D,3D etc. 

Skal Jersilds udsagn om, at durformen er det normale for dominanter, kunne forenes med hans 
tilsyneladende ligegyldighed overfor akkordernes tonekøn i kvintskridtsekvensen, må man antage en 
skelnen a la  Rameau’s Simple Dominante og Dominante Tonique , Grams bidominanter og 
sekvensdominanter eller Güldensteins positionsdominanter og dominanter. Skønt indførelsen af begrebet 
’positionsdominanter’ ligger lige for, ville et simplere greb være at skelne mellem dominanter og 
vekseldominanter. Dominanten blot kaldet ‘dominant’ er den Rameauske tonikadominant og optræder kun 
som durakkord. Vekseldominanter er at betragte som ”simple dominanter” og kan optræde som dur- mol- 
og formindsket akkord. Denne skelnen kan få analytisk betydning i forhold til dominanter i 3-position og 
opefter. Optræder disse dominanter i molform, eller som halvformindskede, fungerer de (oftest) éntydigt 
som bi-vekseldominant til akkorden to positioner længere nede. Optræder de som durakkorder, må man ud 
af sammenhængen vurdere hvorvidt de er at forstå som bi-dominant til positionen et trin under, eller bi-

vekseldominant til positionen to trin under. 
Jersilds pointe med dominantbetegnelserne er tydeliggørelsen af de enkelte akkorders afstand til 

tonika. En afstand, der over dominantbetegnelsens præfiks kan angives af en position-betegnelse. Jersild 
definerer tonika som 1.-position, dominanten som 2.-position, II. trinsakkorden (Sp eller DD) som 3.-
position og så fremdeles. Derved når han frem til 6 positioner, der tilsammen udgør den maksimale 
udbygning af en skalaegen kadence. En evt. syvende position ville med sin grundtone på den 
skalafremmede tone, fis, bryde med udgangstonaliteten.42 Disse positioner forventes at optræde i den 
rækkefølge deres nummerering indikerer (1970, 15): 

 
”For så vidt det drejer sig om en akkord hørende til position 4, skal akkorden naturligt kunne 

efterfølges af grundkadenceakkorderne: 3+2+1; hører derimod en foreliggende akkord til positionen 3, 
vil den naturligt kunne videreføres med kun to af grundkadencens akkorder, nemlig 2+1.” 
 
Hele dette positionssystem kan betragtes som én stor udfoldelse af den Mortenske præmis, at det 

primært er akkordernes grundtoner og kun sekunddært deres aktuelle udformning, der tæller. Skønt 
modellen synes at indikere en ny model for den tonale kadence, en model bygget over II-V-I-bevægelsen 
snarere end IV-V-I har andettrinnet dog ikke som hos Mortensen erstattet subdominantens plads som 
kadenceakkorden par excellence. Samtidig med at kvintskridtssekvensen fremlægges som teoriens 
terminologiske udgangspunkt, fremlægger Jersild den paradigmatiske tonale kadence som den traditionelle 
T-S-D-T.  

Og det på trods af, at subdominanten slet ikke er repræsenteret i kvintskridtsmodellen. 

Subdominanten og den tonale kadence 

I 1970 (8) hedder det om kadencen:  
 
”Betragter vi forbindelsen mellem kadencens trediesidste og næstsidste led, følgen S-D, 

fremtræder S-positionen allerede i kadencemønstrets tidligste udviklingsfase i to nogenlunde 
sideordnede hovedformer, nemlig dels som treklang og dels som firklangen subdominant med tilføjet 
sekst43.”  

                                                           
42 Jersilds argument for, at positionen med  grundtone på fis ikke inddrages er en smule anderledes, men kan på 

grund af det tekniske i argumentationen først inddrages senere i fremlæggesen. 
43 Her henviser Jersild til Hamburger, 1955, 19, 35 og 51. 
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Subdominanten synes enerådende som kadencens tredjesidste akkord. Og denne forståelse 

cementeres i 1989 (9): 
 
”I kadencen indgår ud over D og T også subdominantpositionen, S, der er beliggende kvinten under 

T […] kadencens akkordfølge T-S-D-T, der svarer til positionerne I-IV-V-I, kan optræde i forskellige 
varianter og har dels som opgave, placeret som indledningsprogression, utvetydigt at karakterisere den 
hovedtoneart hvorfra det videre akkordforløb udvikler sig, dels at markere satsens afslutning, samt i 
selve satsforløbet at fungere stabiliserende over for visse toneartsplaner som modulationsforløbet er 
nået frem til.” 
 
Udover at bemærke den fuldstændigt traditionelle funktionsteoretiske fremstillingsform, kan man 

notere sig den udvidede brug af begrebet ’position’. Det angiver såvel de kvintvist udmålte afstande til 
tonika, en funktionsplacering – subdominantpositionen – samt skalaens akkordtrin såsom I, IV, V. Det kan 
skabe tvivl om hvorvidt betegnelsen ’positionsteori’ dækker den faldende kvintrække eller det fænomen, at 
vi har at gøre med en teori, hvor funktioner såvel som skalatrin betegnes som positioner. 

Om subdominanten fortsætter Jersild sin traditionelt funktionsteoretiske fremlæggelse ved at forklare 
om forskellen mellem tre-  og fir-klangsformen. Her spores en overraskende udvikling fra 1970 til 1989. I 
1970 (8)betoner Jersild IV og V-treklangenes ’antifunktionelle’ forhold, samt forholdet mellem S6 og II7: 

 
”Optræder subdominanten i treklangsform vil forbindelsen frem mod dominantpositionen ifølge de 

nævnte kriterier nærmest kunne betegnes som antifunktionel: Mellem de to akkorder heltoneskridtet i 
bassen, ingen sammenbindende fællestone og af halvtrin kun den tilbageførte bevægelse fra S-
akkordens kvint til D-akkordens terts. S6-akkorden […] afstedkommer derimod en stærk og 
karakteristisk sammenføjning af S-D-følgen: Det dissonantiske sekundinterval mellem akkordens kvint 
og sekst, den faldende halvtrinsbevægelse fra subdominantkvinten, der nu på en helt anden måde er 
blevet stemmeføringsmæssigt motiveret, den etablerede fællestone samt, såfremt akkorden betragtes 
som II7, det latente kvintslægtskab i forhold til den efterfølgende D-akkord.” 
 
I 1989 (9) er såvel overvejelserne over IV-V samt sammenligningen af S6 og II7 forsvundet: 

 
”I kadencens enkleste form optræder de fire akkorder som treklange, men ofte er subdominant-

positionen udbygget som firklang, idet subdominantens treklangstoner er suppleret med tonen 
beliggende en stor sekst over grundtonen […], akkordanalyse:S6. Sekundsammenstødet mellem 
akkordens kvint og sekst befordrer på virksom måde videreførelsen mod den efterfølgende 
dominantakkord.” 
 
Med udeladelsen af omtalen af det ”latente kvintslægtskab” til Dm, som tilføjelsen af en sekst giver 

subdominanten, idet den hermed får samme struktur som II7-akkorden, bliver det mindre éntydigt, hvad 
sammenhængen mellem positionsrækkens og kadencens tredjesidste akkorder, henholdsvis DD og S, 
egentlig er. Jersild synes i 1989 i den grad, at være så indlevet i sit eget teoretiske system, at dets 
grundstruktur kun skitsemæssigt forklares.  

Dur/mol-fluktuation 

I forlængelse af 1989-udgavens præsentation af de to kvintbaserede grundmodeller, der illustrerer 
teoriens udgangspunkt, kommer Jersild ind på spørgsmålet om, hvorvidt forskellen på dur og mol bør 
resultere i tonekønsbestemte forskelle indenfor den analytiske terminologi. Det mener Jersild ikke er 
hensigtsmæssigt. Og formuleringen heraf optræder stort set identisk i 1970 og 1989-udgaven. Nedenfor 
præsenteres en sammenskrivning: 
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”Med hensyn til det anvendte analysesystem skal først spørgsmålet om toneartsbestemmelse 

omtales. I dur- og moll-harmonikkens udviklingsforløb, (1989, 7) ikke mindst i romantisk harmonik, er 
varianttonearternes indbyrdes lån af akkordformer så udbredt et fænomen, at det spørgsmål må melde 
sig, hvorvidt det er relevant fortsat at fastholde en analytisk terminologi, der udviser væsentlige 
forskelle alt efter hovedtoneartens tonekøn (1970, 17, 1989, 7).” 

”I det her anvendte analyseprincip er derfor ud fra bl.a. disse synspunkter, varianttonearterne 
sidestillede, således at f.eks. toneartsbetegnelsen es: både står for es-dur og es-moll (1970, 17).” 

 
Hvad Jersild anfører er, at fordi den romantiske musik fluktuerer kraftigt mellem en given tonearts to 

tonekøn, afstår Jersild fra at angive hvorvidt tonearten grundlæggende skal forstås som dur eller mol. I 
princippet bør enhver funktionsangivelse derfor forsynes med et + eller o afhængig af hvilket tonekøn den 
optræder som. Man kan med rimelighed diskutere, hvorvidt den omtalte tonekønsfluktuation virkeligt 
fuldstændigt ophæver et værks grundstemning af at være i dur eller mol. Og Jersild efterlever da heller ikke 
denne praksis i sine analyser, der kun sjældent specificerer tonikaens og subdominantens tonekøn. I 
forhold til hans egen praksis fremstår udsagnet mest som en erklæring om en særlig metodik i forbindelse 
med toneartsangivelser. Som det vil fremgå af de analyseeksempler, der bliver præsenteret, antages 
tonekønnet næsten altid på forhånd, uanset toneartsangivelsens konsekvent lille bogstav. Den 
tonekønsmæssige fluktuation, som Jersilds praksis forudsætter, er absolut eksisterende, men ikke 
dominerende.  

I 1989, der i princippet rummer hele dur-mol-periodens repertoire er fluktuationsargumentationen 
naturligvis endnu mindre tvingende.  

Position og Funktion. 

Med til at besværliggøre formidlingen af denne nye teori er Jersilds ovenfor bemærkede lemfældige 
omgang med begreberne position og funktion.  

Position 

Positionsbegrebet dækker som teoretisk terminologi de akkordgrupper, der rummer akkorder, der alle 
har ’lige lang vej hjem’ (1970,4). Termen ’gruppe’ bruges altså synonymt med termen ’position’, forstået 
som betegnelse for de seks kategorier, positionskategorierne. Derudover betegnes også skalatrinene såvel 
som de tre hovedfunktioner som ’positioner’, i en betydning af ordet, der blot peger på de individuelle 
akkorders placering i skalaen og ikke deres ’positions’- mæssige tilhørsforhold i teoriterminologisk forstand. 
Denne brug af ordet synes Jersild at have overtaget fra Mortensen (1954, XX), der bl.a. omtaler skalaens 
andettrin som en ” betydningsfuld harmonisk Position”. Som det fremgår nedenfor, mener Jersild, at de 
forskellige funktionsbetegnelser benævner særlige positioner i det musikalske forløb. Han omtaler (1970, 
88) ikke bare T, D og S som ”de tre grundlæggende positioner”. Han inddrager også bi- og altererede-
funktioner, som når han (1970, 87) fortæller, at visse akkorder ”ikke utvetydigt er knyttet til en bestemt 
positionskategori, nemlig Talt, de to Tp-positioner44 samt Dp.” 

 
Jersild opererer altså med: 
1) I., II., III. etc.-positionen (se f.eks. 1970, 89 og 1989, 9) 
2) T, S og D-positionen (se f.eks. 1970, 18, 78, 81, 87, 88, 90 og 1989, 9) 
3) Positionskategorierne 1.—6., der også omtales (1970,4) som ’grupper’ (se f.eks. 1970, 17): En 

akkord kan tilhøre såvel 3.—gruppen som 3.-position.  
 

                                                           
44 Jersild benytter Tp betegnelsen både for VI og III. 
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Jersilds forhold til positionsbetegnelserne synes iøvrigt en smule ambivalent. På den ene side set 
repræsenterer de selve kernen i hans teori, på den anden side plæderer han (1970, 96) for at  
positionstallene ”kun mere undtagelsesvis behøver at vedføjes analysen” da de primært er ”tænkt som et 
rent praktisk hjælpemiddel, der er i stand til at registrere, hvilke typologiske grundtræk en given 
akkordfølge udviser.”  

Hvad et ”typologisk grundtræk” så er, forklares ikke nærmere. Er det et ord for en særlig 
akkordstruktur, en form for substansbestemmelse, eller er det et ord for en placering i en særlig typisk 
kadenceformel, altså en positions-bestemmelse? Også dette lader Jersild stå hen. 

Hvad, der er givet, er, at positionsangivelser, ifølge Jersild, ikke skal forstås som en del af analysen, men 
som en baggrund for analysen, et hjælpemiddel til at foretage den rette tolkning. Hvorfor de altså, 
gentages det i 1989(8), ”kun mere undtagelsesvis behøver at vedføjes”. Teorien udsiger, at en trinvis 
nedadgående positionsfølge er, hvad der er karakteristisk for den funktionale musik. Ergo, kan man ved 
tvivlstilfælde i den analytiske tolkning, sammenholde de forskellige tolkningers resultat med den 
positionsangivelse de vil give, og derved vælge den mest konsistente tolkning, som f.eks. følgende 
overvejelser over hvorvidt en formindsket firklang skal tolkes subdominantisk eller dominantisk. Jersild 
(1970, 27) angiver, at fordi den indtræder direkte efter en 4.-positionsakkord må den næstfølgende akkord 
”formodes at være en S-akkord eller eventuelt en anden af 3.-gruppens akkorder, men derimod ikke en D9-
akkord, der hører til 2.-gruppen, og som i så fald ville afstedkomme brud på følgen;” Og logikken bag 
argumentationen må være, at et sådan brud på følgen ville have resulteret i et andet akustisk udtryk, end 
det pågældende akkordfølge giver. Som vi skal se nedenfor udsiger teorien, at en positionsmæssig 
nedadgående bevægelse, der overspringer en position, klinger som en plagal kadence, modsat bevægelser 
uden positionsoverspring, hvis klanglige realisation modsvarer lyden af autentiske kadencer.45 

Man kan notere sig en asymmetri mellem position brugt i forbindelse med funktioner og som 
beskrivelse af afstand til tonika. En subdominantisk position er synonym med 3.-position, mens 3.-position 
indeholder, men ikke er synonym med subdominanten.  

Funktion 

Funktionsbegrebet benyttes med samme terminologiske labilitet som positionsbegrebet. Men da det 
er Høffdings harmonilære, som eksplicit frasagde sig brug af funktionsbegrebet, som er det erklærede 
forbindelsesled til funktionsharmonikken, kan det vel ikke undre. Der er intet angivet teoretisk fundament 
for Jersild at trække funktionsbegrebslige erfaringer fra. De muligheder, der kunne have været i form af 
Hamburger (1951) og Westergaard (1961), har han ikke benyttet. Og det er da også et åbent spørgsmål 
hvor meget de ville have kunnet bidrage til information, om hvordan man skal forstå og benytte dette 
begreb: funktion.46 

Hos Jersild synes det primært at optræde som synonym for det begreb, Høffding substituerede 
funktionsbegrrebet med: affinitet. Men det synes også at kunne betegne tilhørsforholdet til en 
positionskategori, forstået som en kadencemæssig ’rolle’ (Dahlhaus, 1975, 201), akkorden indtager alt efter 

                                                           
45 Se også 1970, 64, hvor samme argumentation benyttes til stadfæstelse af andre akkordgrundtoner, end 

notationen lægger op til.  
46 At det ikke kun er dansk teori, der opererer uden et gennemtænkt begrebsligt fundament vidner Dahlhaus’ 

beklagelse fra artiklen ”Über einige theoretische voraussetzungen der musikalischen Analyse” (1972, 161) om: 
”Funktionsbegrebet er én af musikteoriens og den musikalske analyses bærende kategorier; og ordet hører til det 
vokabular der bruges  ødselt snarere end tilbageholdent. Alligevel hersker der […] en ejendommelig tilbageholdenhed 
overfor formuleringen af rigide funktionsbegreber […]” (”Der Funktionsbegriff ist eine der tragenden Kategorien der 
Musiktheorie und der musikalischen Analyse; und das Wort Funktion gehört zu den Vokabeln, die eher 
verschwenderisch als zurückhaltend gebraucht werden. Dennoch herrscht […] eine eigentümliche Scheu vor der 
Formulierung strenger Funktionsbegriffe […]). 
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hvilken position, den udtrykker. Endelig benyttes begrebet også rent instrumentelt samt som betegnelse 
for systemet af etablerede akkordmønstre. 

En udtalelse, der kan illustrere affinitets-betydningen af funktionsbegrebet, er f.eks. bemærkningen 
om, at ved en septimiseret dominantakkord (1970, 8) ”føler vi funktionskraften […] yderligere styrket”. Det 
septimen styrker er jo netop akkordaffinitet. Det fremgår da også længere fremme, hvor Jersild pointerer, 
at denne funktionskraft især styrkes ”fordi endnu et element, som må betragtes som i særlig grad 
affinitetsbefordrende kommer til”. Funktionskraft og affinitetsbefordrende står som to sider af samme sag. 
Det er også den forståelse, der muliggør den grads-inddeling af funktionskraften, som vi mødte i omtalen af 
den skalaegne og den septimiserede kvintskridtssekvens (1989,7), hvor det hed, at ”funktionsgradeni de to 
tilfælde” var ”meget forskellig”. Bemærk også hvordan ordet ”funktionsharmonik” med fordel ville kunne 
erstattes af ordet ’affinitetsharmonik’ i en sætning som (1989,7):  

 
”Stærkt sammenkædede akkordrækker er karakteristisk for den fuldt udviklede funktionsharmonik 

og går således hånd i hånd med et satsbillede, hvor spændingsbefordrende akkordstrukturer som 
septim- og noneakkorder er hyppigt forekommende.” 
 
Denne grads-forståelse af funktion ligger også bag hans begreb om ”funktionel spænding”. En sådan 

kan f.eks. styrkes ved en permutation af en akkords positionstilhørsforhold, således, at den rykkes op i 
positionen højere, ” hvorved den funktionelle spænding animeres” (1989, 12). At have funktion er i Jersilds 
fremstilling det samme som at have affinitet mod en anden akkord. Derfor kan han også konstruere et 
begreb som ’funktionalisere’. Det kommer i spil ved omtalen af overgang fra ét sekvensled til et andet, idet 
(1989, 38) ”overgangen mellem de to led ”funktionaliseres” med en #5-akkord.” Idet en affinitær akkord 
indskydes mellem de to led funktionaliseres de. Af samme grund må han kalde forbindelsen mellem 
treklangene IV og V for ”antifunktionel” (1970, 8). 

Funktion som synonym for positionstilhørsforhold findes i en beskrivelse af en subdominantisk akkord, 
hvorom det hedder (1970, 44-45) at ”da denne position, funktionen som 3-akkord, ligger nærmest tonica-
centret, vil akkorden hyppigere optræde i denne rolle end i dens anden funktion som femte-dominanten.” 

At være en akkord af 3-gruppen betegnes som en ’funktion’. Og denne funktion er en anden, end den 
som medlem af 5-gruppen. Læg mærke til, at Jersild ikke pointerer subdominantisk overfor 
femtedominantisk, men 3.-gruppe overfor 5D. Om dette betyder, at Jersild ikke skelner mellem 
subdominantisk og vekseldominantisk funktion, men vitterligt ser deres funktion som defineret af et fælles 
tilhørsforhold til 3.-gruppen, kan ikke læses éntydigt ud af teksterne. Men den kendsgerning, at Jersild i 4.-
position opererer med både begrebet dominantens subdominant og subdominantens dominant for 
tonikaakkorden med tilføjet henholdsvis sekst og septim, peger på differentiering mellem position og 
funktion. Akkorden over en given grundtone, kan indenfor én og samme position fungere enten 
dominantisk eller subdominantisk afhængigt af akkordstruktur og – må man antage – kontekst.  

Funktionsbegrebet bruger Jersild i øvrigt også i ren instrumentel betydning. I omtalen af permutation 
skriver han f.eks., at en akkord kan have ’funktion’ som permutationsakkord (1970, 30), altså udøve den 
funktion at gøre en bevægelse fra én position til en anden mulig. 

I et afsnit om udarbejdelse af funktionsanalyse (1989, 41) forklares begrebet ’funktionsanalyse’ som 
”de progressionsmønstre akkorderne i fællesskab danner”. Funktionsanalysen analyserer altså 
akkordmønstre. De etablerede akkordmønstre fremstår herved som målet for analyse af funktion. Eller sagt 
anderledes, mønstrene er betingelse for funktion. Og herved er vi tilbage ved sidestillingen af affinitet og 
funktion. Funktion bliver en betegnelse for akkordsammenhørighed.  

Fra kadence til position 

To modstridende kadenceparadigmer er oplistet side om side: Funktionsteoriens I-IV-V-I og 
fundamentalbassens kvintskridtssekvens. 
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 Jersilds implicitte teoretiske påstand er, at de lader sig forene. At de er to sider af samme sag. 
Kadencens tre hovedfunktioner svarer til positioner i kvintskridtssekvensen. 

For første og anden position er de  – i forhold til den hidtidige danske funktionsteoritradition -
kontroversielle implikationer af en sådan rubricering da også til at overse. Andre, mere basalt 
forståelsesmæssige, komplikationer trænger sig til gengæld på. 

Første position - Tonika 

Jersild noterer indledningsvist om Tonikapositionen, 1 (1970, 17): 
 
”1-gruppen omfatter selvsagt kun én akkord, nemlig T. I finalpositionen repræsenterer akkorden 

den totale afspænding […].”  
 
Som total afspænding er akkorden naturligt treklang. Præcis som i funktionsteorien. Men denne tonika 

kan ikke i samme grad som i funktionsteorien repræsenteres af andre akkordtrin. Den aflednings-funktion 
der findes i dansk funktionsteori er fraværende og stedfortræderfunktionen placerer sig i en anden position 
end tonika. Kun betegnelsen Tp overvejes som mulig analysetegn.47 Jersild skriver om den (1970, 82) i 
forbindelse med en generel omtale af durs og mols tonikaparalleller: 

 
”Betragter vi først underparallellen, er det første og fremmest i mere passive, neutrale 

akkordforbindelser, at analysen Tp (i stedet for o3DD) bliver aktuel; i en forbindelse som T-Tp-T synes 
det tydeligt at være parallelregionen, der gør dig gældende, ikke mindst når akkordfølgens anden 
akkord afstedkommer modulation ved permutationen Tp>T.  

I den tertsvis faldende akkordfølge: I-VI-IV-V-I vil analysen Tp af anden akkord ligeledes kunne siges 
at være berettiget, selvom akkorden også i denne forbindelse placerer sig som en akkord af 4-gruppen 
og derfor med samme ret kan betegnes o3DD […]” 

 
Forudsætningen for at forstå vi. trin som tonikarepræsentant, synes at være, at trinnet udelukkende 

knytter sig til T. Helst i en tilbageførende bevægelse T-Tp-T, som imidlertid er ganske atypisk for dur-mol-
tonale progressioner.  Analysen Tp i forbindelse med at vi bevæger sig videre til IV anslås som mulig, men 
er en tolkning, Jersild ikke selv benytter i sine analyser. Af de situationer, man kan finde i praksis, er det i 
forbindelse med modulation fra T til Tp, at betegnelsen bliver aktuel. Her forstås begrebet Tp så ikke som 
tonikas parallel, men som parallellens tonika (1989, 16). Der er en forskel, hvilket særligt tydeliggøres ved 
at overføre denne tolkning på Dp, der da i mol ikke længere forstås som en ubrugelig, dominantens parallel 

til moldominanten, men derimod den ofte aktuelle parallellens dominant.  

Afledningsfunktionen er der ikke plads til i Jersilds teoretiske univers. 
Den skuffende kadence fører heller ikke rigtig til en tonikarepræsentation. Ganske vist angives 

tonikastedfortræderen som analysetegnet for såvel den skuffende som den dobbeltskuffende kadences 
resolutionsakkord. Men akkordens positionsplacering i henholdsvis 4.- og 3.-position fravrister 
stedfortræderen egentlig tonikal repræsentation.  

Jersild konkluderer med en kryptisk bemærkning (1970, 83): 
 

”Analysen Tp af sjette-trinet synes altså først og fremmest at være aktuel, når akkorden placerer sig 
svarende til en 2-position.” 

 
Stedfortræderakkorden kan være 3.- og 4.- position og Tp kan være 2.-position. Tp’s positionsmæssige 

status synes at flyde. Forestillingen om Tp som 2.-position stritter imod den intuitive forståelse af, at 

                                                           
47 Også dette kan hænge sammenmed bogens erklærede kilde til funktionsharmonik, nemlig Høffding 1933, hvor 

afledningsbegrebet endnu ikke er defineret. Hele Hamburgers argumentation (1951, 14-16) og Westergaards udvikling 
af begrebet Taf (1961, 37), synes således at være gået hen over hovedet på Jersild. 
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positionen før tonika må være dominantens. Men begrebet ’2.-position’ præsenteres nu som blot en 
betegnelse for en forbindelse tæt på tonika.  

Dette begrebsmæssige problem er for Jersild ikke en generel brist i teorien, men et fænomen knyttet til 
et lille udvalg af akkorder (1970, 87): 

 
”For visse akkorders vedkommende gælder det, at de ikke utvetydigt er knyttet til en bestemt 

positionskategori, nemlig Talt, de to Tp-positioner samt Dp (min kursiv).” 
 
Vi skal senere støde på andre tilfælde af sådanne brud på det, der ellers kunne ligne et fasttømret 

system. 
Om mols Tp hedder det (1970, 83):  
 

”Også når det gælder overparallellen, positionen en lille terts over tonica, vil analysen Tp48 
fortrinsvis komme i betragtning ved neutrale, tertsbeslægtede følger, hvor akkorden optræder i 
forbindelse med T- eller D-planet, som i efterfølgende eksempel fra de indledende takter af Francks 
”Les Béatitudes”:” 

 
 Eksempel fra de indledende takter til Les Béatitudes. Jersild 1970, 83. 

 
Den tertsvise gennemgang, som i nedadgående bevægelse i Jersilds optik karakteriseredes bedre ved 

en anden beskrivelse af akkorden end Tp, synes at fungere for Jersild i opadgående bevægelse. Akkorden 
beskrives uden yderligere forklaring igen af Jersild som svarende til 2.-position. En position tæt forbundet 
med T, må man antage. 

Fra en fundamentalbasteoretisk vinkel synes det indlysende, at Jersilds problem er, at en kvintbaseret 
teori ikke har plads for den type tertsrepræsentation, som kendetegner funktionsteorien. Som vi skal se 
længere fremme er i Jersilds teori tolkningen af durs vi-trinsakkord som en 3D, en akkord, der peger fremad 
mod næste akkord, altid at foretrække fremfor den bagudrettede tolkning som Tp. En Tp-tolkning giver kun 
mening, hvis Tp’s videre progression fører tilbage til T. Her ville betegnelsen 3D være meningsløs. I 
progression til T har Jersild ingen anden forklaringsmodus for Tp end, at den opfører sig, somom den 
bevæger sig til T fra en 2.-position. At han i stedet for at drage analogi til 2.-positionens autentiske kadence 
kunne tolke denne svage kadenceringsmodel som variant af en plagalkadence er ikke faldet ham ind. Med 
en sådan tolkning kunne han i det mindste nærme sig funktionsteoriens mulighed, for at operere med 
overtertsrepræsentation. Tp ville kunne forstås som Sm.49 Til gengæld vil Tp-begrebet definitivt blive 
uaktuelt.  

Anden position - Dominant  

”Også 2-gruppen frembyder kun en sparsom variabilitet af akkorder, alle af dominanttypen, ” hedder 
det (1970, 19) og der er da heller ikke meget mere at sige. I 1989 (10) finder man den allerede nævnte – og 

                                                           
48 Jersild anfører i en note, at om det skønnes ”nødvendigt analytisk at skelne denne akkord fra underparallellen 

kan overparallellen betegnes Tp” (hos Jersild er stregen dog placeret over T’et). 
49 Jeg benytter her Hamburgers (1951, 22) becifringssystem, hvor overtertsrepræsentationen betegnes med et ’m’ 

for mediant. 
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egentlig banale -uddybning, at for ”dominantpositionens vedkommende gælder det, at den dur-form er det 
normale uanset toneartens tonekøn; ” 

De udvidelser af dominantakkorden, Jersild anfører er så godt som alle kendt fra funktionsteorien.  
Værd at nævne er hans overvejelser over den kvintsænkede ufuldkomne dominantnoneakkord. Den 

såkaldte ”altererede dominant”.50 Jersild becifrer den ’Dalt’. Han anfører (1970, 9), at den ”på ingen måde 
[er] typisk forekommende.” Og han fortæller hvorfor:  

 
”Årsagen er den, at enhver form for alteration sætter kræfter i bevægelse, der i højere eller mindre 

grad medfører en forflygtigelse af tonaliteten, og fænomenet er derfor kun vanskeligt foreneligt med 2-
1 positionens tonalitetsstabiliserende opgave.” 
 
Det lyder forjættende logisk, men støder dog mod det faktum, at dominanter med opadaltereret kvint 

sagtens kan optræde uden at deres ”tonalitetsstabiliserende opgave” på nogen måde synes truet. Denne 
dominantform er tilmed den første, Jersild gennemgår (1970, 19). Man kunne også pege på, at denne 
kvintsænkede ufuldkomne dominantnone, som i C-dur ville bestå af tonerne des-f-as-h, og altså 
becifringsmæssigt kunne betegnes som en Db7, bortset fra septimen indeholder samme toner som C-durs 
neapolitanske subdominant, f-as-des, der kunne becifres Db. Jersild konkluderer, at akkorden oftest bedre 
lader sig rubricere som en subdominantisk akkord end som en dominantisk (1970, 37-38). Selv når den 
optræder umiddelbart før tonika, vil den snarere have en ”plagal-agtig virkning”.51 

I 1970’s store eksempelmateriale, ialt 75 forskellige værkuddrag, er der dog trods dette hele fire 
eksempler på Dalt-T-forbindelser. Heraf to med mol-Dalt.52 

Hermed ikke sagt, at kadencen optræder hyppigt. Og man kan da også argumentere for, at de viste 
kadencer har et plagalt præg. Dog er forbindelsen overraskende effektiv, som f.eks. i nedenstående uddrag 
fra førstesatsen af Cesar Francks symfoni i d-mol, hvor den er led i et lille sekvensindslag: 

 
Eksempel 57, Cesar Franck Symfoni i d-mol, I. sats (Jersild, 1970, 68). 

Bogstaverne ”fr.” angiver, at den altererede dominant optræder i ’fransk’ version, der i dur ville lyde f-
a-h-dis, men som her har Tristanakkordens53 form, eis-gis-h-dis.  

                                                           
50 Begrebet bruges i dansk teori normalt om vekseldominanten, men findes eksplicit benyttet om dominanten hos 

Lauesen (2002, 100). I tysk teori benyttes det om dominanten hos f.eks. A.B.Marx (1837, 256 ff.), H.Riemann (1912, 
172) og i forskellige varianter hos Riemanns efterfølgere som f.eks. H. Grabner (1923, 9, 1962, 184 ff.) og B.Weigl 
(1925, 319). 

51 Skønt Jersilds analyser og argumentation peger i retning af denne tolkning, må det indrømmes, at citatets 
’mening’ ikke helt så enkelt passer ind her. Jersild nævner plagal-aspektet i en kommentar til en helt specifik 
forekomst af Dalt-T-progressionen, nemlig slutningen af første sats af Franz Schuberts posthume A-dur sonate. Jersild 
forklarer (1971a, 150) , at fordi tonika allerede har konsolideret sig i en forudgående kadence får Dalt i denne sats 
”karakter af en improvisationsagtig tilføjelse af plagal-agtig virkning, hvor akkordens slægtskab til 3-akkorden Sn 
tydelig gør sig gældende.” 

52 Eksempel 1 og 21 indeholder kadencen Dalt-T, og eksemplerne 21 og 57 indeholder kadencen oDalt-T. Så 
eksempel 21 indeholder både dur- og mol-versionen. Derudover optræder også en oDalt i eks. 77, hvor den dog 
videreføres til en vekseldominant.  

53 Den berømte indledningsakkord fra forspillet til R.Wagners opera ’Tristan og isolde’. 
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Derudover viser eksemplet også en anden usædvanlig dominantform, en såkaldt Db5. Den skal læses 
som bestående af tonerne a-c-es, hvoraf a-c fungerer som forslag til dominanten Eb7’s kvint og septim, b-
des. Akkorden fungerer altså som forslag til dominantens durakkord-struktur. I C-dur ville den bestå af 
tonerne g-b-des-e, lille terts, formindsket kvint, tilføjet sekst. Jersild eksemplificerer den også med t.493 og 
t.495af symfoniens første sats. Akkorderne ligger med deres grundtone, a, i bassen og videreføres til en 
dominantseptimakkord. De virker hermed som forslag til dominantakkorden.  

Efter at have gennemgået aspekter af eksemplet, vi ikke her skal komme ind på, fortæller Jersild (1970, 
65): 

 
”Tilbage står to noneakkorder på 2-slaget i eksemplets første og tredje takt; de indeholder begge 

tonalitetens dominanttone og skulle derfor synes at være DD9-akkorder, hvad der dog ikke stemmer 
med deres placering. Begge virker forslagsagtige til den følgende D7-akkord, og de synes også selv – 
netop i kraft af den indeholdte dominanttone – at placere sig I 2-gruppen.” 
 
Da fænomenet er ”parallelt” med den formindskede firklang forstået som subdominant (C-dur: f-as-h-

d), og da denne hos Jersild benævnes Sb5 (1970,26), analyseres de (Jersild, 65) ”to noneakkorder i 
eksemplet […] derfor tilsvarende, nemlig som Db5.” 

 
Eksempel fra Cesar Francks Symfoni i d-mol, t.493. Jersild 1970, 61. 

Det lille ”fr” under Dalt-akkorden henviser til, at den som en fuldstændig septimakkord med 

sænket kvint i visse54 kilder benævnes ’fransk vekseldominant’.  

I det videre forløb fortsættes dominantens bas ned til den sænkede kvint i den kvintsænkede 
dominant, Dalt. I dette eksempel ses et af de få tilfælde, hvor Dalt rubriceres som 2-position, da Jersild her 
har følt det positionsmæssige ryk mellem Dalt og den ufuldkomne vekseldominant snarere end mellem 
dominantens originalform og dens kvintsænkede version. 

Tredje position - Vekseldominant og Subdominant 

Det er ved beskrivelsen af 3-positionsakkorderne, at Jersilds teori for alvor bliver kontroversiel i forhold 
til funktionsteorien. Og det er her skismaet mellem kadencens paradigmatiske tredjesidste akkord, 
subdominanten, og kvintskridtsbevægelsens tredjesidste akkord, vekseldominanten skal behandles. Jersild 
vælger at fokusere på det identiske toneindhold mellem (i C-dur) den skalaegne andentrinsseptimakkords 
d-f-a-c og S6’s f-a-c-d (1970, 24): 

 
”Diskussionen: andet trins septimakkord contra subdominant med tilføjet sekst, som har stået på i 

over 200 år, er der ingen grund til yderligere at fordybe sig i; den kendsgerning, at akkorden kan 

                                                           
54 Begrebet er almindeligt i amerikansk litteratur (se f.eks. Piston/Devoto,1987,420) og henviser her til den 

forstørrede sekst mellem (i eksemplet) es og cis i betegnelsen ’augmented sixth chord’, der kan være fransk, italiensk 
eller tysk. Begreberne forklares nedenfor i forbindelse med omtalen af den altererede vekseldominant. 
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forudgås af såvel andet-trinets som fjerde-trinets dominant (i c-dur:a7 og c7) viser at begge udlægninger 
er relevante.” 
 
Bemærk argumentationen. Det er ikke fordi, begge akkorder har overvejende fælles tonemateriale 

(substansdefinition), eller fordi begge kan videreføres til dominanten (positionsdefinition)55, at både 
tolkningen som II og IV kan være plausibel. Det er fordi empirien tit opviser en kadence hvis fjerdesidste 
akkord, 4-position, er enten (i C-dur) A7 eller C7. Tonematerialet f-a-c-d må da fortolkes forskelligt 
afhængigt af hvilken af disse to akkorder, der forudgår det.56 Argumentet er et eksempel på den fundering i 
empirien, Jersild mener hans teori har. Fordi disse bidominanter, som Jersild så at sige er blevet påtvunget 
af empirien, muliggør begge tolkninger af f-a-c-d, må begge tolkninger indgå på lige fod i det teoretiske 
system.  

Samme argumentation kunne benyttes i teoriens implicitte ligestilling af andettrins mol- og dur-akkord.  
Fordi dominanten til andettrins mol-akkord ligesåvel kan bevæge sig til andettrins durakkord, er de to 
akkorder positionsmæssigt på samme niveau. Jersild argumenterer ikke for sin ligestilling af andettrins to 
tonekøn, men overtager blot stiltiende de erkendelser Mortensen og Hamburger er nået frem til: Andet trin 
er en for betydelig position til, at den kan rubriceres som blot en bidominant (Mortensen, 1954, XIV), man 
må forstå subdominant og vekseldominant som en dobbeltfunktion (Hamburger, 1955, 15).  

Problemet er ikke den principielle ligestilling mellem det skalaegne andettrin og skalaens fjerdetrin. Det 
kender såvel funktionsteori som fundamentalbasteori til. Blot er de uenige om, hvem, der repræsenterer 
hvem. Fundamentalbassen anser andettrin for hovedtrinnet for akkorden før dominanten. Skulle akkorden 
have form af en treklang på fjerdetrin, underforstås andettrin som underliggende tavs grundtone. IV 
repræsenterer ii. I funktionsteorien er det som bekendt omvendt. Her er ii repræsentant for 
hovedfunktionen på IV.  

Problemet – i traditionel dansk optik - er ligestillingen af andettrinnets dur- og mol-akkord, og selve 
sammenblandingen af de to teoriers kadenceparadigmer, IV-V-I og II-V-I, der selv i Jersilds fremstilling viser 
sig at være inkompatible. Hovedakkorden må være enten IV eller II (dur- som mol).  

Hos Jersild er de afhængigt af perspektivet begge hovedakkorder:  
Subdominanten fremstår i kadencebeskrivelsen som indiskutabel hovedakkord.  
Vekseldominanten (1970, 24) betegnes som kvintskridtssekvensens tredjesidste akkord som ”3-

gruppens egentlige hovedakkord”. 
At begge perspektiver i praksis flyder ind over hinanden, hvorfor begge betragtninger ikke samtidig kan 

være gældende, synes ikke at bekymre Jersild. Og som teorien udfoldes ser man da også, at akkorderne i 
praksis virkelig tolkes som fuldstændigt ligeberettigede, og at akkordbetegnelsen udelukkende afhænger af 
sammenhæng, beliggenhed og fordobling (1989, 12):  

 
”I den her anvendte analysemetode vil vi som nævnt anvende analysesymbolet DD, hvor anden-

trins positionen optræder som dur-akkord, og oDD hvor den optræder som i moll. For moll-
vekseldominantens vedkommende vil man se, at akkorden som treklang har tonerepertoire tilfælles 
med S (i c: d-f-a og f-a-d) og som septimakkord med S6 (i c: d-f-a-c og f-a-c-d). Hvilke af de to 
analysetegn, det vil være mest hensigtsmæssig at anvende, vil afhænge af sammenhængen, akkordens 
bastone og fordobling.” 
 

                                                           
55 Substans- og positions-definitionerne diskuteres flere steder hos Carl Dahlhaus i forbindelse med Riemanns 

funktionsteori. Se Dahlhaus’ værker (1966,97, 1968, 45, 132, 1975, 200,  1989, 112). 
56 Præcis samme argumentation indgår godt fyrre år senere hos Jersilds til dato skarpeste og mest uforsonlige 

kritiker, Jens Rasmussen (2011, 85), i hans lancering af to subdominantversioner: IIS og IVS: ”Det er et ofte overset 
faktum, at S kan foregribes af af en bi-dominant på både I og VI, og at disse to dominantformer kan videreføres til 
begge S-former.” Rasmussen er opmærksom på overensstemmelsen med Jersild og anderkender den i en fodnote, 
som meget sigende indledes: ”Jf. bl.a. Jersild/1970 s.24, som jeg på dette punkt er (næsten) enig med (min kursiv)[…]”  
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I 1970 (24) synes forskellene endda i højere grad udvisket, og selv former, der normalt éntydigt tolkes 
som S6 foreslås erstattet af betegnelsen oDD: 

 
”En del af de i det foregående afsnit omtalte S-akkorder vil med fuld ret ligeså vel kunne bedømmes 

som henhørende til DD-gruppen. Tænker vi os f.eks. i c-dur akkordfølgen: Tp-S6-D-T, ville det ikke være 
uberettiget, i erkendelse af kvintskridtssekvensen i dette mønster, om analysen 3DD-oDD-D-T 
anvendtes. Det er, som tidligere sagt, omgivelserne, der må afgøre i hvilken af 3-akkordernes to 
hovedgrupper, en sådan given akkord skal placeres.” 
 
Ligestillingen af den i traditionel optik subdominantiske mol-andettrin og dominantiske dur-andettrin er 

i en særlig optik udtryk for samme umulige dobbelthed som fremhævelsen af både IV. og II. forrang 
afhængigt af perspektiv.  

En dominerende gren af dansk funktionsteori udkommet inden Jersilds 1989-udgave vil éntydigt mene, 
at en akkordfunktion er enten dominantisk eller subdominantisk. En vekseldominantisk akkord er intet 
andet end bidominant til dominanten.57 Og dermed éntydigt en dominantisk akkord58. Den mest 
akademiske behandling af dette skrevet før 1989, findes hos Larsen/Maegaard (1981, 40).  Udover at 
tydeliggøre holdningens grundessens, afslører fremstillingen samtidig de problemer, der ligger i at 
begrunde funktionsforskel for to næsten identiske klange. 

Det hedder her, at nok ligger subdominant og vekseldominant strukturelt ”hinanden særdeles nær,” 
men de er dog ”funktionalt vidt forskellige,” fordi ”S er placeret en kvint under tonica, mens DD er 
hjemmehørende to kvinter over tonica. Ved overgang fra S til DD er der således tale om et spring på tre 
kvinter opad.”  Samtidigt fremhæves det, at de ”fleste S-former, bortset fra den rene S, mere eller mindre 
tvangfrit kan henføres til 2. skalatrin.” Altså netop det skalatrin, der p.gr.a. af sine tre oktavers afstand fra 
subdominanten måtte være hjemsted for en ”vidt forskellig” funktion.  

Hvordan kan samme andettrin dels begrunde en dominanttolkning i kraft af sin afstand til fjerdetrin, og 
dels være den rod de fleste subdominanter ”tvangfrit kan henføres til”? 

Er forskellen den, at alene tilstedeværelsen af et forhøjet fjerdetrin i vekseldominanten opfattes som 
betingende en funktional kontrast til skalaens rene fjerdetrin?59 Larsen/Maegaard kunne tolkes i den 
retning, når de yderligere forklarer (1981, 40):  

 
”S og DD’s strukturelle slægtskab kan også illustreres ved at henvise til den omstændighed, at 

forhøjelse af subdominantgrundtonen i hvilken som helst af S’s fremtrædelsesformer, undtagen Sn, 
uvægerligt fører til en af DD’s fremtrædelsesformer.”  
 
DD opstår ud af S som en forhøjelse af grundtonen og bliver derved noget funktionalt andet.60  

                                                           
57 Riemann selv var dog ikke så entydig omkring de to funktioner. I kadencen DD-T (1912, 166) tolkede han 

undertiden vekseldominanten som en grundtonealtereret subdominant, og tilskrev den i overensstemmelse hermed 
subdominantisk funktion. Men også i forløb, hvor vekseldominanten indtræder som kromatisk skærpelse af 
subdominanten, kan man se denne tolkning (1919 B.III, 45 og 344). Begrebet om en grundtonealtereret 
subdomoninant kan genfindes hos flere af hans umiddelbare efterfølgere. Se f.eks. Schmitz (1911, 66-67), Schreyer 
(1924, 40, 74) og Erpff (1967, 91). Og se også Dahlhaus 1968, 132 og 19. 

58 Høffding (1933,99, 1976, 79-80), Hamburger (1951, 25), Westergaard (1961, 29), Brincker (1974, 44) og 
Larsen/Maegaard (1981, 19, 35, 40). 

59 En sådan holdning synes senere hen (2011) at ligge bag differentieringen mellem funktionerne hos Rasmussen, 
når han angiver at subdominanten må forstås som ”repræsenteret af nogle specifikke tonekombinationer” (2011, 101. 
Se også p. 85-86), hvori det forhøjede fjerdetrin ikke indgår.  

60 Sammenlign dette med Dahlhaus (1966,97, 1968, 191, 1989, 112), der netop fremhæver substansfællesskab 
som betingende faktor i funktionsbestemmelsen. Eller sammenlign med Hamburger (1955), hvis historiske udredning 
af netop denne sammenhæng førte til den modsatte antagelse: At vekseldominant og subdominant udgør en 
doppeltfunktion. Se også Eberlein (1994, 297), som med samme historiske argumentation anklager den moderne 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

37 
 

Er denne tolkning af forholdet mellem S og DD end fremherskende, står den dog ikke alene. Allerede 
Høffdings første beskrivelse (1933, 97) af vekseldominanten tog udgangspunkt i en eksisterende Sp-D-
kadence, og så vekseldominanten som en måde at tilføje ledetoneaffinitet til denne progression.61 Grams 
teori om ’tonale’ dominanter, ’sekvensdominanterne’, (1947, 42, 67-68) er allerede omtalt, og ligeledes er 
både Westergaards (1961, 32) og Høffdings (1976, 147) betegnelse, oDD. En betegnelse, der i realiteten 
ligestiller vekseldominantisk og subdominantisk funktion. 

Det er værd at bemærke, at ligestillingen af de to funktioner ikke har foranlediget nogen af disse 
teoretikere til at slå de to betegnelser sammen begrebsmæssigt. Og uanset om akkorderne anskues som 
udtrykkende samme eller modsatrettet funktion, står de for samtlige teoretikere som to ligeværdige 
måder, at nærme sig dominanten.  

I Jersilds gennemgang begyndes med kadencens hovedakkord, subdominanten. I nærværende 
gennemgang har jeg fundet det mere hensigtsmæssigt at begynde med ”3-gruppens egentlige 
hovedakkord”, vekseldominanten. 

Fra en dansk traditionel funktionsteoretisk position, er denne tolkning ikke umiddelbart mulig. Selvom 
Riemann og den første generation af hans efterfølgere opererede med en tolkning af vekseldominanten 
som grundtonealtereret subdominant, - med subdominantisk funktion vel at mærke - og således ikke ville 
anse Jersilds tolkning for a priori umulig 62, synes den danske variant af funktionsteorien63 umiddelbart 
mindre imødekommende heroverfor.  

Vekseldominanten 

”Vekseldominanten eller dominantens dominant, der har sin grundtone på skalaens andet trin, kan 
med rette betragtes som 3-gruppens egentlige hovedakkord. […] 

Vekseldominanten optræder hyppigst som en septimakkord med durterts […] lidt sjældnere med 
mollterts (1970, 24).” 
 
Som molakkord beliggende på durs andettrin betegnes akkorden normalt som Sp, men denne 

betegnelse (1970, 89),  ”der i den gængse funktionsanalyse repræsenterer II i dur og bVI i moll, er her helt 
undgået som betegnelse, og ud fra følgende synspunkt: II-positionen er, hvadenten akkorden optræder i 
dur- eller moll-form, en yderst central akkord, den egentlige hovedrepræsentant for 3-gruppen.” Her 
klinger tydeligvis et ekko af Mortensens (1954, XX-XXI) erklæring om andettrin som en for ”betydningsfuld 
harmonisk Position” til at blot lade durversionen rangere som ”mellemdominant”, da det at det  giver ”et 
klarere Billede af den harmoniske Struktur som Helhed at betegne en Akkord paa andet Trin” at inkludere 
den som del af samme gruppe som den molakkorden tilhører. Argumentet er blot vendt om: Det er nu 
molversionen, der inkluderes i vekseldominantbetegnelsen.  

Molvekseldominant? 

Når Jersild uden at ryste på hånden, kan fortælle, at vekseldominanten kan optræde med molterts, 
skyldes det naturligvis, at det er en logisk følge af systemets grundpræmisser. Men det er ikke kun det. Det 

                                                                                                                                                                                                 
harmonilære (funktionsteorien) for at tilsløre de historiske sammenhænge i stedet for af lægge dem åbne, når den 
betragter subdominanten som værende grundlæggende i modsætning til vekseldominanten.  

61 Høffding, 1933, 97: ”Naar Sp staar paa Spændingsakkordens Plads er denne Mangel paa Ledetoner en Hindring 
for Affiniteten. Man forhøjer da meget ofte Tertsen en Halvtone og gør derved Forbindelsen til Helslutning og kalder 
Akkorden for Vekseldominanten (Dominantens Dominant) betegnet DD.” 

62 Se f.eks. Riemann (1912, 166 og 1919 B.III, 45 og 344), Schmitz (1911, 66-67), Schreyer (1924, 40, 74) og Erpff 
(1967, 91). Se også Dahlhaus 1968, 132 og 191.   

63 Her defineret bredt som Høffding (1933, 1976), Hamburger (1951), Westergaard (1961), Brincker (1974) og 
Larsen/Maegaard (1981). I denne definition ses momentant bort fra Westergaards (1961, 32) og Høffdings (1976, 
146f.) betragtninger omkring molandettrinnet. 
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skyldes også, eller måske først og fremmest, den litterære tradition han eksplicit skriver sig ind i: 
Mortensen 1954 og Hamburger 1955. 

Jersilds beskrivelse af vekseldominanten er jo nærmest en kort opsummering af Mortensens 
beskrivelse af andentrinsakkorden (1954, XX-XXI og XIV). Desværre uden Mortensens argumentation. Men 
måske har Jersild følt, at hans anden hovedkilde, Hamburgers (1955) brug af begrebet for både dur og mol-
akkorden, har overflødiggjort behovet for argumentation.  

Det vekseldominantbegreb, Hamburger introducerer, er endda selv ikke opstået udelukkende som 
resultat af hans empiriske undersøgelser. Definitionen af vekseldominanten som ganske enkelt en 
betegnelse for skalaens andettrin er overtaget fra den til dato mest brugte harmonilære overhovedet, den 
af såvel Høffding som Hamburger lovpriste Harmonielehre af Louis og Thuille. Skønt den ikke markedsfører 
sig selv som ’funktionsteori’ - og heller ikke éntydigt er det 64 -har den inspireret mange senere 
funktionsteoretiske fremstillinger (heriblandt Høffding, 1933). I denne bog benyttes begrebet 
’vekseldominant’ eksplicit som betegnelse for andentrinsakkorden, uanset om den optræder i mol- eller 
dur-form.  Benyttelsen af mol-vekseldominantbegrebet er således funderet i såvel alment respekteret 
hovedlitteratur som videnskabelig forskning.  

Dertil kommer, at Gram (1947, 68)plæderer for at enhver omvending af S6 tolkes som en ii7, altså en 
tonal bidominant til dominanten, og kun treklangen på IV tilskrives subdominantisk funktion. Westergaard 
og Høffding foreslår derimod kun tolkningen oDD for ii7, når den optræder i grundform.65   

Altereret vekseldominant – akkord på bVI 

Vekseldominanten står som skalaens mest variable akkord. Udover at kunne optræde både som dur-, 
mol- og halvformindsket, kan den optræde med præcis samme tilføjelser og alterationer, som man kan 
finde hos dominanten. Modsat hvad gjaldt for dominantplanet er på vekseldominantplanet den 
nedadaltererede kvint tilmed yderst hyppig. Skønt begrebet ’altereret’ i princippet blot betyder ’ændret’, 
og skønt man også omtaler den hævede kvint som ’altereret’, er sammenstillingen af ordet ’altereret’ med 
ordet ’vekseldominant’ i dansk litteratur blevet en fast betegnelse for den kvintsænkede vekseldominant, 
den altererede vekseldominant66. Akkorden optræder i tre former:  

                                                           
64 Den er snarere en sammenskrivning af fundamentalbasteori og funktionsteori. En pointe, som Holtmeier  

(2005, 253-260) anfører og bruger til bl.a. at argumentere for, at Louis og Thuilles fremstillingsmæssige gæld til 
Riemann er væsentlig mindre, end Riemann selv antog (se også Harrison, 1994,299-300). Denne bog, som Jersild altså 
ikke synes at kende til, er ikke kun relateret til Jersilds teori gennem dens vekseldominantbegreb og dens inddragelse 
af såvel fundamentalbas- som funktions-teori. Også gennem dens erklærede afsæt i den musikalske empiri ligner den.  

65 Grams (1947, 68) overvejelser ligger i forlængelse af teorien om de ’tonale’ bidominanter: ”Maaske ville det 
være rigtigst i Dur kun at analysere denne Klang (IV) som Underdominant, naar den er uden karakteristisk Dissonans 
(6) og ellers at anvende Analysen II7 = (D7)D […].” Westergaard og Høffding fremhæver kvintforbindelsen til V. 
Westergaard (1961, 32) bemærker, at hvis vi finder, ”at bassens kvintgang minder om dominantisk funktion, kan vi 
betragte [ii7] som en art D til D, selvom den ikke indeholder ledetone. Man kunne da kalde den oDD […]. Høffding 
(1976, 146)” Sp er den eneste parallelakkord i dur, der er kvintbeslægtet (affinitær) med en hovedakkord. Vi kan 
betragte denne akkord som en mol-DD i dur og betegne den som oDD eller som SpDD.” Høffding ender dog med at 
konkludere(1976,147): ”Da vi nu har lagt stor vægt på de rytmiske forhold i det hele taget og særlig i kadencen, vil vi 
træffe det valg at lade Sp7 i dur og Tr7 i mol som grundseptimakkorder på betonet takttid gælde for [S6 med 6 i 
bassen], medens de på optakt gælder som en DD-præget henholdsvis Sp7 og Tr7 [..].” 

66 Således benævnes akkorden hos landets førende teoretikere såsom Høffding (1933, 213 ff.), Westergaard 
(1961, 39ff.) og Larsen/Maegaard (1981, 21 ff.) . Man kan derudover også se benævnelserne ’dobbeltaltereret’ 
(Hamburger (1951, 32), Brincker (1974, 50) Lauesen (2002, 100), ’kvintaltereret’ (Wang, 1995, 91) eller det prosaiske 
’vekseldominant med sænket kvint i bas’ (Müller, 2012, 189). Hos Rasmussen (2011, 100-101) betegnes den i 
forlængelse af fremstillingens generelle stramme systematik udelukkende med becifringstegn. Rasmussen undgår 
hermed at betegne den med et så løst begreb som ”altereret”, der jo blot betyder ’ændret’, og udsiger kun de 
pågældende ændringer: lille none, sænket kvint, udeladt grundtone. 
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1) Én som kvintsænket septimakkord (den franske67), som generalbassen vil benævne en 
tertskvartakkord, da der fra badtonen og op til de første to næstkommende toner i tæt stilling er 
henholdsvis en kvart og en terts.      

2) Én som kvintsænket septimakkord med udeladt grundtone (den italienske). Den vil generalbassen 
forstå som en sekstakkord. 

3) Én som kvintsænket septimakkord med udeladt grundtone, men tilføjet lille none (den tyske). Den 
vil på grund af tilføjelsen af en kvint i forhold til bastonen i generalbassen kaldes en 
kvintsekstakkord. 

 
De tre versioner af den altererede vekseldominant 
Man benytter enten den geografiske eller generalbasbetegnelsen. Det hedder derfor aldrig ’fransk 

tertskvartakkord’. 

   

I lyset af, at den sænkede kvint ikke behøver ses som en alteration, men de facto er den form den 
skalaegne vekseldominant normalt vil antage i en molsammenhæng, kan det diskuteres hvorvidt 
beskrivelsen af akkorden som kvintsænket er det mest hensigtsmæssige. Særligt fordi denne akkord til langt 
op i 18-hundredetallet oftest optrådte i mol, hvor denne kvintsænkning altså blot er dens skalaegne 
fremtrædelsesform. Man kunne derfor overveje at beskrive dens alteration som en tertsforhøjelse, altså en 
ændring af den skalaegne andentrinsakkords molterts til en durterts.68  

                                                           
67 Betegnelserne ’italiensk’, ’fransk’ og ’tysk’ for de tre former af vekseldominanten er i den betydning vi i dag 

bruger begreberne ifølge Daniel Harrison (1995, 181) tilsyneladende indført i 1806 af den engelske teoretiker og 
organist Covent-Gardens kirke, J.W. Callcot (citeret fra den første amerikanske udgave i 1810, 237-39). Associationer 
mellem nationalitet og versioner af den forstørrede sekstakkord finder man dog langt tidligere hos både J.J.Rameau (, 
1764,82), J.B.Mercadier (1777,223) og J.B. D’Alembert (1781,B.XIV, 866). Alle tre omtaler akkorden med forstørret 
sekst og tritonus [f-a-h-dis], men, mens Rameau angiver, at det er den form, man finder hos franske komponister, 
fortæller de to andre, at denne akkord kaldes italiensk sekstakkord [accord de sixte itallienne]. Adskillige år senere 
tilskriver Francois-Joseph Fétis (1844, 8.udgave 1864,87) nøjagtig samme akkord en tysk oprindelse ("..c’est cette 
harmonie qui, de l’Allemagne, s’est introduite en France”) og angiver, at det er en variation af ”de italienske 
harmonisters” foretrukne akkord, f-a-h-d.  

Det kan bemærkes, at begrebet ’neapolitansk sekst’ ikke findes hos Callcot, men først dukker op hos William 
Crotch (1812, 71), hvor det optræder i umiddelbar forlængelse af Callcots geografiske betegnelser, som det derfor 
synes inspireret af. Mens de geografiske betegnelser for den altererede vekseldominant (fra en kulturkreds, der 
kender akkorden som ’den forstørrede sekstakkord') altså har eksisteret også på kontinentet, synes betegnelsen 
’neapolitansk subdominant’ – såvel som teoretisk fokus på denne akkordstruktur overhovedet – først at nå 
kontinentet (=læs fransk og tysk musikteori) sidst i 18-hundredetallet (Hugo Riemann er den af de første tyske 
teoretiker, jeg har set benytte betegnelsen (1912, 114)). Alligevel mener Walter Piston ( 1944, 279), at betegnelsen er 
mere udbredt end betegnelserne for den forstørrede sekstakkord, som ”are not universally employed and have 
nothing like the established usage of the name Neapolitan sixth, for instance.” 

68 Denne beskrivelse ville samtidig stemme overens med ikke bare akkordens udviklingshistorie og dens normale 
brug i praksis, men også med den langt overvejende del af tidligere teoretikeres tolkning af akkorden. Det er faktisk 
kun A.B.Marx og Hugo Riemann, der éntydigt tolker den som kvintsænket. Se Hvidtfelt Nielsen 2015 for en detaljeret 
gennemgang af problemstillingen. 
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Jersild overtager den danske tradition for navngivning og bruger – medmindre konteksten tydeligt 
angiver andet69 – begrebet som et synonym for en kvintsænket durakkord, hvis kvint ligger i bassen, og hvis 
grundtone muligvis er udeladt. Som nævnt ovenfor betegnes akkorden ved suffikset ’alt’, hvorfor den 
altererede vekseldominant hos Jersild betegnes DDalt. 

Denne betegnelse ligger i direkte forlængelse af Høffdings (1933, 214) og Westergaards (1961, 39) DDa, 
men adskiller sig såvel fra Hamburger (1951,11) og Brinckers (1974,50) gennemstregede to D’er med 
angivelse af to >. Det ene er placeret over det første D og refererer til, at det 5 tal, der står under D’erne og 
angiver at kvinten er i bassen, er sænket. Det andet står over det 9-tal, der følger de to D’er, og angiver at 
den tilføjede none er lille. Overstregningen af D’erne angiver, at grundtonen er udeladt. Hos 
Larsen/Maegaard   noteres den franske som DD

>
5  (37) eller DD7

>
5 (40) mens den tyske i kraft af sin 

udeladte grundtone noteres DD9
>

5 (55). 
Hamburger, Brincker og Larsen/Maegaard markerer på traditionel vis den udeladte grundtone ved en 

gennemstregning af andet D. Den udeladte gennemstregning hos Westergaard synes blot at skyldes et 
pædagogisk ønske om en enkelt udførlig og samtidig præcis notation (der dog ikke markerer hvilken af de 
tre vekseldominanttyper, der er i spil).  

Hos Jersild afspejler den manglende gennemstregning en særlig akkordtolkning. Er akkorden end 
historisk opstået som en alteration af en andentrinsakkord, så har den i tidens løb emanciperet sig fra dette 
ophav og fungerer nu i egen ret som en akkord funderet på skalaens lave sjettetrin.  

Jersild anfører i 1989 (18): ”Det kan […] konstateres, at der er foregået en opspaltning af 

vekseldominantplanet i to akkordpositioner, 1. akkorden i dens grundform, der har skalaens andet trin som 
grundtone, samt 2. en afledt form, der med sin placering på bVI-trinet er beliggende i tritonusafstand fra 
grundformens position.” 

Konstateringen foretages på baggrund af analyse af to værkuddrag: Slutningen af Chopins e-mol 
præludium (opus 28, nr.4) og t. 17 fra Hugo Wolf’s lied Harfenspieler I, fra hans Goethelieder. 

 

 
Chopin opus 28 nr. 4 (Jersild 1989, 18) 

      
   Wolf, Goethelieder nr.1 (Jersild 1989, 18)  

Herom hedder det (1989, 18):  
 

                                                           
69 Som i gennemgangen af dominantpositionen (1970, 19), hvor det f.eks. hedder: ”Tilsvarende T-akkorden kan 

også dominanten optræde med altereret kvint; relativt sjældent er kvinten nedadaltereret, langt oftere ses formen 
D#5.” 
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”Chopin-eksemplet forløber som en samlet kadencering i e-moll. Den med kryds markerede c-dur 
septimakkord optræder to gange i akkordfølgen; første gang forudgås akkorden af moll-tonalitetens 
stedfortræderakkord, der ligesom den har bVI-trinet som grundtone; i sidste tilfælde optræder 
akkorden i omvending som sekundakkord, en strukturanalogi hentet fra de dominantiske positioner. 
Bemærk akkordens septimakkord-notation. 

Wolf-eksemplet viser en anden variant. Akkorden optræder nu som treklang og har dermed skippet 
alle forbindelser til den oprindelige “moderakkord”. Dens slægtskab tilbage til 
vekseldominantenakkorden, i tilfældet her en e-dur akkord, er en kendsgerning, som kun via 
udviklingsforløbet70 har kunnet påvises.” 
 
Argumentationen for at DDalts bastone nu må betragtes som dens grundtone er dobbelt. Dels viser 

notationen af den C7, der i Chopin-eksemplet fungerer som DDalt, at komponisten utvetydigt har hørt den 
som en akkord med grundtone på c, dels viser det faktum, at akkorden på det lave sjettetrin i Wolf-
eksemplet utvetydigt fungerer som en DDalt selvom den blot er en treklang, og dermed uden relation 
tilbage til andettrinnet, at bVI fungerer som en selvstændig akkord og ikke behøver forstås som akkord med 
’udeladt grundtone’. 

Konstateringen af DDalt i Wolf-eksemplet er jo ret beset blot Jersilds tolkning af en given harmonisk 
vending. Men for Jersild er denne vendings relation til DDalt-D tydeligvis åbenlys. Basgangen bVI-V synes 
selv at signalere denne sammenhæng.71 Jersild ekspliciterer ikke direkte basbevægelsens karaktér af at 
være eksponent for en harmonisk formular i sin argumentation. Han nævner heller ikke den grundmodel, 
den ’frygiske kadence’,72 som er dens iboende reference. Han benytter udelukkende sin intuitive lytten, og 
argumenterer med en henvisning til Gottfried Weber for, at man i sine analytiske tolkninger skal vælge den 
enkleste forklaring, det, der ligger tættest på lytteoplevelsen.73 Han refererer til de to nedenstående 
eksempler74 (1989, 18):  

 
”Den store tyske teoretiker fra begyndelsen af 1800-tallet Gottfried Weber taler et sted i sin bog 

”Theorie der Tonsetzkunst” om det vi i dag kalder den auditive perception, måden på hvilken en given 

                                                           
70 Hvis Jersild ved ”slægtskab” og ”udviklingsforløb” forstår en form for oprindelig akkordudvikling, som kan 

belyses og forklares af historiske kilder, så er han under indflydelse af den Marx-Riemann-afledte danske teori på 
fuldstændig galt spor. Gennem undersøgelse af de teoretiske kilder til denne akkord, som er mange og som går helt 
tilbage til starten af 1700-tallet (Campion, 1716) vil det vise sig, at akkordens opståen er knyttet til skalaens sjettetrin, 
og at den først senere er tolket som en andentrinsakkord. Som en tertsforhøjet andentrinsakkord i mol. Se Hvidtfelt 
Nielsen, 2015. 

71 Tanken om at lade basgangen repræsentere harmonisk funktion genfindes 35 år senere hos Kevin Swinden, der 
foreslår (2005, 253), at vi “privilege the status of bass scale steps.” Swinden udarbejder i forlængelse af denne tilgang 
(257) “a roster of typical bass lines, catalogued by their linear shape.” 

72 En kadence han andetsteds netop fremhæver som model for et grundmønster en særlig subdominantvariant, 
S

b5,indgår i (1970, 26).  
73 En argumentation, der ligesåvel kunne pege mod, at man undersøger, hvad det er for en kendt kadence, 

bassens bVI-V-bevægelse alluderer til.  
74 Bemærk at han ikke er konsekvent med sin notation. Her hedder det pludseligt det noget kortere 

Høffding/Westergaardske DDa i stedet for DDalt. 
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akkordrække opfattes. Han skriver: ”Das Gehör erklärt sich jede Tonverbindung auf die möglichst 
einfache, möglichst natürliche, möglichst naheliegende Art“. Anvender man denne uomtvistelig rigtige 
tese på de to anførte progressioner, vil øret ikke være i tvivl; den indledende akkord i de to eksempler 
høres ikke længere som en akkordstruktur hvis grundform består af tonerne d-as-c-es-fis, den henføres 
i vor perception til et langt enklere mønster, en septimakkord, der har tonen as som grundtone og altså 
har sin position på skalaens bVI-trin en stor terts under tonica-tonen.”75  
 
Weber taler dog ikke blot om ”auditiv perception” som et generelt fænomen. Citatet optræder i et 

hovedafsnit med titlen: ”Nærmere bestemmelse af harmoniers betydning gennem deres indbyrdes 
forbindelser”76, et afsnit, der gennemgår, hvorledes selv isoleret set flertydige enkeltakkorder (som f.eks. 
dursyv-akkorden) får tildelt betydning gennem deres position som velkendte dele af harmoniske 
progressioner. Det er disse betydninger, Weber anbefaler, at man tolker som ukompliceret og direkte som 
muligt.77  

Med inddragelsen af Webers anbefaling indgår nu menneskelig perception på linje med empiriske 
iagttagelser i argumentationen for teoriens udformning. Dette har da også sin uomtvistelige rimelighed 
deri, at enhver empirisk iagttagelse i sig selv er en tolkning. I valget mellem at foretage en sådan tolkning på 
baggrund af systemiske eller perceptionsbetingede præmisser, erklærer Jersild at vælge perceptionen. 
Problemet hermed er, at det jo i så tilfælde er Jersilds perception, der inddrages som argument for en 
generel teoretisk beskrivelse. Endvidere må man bemærke, at det systemiske også stadig spiller en rolle. 
Akkordens becifring bibeholder sin implicitte henvisning til sin ’moderakkord’, og betragtes stadig som én 
af ”vekseldominantgruppens” akkorder, uagtet, at man med lige så stor ret kunne referere til 
funktionsteoriens begreb for moltoneartens subdominantparallel, oSp, der jo netop er beliggende på bVI. 

Henførelsen til en subdominantisk akkord er så meget desto mere relevant, som det er en subdominant 
og ikke en vekseldominantisk akkord, der historisk set må forstås som udgangspunkt for akkorddannelsen. I 
1700-tallets første kilder78 til akkorden beskrives den éntydigt som en kromatisering af 
akkordprogressionen (a-mol:) S3 (f-a-a-d) eller S6

/3 (f-a-h-d) til D (e-gis-h-e). Heltonetrinnet mellem d og e 
ændres til halvtonetrinnet dis-e, idet der sættes kryds for d.79  

                                                           
75 Webercitatet optræder i B.II § 334 ( 1818, 21)og lyder på dansk: ”Øret forklarer enhver toneforbindelse på den 

enklest mulige, mest naturlige og nærmestliggende måde.” Det præsenteres under titlen ”grundsætningen om den 

størst mulige enkelthed” [”Grundsatz der möglischsten Einfachheit”] som intet mindre end grundreglen for hvorledes 
øret tolker harmoniske forløb med potentielt flertydige akkorder.  

76 Weber, 1818, 20 (og ja, han staver „næhere“ med æ):”Næhere Bestimmtheit der Bedeutung der Harmonieen 
[ja, to e’er] durch Verbindung der selben untereinander”.  

77 Afsnittets første paragraf (1818, 20, §333) lyder indledningsvis: ”Gennem sammenføjningen af flere harmonier 
til en sammenhængende sats forsvinder endelig størstedelen af den dobbelttydighed, som vi har i læren om 
flertydighed (§271) har set klæber til enhver isoleret betragtet harmoni, på samme måde som i sproget, flertydige ord 
får deres bestemte betydning gennem talens sammenhæng.”[”Durch das Aneinanderreihen mehrer Harmonieen zu 
einem zusammenhängenden Satze verschwindet endlich gröstentheils die Doppelsinnigkeit welche , wie wir in der 
Lehre von der Mehrdeutigkeit (§.271) gesehen , jeder einzeln betrachteten Harmonie anklebt, so  wie in der Sprache 
mehrdeutige Worte durch den Zusammenhang der Rede bestimmtere Bedeutung gewinnen.“] 

78 Den tidligste omtale, jeg har kunnet finde er i Campion (1716). Her fortæller han side 12, at akkorden bygget på 
molskalaens sjette trin normalt har en stor sekst, som han imidlertid har skærpet med et kryds. Den kalder han en 
‘forstørret’ sekst. Og akkorden, der kommer ud af det er en ”ekstraordinær akkord” [”Sur cette sixiéme du ton, la 6te 
est naturellement majeure, j’ay cependant mis un diéze à costé pour la diézer, & elle s’appelle ainsi 6te superfluë, c’est 
un accord extraordinaire. ” ]. For en detaljeret gennemgang se Hvidtfelt Nielsen 2015. 

79 Historisk set synes den forstørrede sekst først brugt i vendinger med septimforudhold (f-e, f-dis, e-e) og først 
sidenhen som kromatisk stigende bevægelse (f-d, f-dis, e-e). Heinichens (1728, 228) eksemplificeringer af akkorden 
(de tidligste jeg har fundet) viser alle indføring af den forstørrede sekst ovenfra, og Mattheson formulerer det seks år 
senere som en regel (Mattheson, 1734, 167): ”Man bruger dog ikke gerne denne skarpe og forstørrede sekst lige på og 
uden videre, men lader almindeligst en overbunden septim gå forud, som så ved liggende uanslået bas opløser sig i 
den forstørrede sekst” [„§11. Man braucht nun zwar diese scharffe und übermäßige Sext nicht gerne so platt oder 
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Dette kan ses demonstreret nedenfor i et eksempel fra Kirnberger (1773, 30). Nederste system viser 
den grundbas, med hvilken Kirnberger angiver forløbets ’egentlige’ grundtoner. Læst uden bassen har man 
det rene satsgrundlag. Kirnberger ønsker at vise, at den forstørrede sekstklang må forstås som en ændring 
af den oprindelige store sekstklang, den klang, funktionsharmonikken ville tolke som S6

/3, og som her indgår 
i den såkaldte ’frygiske kadence’ (Jersild 1970, 26, Høffding, 1976, 39) o

S
6

/3-D. Subdominanten kunne her 
også optræde som treklang, o

S3 uden at det ændrede noget i eksemplet. Skulle man virkelig tale om DDalts 

‘moderakkord’ kunne man argumentere for, at den historisk set være oS3 og ikke DD.80 

 
Eksemplificering af at klangen med forstørrede sekst er en variation af klangen med stor 

sekst  (Kirnberger 1773, 30.) 

Historisk perspektiv – Progressionsbetinget tritonussubstitutionstolkning 

Opfattelsen af at grundtonen for akkorden på bVI, hvis septim ofte noteres som forstørret sekst, ligger 
på dette lave sjettetrin kan findes næsten lige så langt tilbage i tiden, som der findes kilder, der omtaler  

akkorden.81 I bind XIV af Dideros franske encyclopædi erklærer Jean Baptiste le Rond d’Alembert i 
artiklen ’Fondamental’, med en henvisning til Jean-Jacques Rouseaus definition af en grundakkord, som en 
akkord bestående af terts kvint og oktav, at akkordens bastone må forstås som dens grundtone.82 Samme 

                                                                                                                                                                                                 
gerade zu; sondern lässt gemeiniglich eine gebundene Septime vorhergehen, die sich denn, bey liegendem nicht 
anschlagendem Baß, in die übermäßige Sext auslöset;„] 

80 Som Kirnbergereksemplet viser kunne man dog også argumentere for, at det vi opfatter som en oS i 
virkeligheden er overbygningen på en grundtoneløs andentrinsakkord. Hvidtfelt Nielsen 2015 udfolder en sådan 
argumentation. 

81 Den første bemærkning om den forstørrede seksts lighed med en septim har jeg fundet hos Mattheson (1734). 
Se i øvrigt Hvidtfelt Nielsen, 2015. 

82 D’Alembert inddrager faktisk to definitioner i sit argument:  
1) Definitionen af grundakkord som ”det navn man giver til akkorder som indeholder de tre primære 

konsonerende intervaller, det vil sige, tertsen, kvinten og oktaven”. [(J.J.Rousseau, 1778, 329:) "C’est le nom 
qu’on donne aux accords qui renferment les trois principaux intervalles consonnans; savoir, la tierce, la 
quinte& l’octave.”] 

2) Definitionen af kadencen som en bevægelse fra grundakkord til grundakkord. Han gør opmærksom på, at i en 
sådan følge af grundakkorder kan hver enkelt af grundakkorderne i princippet udgøre den afsluttende 
akkord. Men det er kun i princippet. De kadencevendinger, hvor grundakkorderne forekommer, stigende og 
faldende bevægelser i kvarter og kvinter – er gennem hyppigt brug så velkendte, at, må man formode, man 
fornemmer følgen som en akkordvending, hvor kun sidste akkord kan udgøre hvileakkorden.[(Ibid., 330: Mais 
si l’on passe d’un accord parfait à un autre accord parfait, c’est comme si l’on faisoit entendre une suite de 
cadences finales, puisque chaque accord fait un repos. On aura une telle suite en montant ou descendant, 
par exemple, de quarte & de quinte. Mais de telles progressions sont trop uniformes, pour étre d’un grand 
usage.”]  

D’Alemberts (1781, 868) tekst lyder, ”Grundakkorden kan ikke kun forudgås af dominanten og subdominanten, 
men også den formindskede akkord og selv den forstørrede sekstakkord, der kan komme umiddelbart før 
grundakkorden.  Uanset om man ser disse akkorder som afledt af andre eller ej, er det sikkert og vist, at de indføres 
med deres grundtone i bassen [..]”[”L’accord parfait peut être précédé non-seulement de l’accord de la dominante & 
de celui de la sous-dominante, mais encore de l’accord de septieme diminuée, & même de celui de sixte superflue. 
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synspunkt findes hos J.G.Portmann (1798, 45) der anfører, at ”kvinten i den regulære Vekseldominant [..] 
får i praksis et særligt fortrin, nemlig at man i højere grad benytter den som akkordens grundtone 
[Haupttone] og endda fordobler den.”83 

Gottfried Weber bemærker også, at ”forskellen” mellem en almindelig septimakkord og en forstørret 
sekstakkord ”ligger kun i benævnelserne. Den ene klinger præcis som den anden (særligt i vores 
tempererede system [..]). Herudaf opstår igen en flertydighed.“84  Dog uden, at han konkluderer at 
bastonen per definition er grundtone. Det, han konkluderer, er, at akkorden er flertydig! 

Én af de mest interessante ræsonnementer findes dog hos Jean-Adam Serre. Han anfører, at den 
"forstørrede sekstakkord, c, e, fis, ais, er en akkord dannet af to forskellige store tertser, c, e og fis, ais, 
hvoraf c og fis er dens respektive grundtoner.”85 

Med andre ord: Akkorden har to grundtoner, placeret en tritonus fra hinanden. Da begge er lige meget 
grundtoner er de indbyrdes udvekslelige. Det er ganske enkelt teorien om tritonussubstitution, Serre her så 
tidligt som i 1753 præsenterer.  

For det forholder sig nemlig således, forklarer Serre, at ”principperne for grundtonefølger på 
tilstrækkelig vis etablerer en forening af to grundtoner, hvoraf den ene er den andens tritonus, ligesom fis 

er det i forhold til c. Denne grundtonefølge muliggør rent faktisk en kvintfaldsprogression som fra g til c og 
en stigende septim, eller, hvad der er det samme, en faldende lille sekund som fra g til fis.”86 ”At denne 
dobbelte progression kan finde sted på én og samme tid bidrager samlet til, at de to toner c og fis som 
grundtoner kan efterfølge g i en stærkt dissonerende akkord som den forstørrede sekstakkord, vi her taler 
om.”87 

 Serres akkordgrundlag er den franske version af DDalt, den hvor begge de potentielle grundtoner er 
indeholdt i akkorden. Udtrækker man fra hans gennemgang observationen, at lille sekundfald ækvivalerer 
et kvintfald, har man et grundlag for en tritonussubstitutions-begrundelse, der tilbyder et alternativ til den, 
der ligger implicit i traditionel dansk funktionsteori: At det er muligheden af at kunne påvise et 
substansfællesskab (Dahlhaus, 1966, 97), der går så vidt som at være en identitet mellem 
vekseldominanten og dens altererede form, der betinger tritonusudveksleligheden. Ja, at udveksleligheden 
dybest set slet ikke er en udvekslen mellem to akkorder, men i sin grund blot transformation af én og 
samme akkord.  

Tritonusudveksleligheden kan i stedet for at betragtes som udgangspunkt betragtes som resultat. Et 
resultat baseret på ækvivalerende progressioner snarere end på substansfællesskab: Faldende kvint 
ækvivalerer faldende lille sekund. I bevægelse ned mod V. trin har begge progressioner ækvivalerende 

                                                                                                                                                                                                 
Soit qu’on regarde ces accords comme dérivés de quelques autre ou non, il est certain qu’ils entrent dans la basse 
fondamentale [..]”]) 

Ergo kan d’Alembert argumentere for, at den forstørrede sekstakkord, hvis intervalbestanddele akustisk set er 
terts, kvint og oktav – og septim – har sin grundtone – og ikke en sænket kvint – i bassen, og at den præcis som 
dominanten og subdominanten kan indgå i den autentiske kadence [cadence parfait].  

83Portmann 1798, 45: „Die Quinte in der regulären Wechseldominantenharmonie einer Molltonart […], erhält sie 
in der Praxis ihre besondern Vorzüge, nämlich daß man sie mehr als ihren Hauptgrundton braucht und sie auch 
verdoppelt.“  

84 Weber, 1817,184:“Der Unterschied hier gewissermasen nur im Namen, einer klingt aber (zumal nach unserm 
temperirten System, [..]) wie der andre. Hieraus entsteht denn wieder eine Mehrdeutigkeit.“ 

85 Serre, 1753, 60: ”L’Accord de sixte superflue ut, mi, fa#, la#, est un Accord formé de deux différentes Tierces 
majeures ut, mi; & fa#, la#; don’t ut & fa# sont les fondemens respectifs.” 

86 Ibid.p.61.: “Les principes de la Succession fondamentale établissent suffisament la possibilité de la conjonction 
de deux Sons fondamentaux, don’t l’un soit le Triton de l’autre, comme le fa# l’est ici de l’ut naturel. Cette Succession 
fondamentale admet en effet une progression de Quinte en descendant comme de sol à ut; & de Septiéme majeure 
en montant, ou, ce qui est la même chose, d’un demiton majeur en descendant, comme de sol à fa#.” 

87  Ibid.: ”Que si cette double progression fondamentale peut avoir lieu en même temps, elle amenera 
conjointement à la suite de sol les deux Sons ut & fa# comme fondamentaux d’un Accord trés-dissonant, tel qu’est 
celui de Sixte superflue dont il est question.” 
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funktional styrke. Grundtonerne for disse respektive bevægelser ligger en tritonus fra hinanden. Derfor kan 
man operere med begrebet tritonussubstitution. Ikke fordi de to involverede akkorder, men fordi de to 
involverede progressioner ækvivalerer hinanden. 

Når Jersild argumenterer for, at ”øret” i progressionen bVI-V-I hører bastonen på det lave sjettetrin som 
akkordens grundtone, og når han hos Wolf tolker treklangen bVI som repræsentant for en DDalt er det 
præcis en progressionel og ikke en substantiel definition af DDalt-begrebet, og dermed af 
tritonussubstitutionsbegrebet, der ligger bag. Jersilds udsagn ville ganske enkelt ikke være meningsfulde på 
baggrund af en substantiel alterationstolkning. For en substantiel tolkning er identiteten betinget af 
akkordisk identitet. I Jersilds tolkning er den akkordiske identitet en historisk forudsætning, der har 
etableret bevægelsen bVI-V som kadencemodel på linje med ii-V.  I Jersilds progressionelle tolkning er 
identiteten betinget af en forudsat overensstemmelse mellem Jersilds egen og den øvrige menneskeheds 
perception. Beslutningen om at bibeholde et navn for bVI-akkorden, der alluderer til en historisk baggrund 
og en strukturel sammenhæng, der ikke længere anses for nødvendig, kan absolut anfægtes. Jersilds teori 
ville terminologisk stå mere konsekvent hvis bVI-V-kadencen fik en betegnelse uden implicit henvisning til 
andettrinsakkorden. Til gengæld opnår Jersild en systemisk enkelhed ved at forstå begge progressioners 
affinitære ledende bevægelse mod dominanten som ”vekseldominantisk”. 

Mol-DDalt 

Fordi DDalt har emanciperet sig fra DD og nu optræder som en selvstændig akkord med grundtone på 
bVI, og fordi dens karakteristikum er netop basbevægelsen bVI-V, kan Jersild nu også tolke mol-former af bVI 
som DDalt. I så fald oDDalt. Som han skriver (1970, 34): 

 
”Den altererede DD har på dette stadium fuldkommen emanciperet sig fra sin oprindelige 

forbindelse med ”moderakkorden”, den optræder nu som det ses af eksemplets fjerde og sjette takt 
også som moll-septimakkord.” 
 
Desværre har Jersild lavet en analysefejl, så det eksempel, han henviser til, underbygger ikke hans 

udsagn.  Men akkorden optræder flere steder i Jersilds analyser, mest prægnant i hans tolkninger af 
Wagners forspil til operaen Tristan og Isolde (1970, 77, 1989, 51-52), hvor han argumenterer for at selve 
tristanakkorden, f-gis-h-dis, må tolkes som kvintsænket molseptimakkord på a-mols sjettetrin, bVI. Altså en 
o
DDalt

7b5
 hvis man skulle være præcis. Jersild (1970, 77) kalder en blot oDDalt og markerer, at det er den 

’franske’ version, der er tale om. 
Måden at argumentere på en særlig tolkningsmåde ved at henvise til empiriske eksempler på en 

akkords tilstedeværelse i empirien, kan genfindes i et af hans svar (1971b, 46) i hans polemik med Jan 
Maegaard: 

 
”I det øjeblik afspaltningen [af bVI fra II]  er fuldbyrdet, gøres i næste omgang bVI7-akkorden igen til 

genstand for variering af forskellig art, som når Franck […] lader bVI-akkorden ændre tonekøn, således 
at akkorden nu optræder som septimakkord med moll-terts”. 
 
Og nedenstående eksempel, der indeholder et akkordskift, der da absolut kan tolkes som C#m- C#5 i f-

mol, følger som illustration. Eksemplet er en lettere forenklet gengivelse af ciffer S i første sats af Francks 
klaverkvintet. Jersild har tilføjet positionstal, samt en tolkning af Fm-akkorden som ’DS’, dominantens 
subdominant. Denne tolkning sker på baggrund af en melodibevægelse op til des, hvorved 
akkordstrukturen f-as-des-momentant klinger. Denne struktur tolkes som Sn i forhold til dominanten C. Så 
akkordbevægelsen Db-C#m-C#5 tolkes som kadence, skønt, der de facto ingen progression er mellem Db og 
C#m.  
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Subdominanten 

 Etableringen af en spaltet vekseldominanttolkning skal vise sig at få konsekvenser for Jersilds tolkning 
af hvad, der udgør en subdominantisk akkord.   

Udover de alment kendte og accepterede former (dur, mol, tilføjet sekst, tilføjet septim, neapolitansk 
subdominant88) tilføjer Jersild nogle versioner af formindskede firklange til det subdominantiske repertoire.  

 

Den formindskede firklang 

Ligesom Riemann89 hører Jersild en formindsket firklang bygget på skalaens fjerdetrin som 
subdominantisk såfremt den bevæger sig videre til en dominant eller går tilbage til tonika. Han benævner 
den dog blot Sb5 og skelner ikke nødvendigvis mellem om den optræder med sekst (som decideret 
formindsket firklang) eller med septim (og dermed har struktur som en halvformindsket firklang). I 
nedenstående eksempel - et uddrag af andensats af Francks Prélude, Choral et Fugue, t.45-46 (1970, 26)- 
eksemplificeres akkorden med dens septimiserede version:Eksemplet demonstrerer udover selve akkorden 
også Jersilds tolkningsmetode, der som nævnt tager udgangspunkt i, at svært analysérbare progressioner 
ofte kan forstås som variationer af gængse harmoni-formler.  

Således er det gennemgangskvartseksten, tonikakvartsekstakkorden, der optræder mellem to 
subdominantiske klange, der er det forbillede, som Francks progression forstås som en altereret version af: 

 

  

                                                           
88 Jersild noterer neapolitaneren anderledes end sine forgængere (Høffding, 1933,150, Westergaard, 1961, 41) i 

og med, at han anser den for at være en ufuldkommen subdominant, og derfor angiver den gennemstreget (1970, 24). 
Logikken i Jersilds betragtning er, at den ligesom den sædvanlige ufuldkomne subdominant er en treklang med tilføjet 
sekst og udeladt kvint. Jersild (1970, 24) medgiver, at ”på grund af kollisionen mellem akkordens kvint og lille sekst 
optræder akkorden hyppigst med udeladelse af kvinten: Sn,” men fortsætter dog med angivelsen, at ”også den 
fuldkomne form Sn ses, om end sjældent.” 

89 Se f.eks. Riemanns oversigtsskema i 1906a  (103) eller hans tolkninger i Beethovenanalyserne (bl.a. 1919 B.II 33, 
36 og 317).  
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Mønsteret (tolket udfra es-mol) S3-
6

4T-S ser Jersild varieret ved en tilføjet septim og kvintsænkning af 
subdominanten, samt – i konsekvens af subdominantens kvintsænkning - en grundtonesænkning af 
tonikakvartsekstakkorden90: 

 
Jersilds kommentar peger på den dobbelthed, der altid vil være mulig i tydningen af akkorder baseret 

på den formindskede firklangs akkordstruktur. Klangen i sig selv lyder dominantisk, men de grundmønstre, 
den indgår i, kan til tider ”overdøve” denne lyd: 

 
”Da de to subdominant-akkorder her optræder med sænket kvint, altereres også kvarten i den 

gennemgående kvartsekst-akkord. Bemærk Francks notationsmåde: første gang akkorden kommer, 
noteres alterationstonen som eses, anden gang som d, hvorved akkorden nu opfattes som en D9, altså 
dominantisk i forhold til den efterfølgende T-akkord, selvom det oprindelige grundmønster S-6

4-S vil 
bevirke, at vi med rette fornemmer akkordfølgen henover taktstregen som plagal-følgen:S-T.” 
 
Også den formindskede firklang, der oftest vil forstås som en ufuldkommen vekseldominantnone-

akkord, i C-dur: fis-a-c-es, åbner Jersild for en subdominantisk tolkning af, nemlig som (f)-a-c-es-ges! (1970, 
62): 

 
”3-gruppens noneakkord kan udover DD9 og dennes altererede form desuden repræsentere 3-

gruppens anden hovedakkord, subdominanten, som S9 eller dennes altererede form.” 
 
Egentlig kontroversielle nydannelser udgør ingen af disse. Men det gør til gengæld de såkaldte Salt og 

S4/S
bVII91.  

Salt 

Selve begrebet Salt peger på en forestilling om en altereret subdominant på linje med den altererede 
vekseldominant. Dette kalder på nogle indledningsvise kommentarer. 

Vekseldominantens septim og terts kan siges at binde den oprindelige og den altererede form af 
vekseldominanten sammen. Det, der hos vekseldominanten er terts, er septim hos den altererede 
vekseldominant, og det, der hos den altererede vekseldominant er terts, er septim i den oprindelige 
vekseldominant. Rationalet bag dette ligger i, at vekseldominanten – i hvert fald i klassisk dansk 
funktionsteori – opfattes som en akkord hvis paradigmatiske fremtrædelsesform er som durseptimakkord. 

Denne forståelsesmodus, der funderer de to akkorders funktionelle identitet i noget substansmæssigt, i 
selve akkordens grundstruktur, er uvirksom i Jersilds beskrivelse. Det, der forbinder DD og DDalt er deres 
kadencemæssige placering, deres progressioners karaktér af kendte mønstre. Jeg stillede af samme grund 
ovenfor spørgsmålstegn ved berettigelsen af termen DDalt, når den nu éntydigt fungerede som en 
selvstændig akkord. Jersild drog dog den konklusion, at deres funktionelle identitet havde forbindelse til 
det interval, der skilte deres grundtoner. Denne konklusion udtales ganske vist ikke som præmis, men den 
antydes eksempelvis i en bemærkning (1970, 36) fremført på baggrund af en analyse, af en passage fra 

                                                           
90 Denne tolkning har sin raison i to frasers parallelitet, samt i det forhold, at en kvartsekstakkord kan forstås som 

et forudhold for bastonen. Sænkningen af kvarten er altså ikke en ”grundtonesænkning” i normal forstand. 
91 Jersild opererer med den første betegnelse i 1970 (28) og den anden i 1989 (20). 
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Chopins c-mol-præludium (opus 28 nr.20), hvor det lyder, at ”afstanden mellem grundtonerne i en given 

akkord og dens grundtoneændrede altererede [og begrebet ‘altereret’ bruges som nævnt synonymt med 
‘kvintsænket’] form svarer til intervallet: en tritonus.”  

Syllogismen, der gennemtrænger Jersilds fremstillinger, er:  
Propositio major: Den altererede akkord og ’moderakkorden’ udtrykker samme harmoniske funktion.  
Propositio minor: Altererede akkorders grundtoner ligger indbyrdes i tritonusafstand.  
Konklusion: Akkorder i tritonusafstand udtrykker samme funktion. 
Så oplagt, at det i det følgende er denne Rasmus Montanske tænkning, der er på spil, så lidet oplagt er 

det, at den er uberettiget. Tænkningen kan føre til et spørgsmål (1989, 22): 
 

”Det spørgsmål melder sig, om også subdominantkædens positioner i lighed med de dominantiske 
akkorder kan udvise tilsvarende opspaltningsfænomener, så også de kan forekomme i 
tritonusbeslægtede afledningstyper.” 
 
Man kunne altså teoretisk forestille sig en Salt. Er der empirisk belæg for en sådan? Ifølge Jersild er 

svaret, ja!: 
 
”I sin bog ”Structural Functions of Harmony” anfører Schönberg en kadence fra Strauss’ “Salome”: 
 

 
Akkorden i tredje takt betegner Schönberg  som vanskelig at forklare i forhold til es-moll-

tonaliteten. Akkorden har tydelig d som grundtone, hvad også notationen indicerer – dens none er 
placeret i bassen. Grundtonen d er ledetonen i es-moll, og kadencen udviser dermed følgen I-VII-V-I; IV-
positionen S er således erstattet af sin tritonus-beslægtede afledning […]” 
 
Spørgsmålet Jersild stillede om tritonusbeslægtede afledningstyper kunne ikke besvares med 

henvisning til hans teoris systematik, men kun med henvisning til, at et fænomen, der tillod en sådan 
tolkning, optrådte i empirien. Hvorvidt andre tolkningsmuligheder kunne have budt sig til, kommenterer 
Jersild ikke. Det fænomen, Jersild påpeger, er, at en akkord med sin grundtone placeret en tritonus væk fra 
subdominantens grundtone indgår i kadencen på subdominantens plads. 

Allerede 20 år tidligere har Jersild bragt en række andre eksempler på samme fænomen. Her et par fra 
Francks symfoni (1970, 46): 

 
”Den altererede subdominants prismatiske muligheder anvendes ikke sjældent af Franck og ofte 

med fin harmonisk fantasi, som i efterfølgende eksempel fra symfoniens førstesats, hvor 
permutationen D>Salt afstedkommer en ny form for skuffende kadencering:” 
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I symfoniens andensats påpeger Jersild samme type kadence. En akkord omtolkes fra dominantfunktion 

til subdominantfunktion i forbindelse med modulatioon. Akkorden, der nu kommer til at indtage 
subdominantens plads i kadencen er beliggende på skalaens VII. trin og indgår i en VII-V-I-bevægelse (1970, 
74):  

 
 
Også som repræsentant for subdominanten i den plagale kadence bringer Jersild et eksempel, hentet 

fra anden sats af Francks klaverkvintet (1970, 45, nedenfor bringes kun klaverstemmen):92 

 
 
Eksistensen af – eller antagelsen af - sådanne mønsterdannelser synes at ligge som forudsætning, for 

Jersilds første omtale af akkorden i forbindelse med en undersøgelse af muligheden for 
akkordprogressionen I-VII. Her (1970-44) hedder det: 

 
”når denne akkordfølge imidlertid ikke føles synderlig mærkværdig, skyldes det, at denne følge 

ligesåvel kunne indgå i den tonale kadences grundmønster, nemlig som følgen T-Salt.” 
 

 Jersild tager som udgangspunkt, at følgen ”ikke føles […] mærkværdig”, at den kan ”indgå i den tonale 
kadences grundmønster”. Andetsteds (1970, 78) bemærker han endda, at grunden til, at en anden 

                                                           
92 Her gengives et udpluk af Jersilds eksempel. Tonika er indledningsvist markeret med o for molkønnet fordi 

akkorden i forrige takt optrådte i dur. Ligeledes er DDa (som den DDalt her er forkortet til) angivet med henholdsvis 
oog + på grund af de hyppige skift. 
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mønsterdannelse, progressionen I7-bVI7, ”i så høj grad har stabiliseret sig, [sikkert] skyldes […] dens analogi 
med følgen S7alt-D […]” 

Pointen her er, at Jersilds argument er denne henvisning til en kadenceform, som hans empiriske 
undersøgelser lader fremstå som et etableret grundmønster.93 Jersilds samlede eksempelmateriale fra 
1970 og 1989 fremviser i alt femten forskellige værkpassager, hvori akkorden indgår.94 Argumentet for 
akkorden er dermed Ikke den Rasmus Montanske syllogisme. Syllogismen er aktiv i forbindelse med 
navngivningen af akkorden. Den er ikke aktiv i forbindelse med anderkendelsen af akkordens evne til at 
indgå i kadencemønstre. Denne åbenbare evne har Jersild udledt af sine empiriske undersøgelser. 

På grund af denne mønsterdannelsesevne, noterer Jersild lidt længere nede (1970, 44-45):  
 

”[…]da denne position, funktionen som 3-akkord, ligger nærmest tonica-centret, vil akkorden 
hyppigere optræde i denne rolle end i dens anden funktion som femte-dominanten.” 

 
VII vil ifølge Jersild altså hyppigere findes i kombinationen VII-V-I, som en kadence, end i 

kvintskridtsprogressionen  VII-III-VI-II-V-I. For (1970, 45) i ”romantisk harmonik er Salt en ret hyppig 
anvendt akkord også i kadencedannelser.” 

Jersilds Salt begreb synes altså at ramme en indtil nu ubenævnt funktionel brug af akkorden på 
skalaens VII-trin. Som en akkord beliggende en tritonus fra subdominanten benævner Jersild den i analogi 
med akkorden en tritonus fra Vekseldominanten og kalder den Salt. I modsætning til dokumentationen af 
akkordens empiriske eksistens finder man ingen begrebslig dokumentation for, at denne akkord de facto 
må kaldes subdominantisk og ikke f.eks. vekseldominantisk. Ikke andet end at tolkningen som Salt tillader 
en analogidannelse til DDalt, mens f.eks. tolkningen af akkorden som vekseldominantisk, bygget på 
skalaens andettrin, ville introducere en delvis ny akkordstruktur: Vi ville genfinde den lille none, durtertsen, 
kvinten og den udeladte grundtone (som jo altså ikke er der); men i stedet for en septim ville vi finde en 
sekst, et interval, der ikke normalt forbindes med vekseldominanten.  

Betegnelsen spiller altså godt sammen men vekseldominantens spaltning. Med tilføjelsen af en 
tritonusspaltning af også subdominanten har 3-position udspaltet sig i fire akkordpositioner befindende sig 
præcis en lille terts fra hinanden: d-as, f-h. 

Denne firdelte spaltning ligner et mønster, som det er for fristende at ignorere. Et mønster man med en 
lille udvidelse af teoretikeren Ernö Lendvais terminologi kunne kalde for subdominant/vekseldominant-
aksen. Lendvai søgte at påvise, at Bartok opererede med en kromatiseret form for tonalitet, hvor hver af de 
tre hovedfunktioner kunne repræsenteres af fire poler i lille tertsafstand: Durhovedfunktionen, dens 
parallel, molhovedfunktionens parallel, samt parallellernes ændrede tonekøns paralleller. Udtrykt med 
funktionstegn: T-Tp-Tpv-Tpvp og Tv-Tvp-Tvpv-Tvpvp.  Det giver i C-dur følgende subdominantakse: 

 

                                                           
93 Til støtte for Jersilds påstand om, at VII-V-I-vendingen (hvor VII, er en ren dur-tre- eller –firklang) skulle have 

etableret sig som mønster, kan man henvise til denne progressions ikke sjældne forekomst i Schumanns lieder. Se 
Hvidtfelt Nielsen 2008). Her argumenteres for at kadencevendingen Salt-D må karakteriseres som en etableret 
vending (2008,96), og der anføres ikke mindre end 27 eksempler på brug af Salt-D-akkordforbindelsen i Schumanns 
lieder (2008, 97). Til sammenligning kan anføres at vendingen T-DDalt-D ifølge mine optællinger kun  optræder 7 
gange (2008, 99). 

94 Den kan i 1970 iagttages i eks. 22, 36, 37, 43b (som ufuldkommen, Salt), 60, 76, 78, 79 og 89, og i 1989 i eks. 32, 
33, 34, 56a, 56f og 67. Flere af disse eksempler viser mere end én forekomst af akkorden. 
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Del af et eksempel fra Lendvai 1971,3,  fig.3. 

S4/SbVII 

Udover Salt påpeger Jersild også forekomsten af en anden ikke før beskrevet akkord. I 1970 (28) 
betegner han den S4: 

 

”Ved i b5-afledningen af oS6-akkorden at fordybe den nedadaltererede kvint endnu et halvtrin, i c: f-
as-h-d>f-as-b-d, ændres strukturen, så akkorden nu får samme opbygning som D7-akkordens 
omvending D4

3. Akkorden f-as-b-d vil altså kunne gå til es-dur, men samtidigt kan den også gøre 
tjeneste som #-akkord i c-moll og altså videreføres til en g-dur akkord, der derefter går til tonica. 
Akkorden er ikke nogen opfindelse, romantikken har gjort, den synes at have en vis tradition bag sig 
ikke mindst som permutationsakkord.[…] 

Typisk for videreførelsen af S4 når den efterfølges af dominanten er, at akkordens dissonantiske 
sekund opløses udad: gf

gis
e 

Den dissonantiske sekund i S6-akkorden, som dannes mellem akkordens kvint og sekst: 

 
 
forlægges i S4-akkorden til den næsten kraftigere virkende spændingssekund mellem tertsen og 

kvarten:” 

 
Selve fremhævelsen af denne akkord som en akkord hvis kadenceposition før dominanten er del af et 

etableret mønster er et scoop. Jersild bringer i 1970 og 1989 tilsammen tolv værkuddrag med akkorden.95 
 Dens benævnelse kan diskuteres. Den benævnes efter en kvint, der angiveligt er sænket til kvart, men 

som danner dissonans til tertsen og opløses kromatisk opad samtidigt med, at tertsen – beliggende i bassen 
– bevæger sig nedad. Det basmønster, der fremkommer i denne bevægelse er igen bVI-V, men analogien til 
den altererede vekseldominantsbasbevægelse nævnes ikke. Akkordbeskrivelsen fastholder skalaens 
fjerdetrin som grundtone, og forklarer dermed implicit bVI-V-bevægelsen som en analogi til den frygiske 
kadence. Men er kvarten virkelig en kvart, eller er den egentlig en forstørret terts? Tyder 
opløsningsbevægelsen ikke snarere på, at ovenstående eksempels toner f/g en spaltet sekund? Akkorden 
burde måske benævnes tertsspaltet oS eller oS

#3?96 

                                                           
95 Der er i 1970 tale om eks. 16, 19, 20, 21, 22, 75, 81 (både i dur og i mol-form) og 89. I 1989 ses den i eks. 28, 30, 

56b og 56e. I enkelte af eksemplerne optræder akkorden flere gange. 
96 Denne benævnelse skylder jeg Jens Rasmussen, der vist så den som eneste måde at legitimere akkorden på i 

forhold til dens bevægelsesmønster. Rasmussen (2011, 100) benævner den i øvrigt selv for kvintaltereret oDD. 
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I 1989 ændrer Jersild terminologi. Ikke for at få en præcisere beskrivelse af akkorden, men muligvis for 
at få en, der lettere identificerer den i forhold til dens egen strukturelle grundtone. Det hedder nu (1989, 
20), at især ”i forbindelse med et modulerende forløb forekommer til tider en kadenceform, der erstatter 
den normale IV-V-Ifølge med progressionen bVII-V-I.[…]” 

Han fortsætter (20-21):  
 

”Akkordens tilkomst skyldes tydelig oS-akkordens lighed med D: 

 

Underlægges de tre akkorder med bastonerne f-g-c, er følgen den normale, S-D-T; tilføjes derimod 
basstemmen b-h-c dannes bVII-akkorden.” 

 
Man ser tydeligt forbindelsen til den originale kadence. Den manglende tone i konstellationen f-as-d 

kan ligesåvel være b som h og c. Derudover gør Jersild opmærksom på forbindelsen til S-DD-D-
progressionen, der jo også indeholder faldende terts og stigende kvart: 

 
”Til slut er det værd at konstatere, at SbVII-D-T vendingen også kan være blevet til ved 

analogidannelse. I c tonaliteten svarer progressionen til grundtonefølgen b-g-c og har altså T som 
slutmål. Samme positionsfølge vil i f-tonaliteten svare til følgen S-DD-D, hvor det er dominanten, der 
danner det foreløbige mål. Der er med andre ord tale om enkvintvis forskydning, hvor T-regionen har 
efterlignet en vending, der er typisk for D-området.” 
 
Samme struktur finder man også i rosaliesekvensen. Denne benytter da netop ofte SbVII som 

sammenbindende akkordform fra led til led (1989,25).97 

 
Men (1989, 21) akkorden ”er ikke kun knyttet til modulerende følger; den kan f.eks. også placere sig på 

hver side af den gennemgående kvartsekst-akkord, ganske som de øvrige 3.-positions-akkorder.” En sådan 
vending bringer Jersild et eksempel på – fra Chopins Polonaise, op.71, 2 - andetsteds (1970, 89): 

 
Jersild skriver (1970,89): 

 

                                                           
97 Betegnelsen SD – subdominantens dominant – omtales i gennemgangen af fjerde position. 
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”Sandsynligvis er vendingen S4-6
4-S4 en analogidannelse (de tre akkorder svarer I a-moll til: DDalt-

6
4-DDalt, i c-moll til S7-6

4-S7 og i b-dur til 2.-positionen: D7-6
4-D7), men som følgen optræder her, 

fornemmes den som en normaliseret bestanddel af g-moll kadencen tilhørende 3-gruppen.” 
 
S4alt nævnes kort som en teoretisk mulighed (1970, 81), men en mulighed, som ”kun mere 

undtagelsesvis” vil være aktuel.  ”Den kan forekomme i en akkordfølge som c:e7-b2.g7-c = S4alt-S4-D7-T, 
men ofte vil III-akkorden, når den optræder i nær tilknytning til tonica-positionen, vise sig at have anden 
begrundelse […]” 

Tilføjelsen af S4 til funktionsrepertoiret giver en væsentlig forøgelse af teoriens forklaringskraft og er 
stærkt medvirkende til, at den traditionelle funktionsteoris begreb om ”oversprungen resolution” i Jersilds 
teori er overflødiggjort. 

Altereret-Ualtereret. Positionskategoriudskiftelighed. Dalt, Sn og Forudhold 

To særlige medlemmer af 3-gruppen, Dalt og Sn er allerede omtalt ovenfor og skal kun nævnes i kraft 
af den problemstilling de rejser i og med, at de strukturelt set er én og samme akkord, bII. Jersild gør ikke 
meget ud af dette sammenfald, men nævner det (1970, 37-38) i en analyse af t.11-12 af Chopins c-mol-
præludium (opus 28, nr. 20): 

 
 

”Da akkorden forinden D alt også er altereret […] fremkommer den karakteristiske basgang as-des-
g-c, der udgør et andet typisk mønster for basføringen i romantisk harmonik, hvor en gruppe på to, 
eventuelt fire akkorder overgår til de altererede typers kvintrække for derefter at gribe over til de 
ualtereredes kvintrække. 

Det spørgsmål melder sig, hvorvidt en given altereret akkord henhører til samme positionskategori 
som den tilsvarende ualtererede. Betragter vi sidste eksempels trediesidste akkord, har vi her 
analyseret den som Dalt, men vi ser, at akkorden i sit tonerepertoire er identisk med en akkord, som 
tidligere har været omtalt, nemlig den neapolitanske subdominant […]. Som subdominantisk må 
akkorden placeres i 3-gruppen, som akkord af D-typen derimod i 2-gruppen. Betragter vi til 
sammenligning trediesidste akkord i ex. 26, viser sammenhængen at akkorden DD alt utvetydigt må 
placeres i 3-gruppen, altså sammen gruppe som akkorden i dens ualtererede form, fordi den 
foregående er en 4-akkord og den efterfølgende en 2-akkord. Dette indicerer, at de altererede former 
normalt placerer sig i samme gruppe som de tilsvarende ualtererede former, og kun altererede 
akkorder af 2-gruppen synes at danne en undtagelse, idet altereringsformen her gerne optræder 
mellem 3-gruppens akkorder, hvad der også falder sammen med, at disse altereringstyper af 
tonalitetsstabiliserende grunde almindeligvis er uegnede til at indtage næstsidstepladsen inden 
finalpositionen.”98 
 
Konklusionen er, at altererede og ualtererede former normalt placerer sig i samme position. Dog vil den 

altererede 2-positionsakkord ofte placere sig I 3-position. Dette giver det noget besynderlige resultat, at en 
                                                           
98 Også i 1989 (18-19) benytter Jersild eksemplet uden at kommentere kvintfaldsproblematikken. 

Positionsproblematikken er i det hele taget fuldstændigt fraværende: ”Progressionen DDa-Da er ret hyppigt 
forekommende. I kadencedannelser vil Da-positionen så godt som altid fortsætte i en formindsket kvintfølge til 
dominantens grundform, hvorved den nødvendige stabilisering af tonearten tilvejebringes.”  
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kvintskridtsprogression fra DDalt til Dalt, der tydeligvis rykker sig positionsvis nedad opfattes som værende 
i samme position.  Medmindre positionsangivelsen for akkorden før Dalt forrykkes fra 3.-  til 4.-position. 

 
 
Jersild synes slet ikke at opfatte dette som det i virkeligheden altomvæltende problem det burde være i 

forhold til en teori, der som grundparadigme har, at nedadgående kvintskridtsbevægelse er udtryk for 
positionsskift99.  

Fænomenet peger hen imod en anden regel, som er af afgørende betydning for teorien. Vi har ovenfor 
oplistet tilsammen syv forskellige akkordpositioner, der kan falde ind under 3-gruppen: IV, II, III, bVI, VII, 
bVII, og bII. Alle disse akkorder vil ifølge Jersilds teori altid frit kunne efterfølge hinanden. For eftersom 
(1970, 15) ”hver af 3 –positionens akkorder, uanset deres struktur, naturligt kan efterfølges af 
grundkadencens 2-akkord, peger dette imod, at samtlige akkorder af samme positionskategori indbyrdes er 

udskiftelige.” 

I 1970 er dette dog ikke helt sandt. Der er en gruppe 3-positionsakkorder, som altid placerer sig sidst i 
en serie af 3-positionsakkorder:  

Dominantforudholdene! 
Jersild bruger vanen tro ikke mange argumenter og forklaringer til redegørelse for valget af 3-position 

for dominantforudholdene. Ét sted (1970, 72) hedder om kvartsekstforudholdet i forhold til 
gennemgangssekstakkorden, som en blot konstatering noget overraskende at ”D6

4-forudholdet optræder 
noget sjældnere .” I betragtning af dette forudholds generelle udbredelse, må man gå ud fra, at denne 
generalisering kun dækker den sene epoke af Francks musik, som er grundlaget for teorien i 1970. Jersild 
fortsætter: 

 
”Akkordens karakteristiske plads er sidst i 3-gruppen, men meget ofte – hvad der allerede kendes i 

klassisk harmonik – indføjes et udsmykkende indskud, inden 2-planets indtræden med D-akkorden […]” 
 
Dette gentages ved gennemgangen af et skema bagerst i bogen. Her (1970, 88) hedder det om D6

4 og 
D6

5: 
 

”Disse to akkorder opfører sig i det store og hele som legitime medlemmer af 3-gruppen, dog med 
den indskrænkning, at de ikke kommer i betragtning ved plagalkadencering. I rubrikken er også den 
gennemgående 64akkord anbragt, da akkorden hyppigst placerer sig i 3-gruppen.” 
 
Der er ingen begrundelse for, hvorfor disse akkordtyper skal høre til 3-gruppen og ikke 2-gruppen. De 

nævnes kun disse to steder i 1970, og bringes ikke op igen senere hen100. I sit svar på Maegaards kritik af 
positionsteorien befatter han sig indgående (1971b, 47), med de kritiske bemærkninger om 

                                                           
99Se Hvidtfelt Nielsen 2012b for en alternativ løsning på dette problem. 
100 I 1989 omtales disse forudholdsakkorder s.14 og 35. Nu betones det at fænomenet må forstås i forhold til en 

”tilgrundliggende akkord”(1989, 14). Det synes besynderligt om en sådan ’tilgrundliggende akkord’s position skal 
afhænge af dens accidentale udsmykninger.  
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subdominantens positionsplacering, men er fuldstændig tavs omkring Maegaards kritik af 
positionsplaceringen af forudholdene. Disse iagttagelser taget tilsammen kunne tyde på en vis tvivl hos 
Jersild om beslutningens validitet.  

Plagal kadence 

Bortset fra dominantforudholdene vil bevægelsen fra én af 3-gruppens akkorder til tonika, altid tolkes 
som en plagal kadence (1970, 15): 

  
”I den plagale slutning overspringes 2-positionen; denne kadences karakteristiske grundform er 

følgen S-T. Til 3-gruppen hører foruden de forskellige S-akkorder også DDalt; forbindelsen DDalt-T 101er 
en af den romantiske harmoniks yndede vendinger, ikke mindst typisk for César Franck.” 
 
Selve definitionen af den plagale kadence er den oversprungne 2.-position. Dette kan som 

analogidannelse genfindes også på andre niveauer. Jersild gør opmærksom på, at en bevægelse fra tonika 
som dominantens subdominant til dominant, naturligvis må betragtes som en plagal kadence mod 
dominanten. Og denne bevægelse udviser da også samme mønster med en oversprungen position (1970, 
72): 

 
”Analogt med at plagalslutningen S-T svarer til positionsfølgen 3-1, svarer vendingen DS-D til 4- 2 

følgen. ” 
 
I 1989 (42) gentages dette lettere udbygget: 
 

”I plagalkadencen S-T eller den nært beslægtede følge DDalt-T overspringes 2-positionen, og 
analogt hermed udviser de tilsvarende følger, når de optræder kvinten højere, DS-D og 3DDalt-D, 
positionsfølgen 4-2.” 

 
”I det hele taget synes enhver akkordforbindelse, der svarer til en opadskridende kvintfølge at kunne 

udvise en subdominantisk omstemning af følgens første akkord”, fortæller Jersild (1970, 75), og hans brug 
af formuleringen ”svarer til” antyder, at den plagale kadence også i højere positioner vil optræde ved 
bevægelser, der erstatter  stigende kvintbevægelse. Den plagale kadence defineres således som en 
progression, der involverer en oversprungen position i nedadgående retning.102  

Empiri og tolkning – ’Dominantforberedelse’ 

Én ting er at iagttage særlige akkordforbindelser. En anden er at vurdere hvorledes de bedst tolkes. Et 
dominantforudhold efterfølges næsten altid af en dominant. Betyder det så, at dominantforudholdet er af 
samme karaktér som en subdominant eller en vekseldominant, som jo også efterfølges af en dominant? 
Jersild har syntes at mene dette. Og betragtningen ligger i forlængelse af betragtningen af Tp, der kun I tæt 
forbindelse med T opfattes som relevant kategori. Så ligesom Tp i bevægelsen til T som akkorden 
umiddlebart før T i 1970 (og aldrig siden)benævnes som en 2-positionsakkord kan de forudhold, der leder 

                                                           
101 Jersild viser i 1970 denne kadence i fire værkuddrag – eks. 7, 8, 10 og 36. Den sidste med DDalt som 

molakkord, oDDalt-T. 
102 Jersilds forståelse af den plagale kadence som en kadence, hvor dominantpositionen er sprunget over lægger 

sig i forlængelse af Schönbergs (1966, 433) begreb om kadencen som udtryk for ”ellision”. Som han skriver, klinger 
den måske ”netop ufuldkomment, fordi noget er udeladt. Nemlig: I stedet for IV-V-I eller II-V-I står IV-I og II-I.” Også 
forståelsen af, at den plagale kadences fjerdetrin kan repræsenteres af andettrinnet deler han med Schönberg (Ibid.). 
Dertil kommer også Louis/Thuille, der er enige heri (1913, 98) og endda foreslår(1913, 108) at også VI-I tolkes som 
plagal kadence. 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

56 
 

til dominanten, 2-position, henføres til 3-position. Der er ingen tvivl om, at disse påstande har empirisk 

belæg, ja, at de ligefrem kan siges at være direkte afledt af empirien.  
Men der kan være tvivl om den teoretiske tolkning af denne empiri. For at kunne benytte sine 

empiriske iagttagelser konstruktivt kræves nogle på forhånd vedtagne aksiomer. 
Jersilds grundaksiom er, at kvintfaldet fra dominant til tonika er det grundkim al kadencering, som 

analogidannelser, er afledt af. Derfor er kvintskridtssekvensen oplagt som paradigmatisk harmonisk 
bevægelse. Derfor er vekseldominanten 3-gruppens hovedakkord. Jersild argumenterer aldrig direkte for, 
hvorfor subdominanten også er central. Hvorfor den per definition er kadencens tredjesidste akkord. Men 
konstateringen i en bisætning (1970, 8), at ”såfremt akkorden betragtes som II7,” kan man se et latent 
”kvintslægtskab i forhold til den efterfølgende D-akkord”, tillader dog en kvintbaseret tolkning: 
Subdominanten hører til på pladsen før dominanten, fordi den i sin udvidede form er strukturelt identisk 
med II7, og således kan forstås som en analogidannelse til kvintbevægelsen V-I. Den rene 
subdominanttreklang forstås i denne optik som en særlig udgave, et udpluk af hovedakkorden S6, på 
samme måde som D forstås som et udpluk af en D7.103 

Jersild vælger dog at fastholde de to funktioner, som to forskellige og udfolder på baggrund heraf to 
spor i 3-gruppen: Det subdominantiske og det vekseldominantiske.  

Indenfor det vekseldominantiske spor noterer Jersild, at én af hovedakkorderne, den altererede 
vekseldominant må forstås som en selvstændig akkord med grundtone på bVI, et trin, der ligger en tritonus 
fra ’moderakkordens’ grundtone, II. Vekseldominantsporet er nu spaltet i to: DD og DDalt. 

Der er tre skalatrin, hvorpå der kan dannes subdominantisk eller vekseldominantisk akkord på: IV, II, og 
bVI. 

Derudover iagttager Jersild kadencemønstre, der som tredjesidste akkord har akkorder med grundtone 
på bII, bVII og VII. Indplaceringen af disse følger delvis traditionel dansk teori. Akkorden på bII identificeres 
som neapolitansk subdominant. Den er ’subdominantisk’ fordi den som regel optræder med skalaens 
fjerdetrin i bassen. Akkorden med grundtonen bVII behandles i første omgang på samme måde. Fordi den 
kan anskues som en akkordstruktur dannet over skalaens fjerdetrin – den indeholder tre ud af fire af oS

6’s 
toner - rubriceres den som subdominant, S4.  

Men er den det? Hvorfor er den ikke en variation af oDD eller DDalt? De tre toner, den har tilfælles med 
o
S

6 har den også tilfælles med den formindskede firklang (C-dur) f-as-h-d, som S, DD, og DDalt alle - som 
mol-akkorder med sænket kvint og tilføjet sekst -har lige stor del i. 

Som vekseldominantisk kunne den have været rubriceret, som en kvintspaltet andentrinsakkord, oDD
<

>
5 

(Rasmussen, 2011, 100). 
I forhold til subdominanttolkningen har vekseldominanttolkningen den fordel, at dens becifring 

samtidig forklarer progressionens sekundopløsning. Det faktum, at dens sænkede kvint normalt ligger i 
bassen leder dog snarere mod den altererede vekseldominant, som ’moderakkord’. 

I forhold til molvekseldominanttolkningen har subdominanttolkningen den fordel, at akkordens 
karakteristiske basprogression fra bVI til V også i S4-tolkningen kan forklares som en variation af den 
frygiske kadence. Forklaringen af den dobbeltsænkede kvint bidrager dog på ingen måde til forståelse af 
akkordens måde at opløse sin sekund. 

Basplaceringen af den sænkede kvint alluderer som sagt også til et andet velkendt mønster, DDalts 

progression til D. Så måske repræsenterer akkorden en yderligere alteration af den altererede 
vekseldominant: En akkord med sænket kvint, tilføjet sekst og enten en dobbeltsænket terts eller en none. 
I forhold til dens normale videreførelse ville none-tolkningen være at foretrække. Bevægelsen ville kunne 
forklares som en opadgående opløsning af nonen forbundet med en nedadgående grundtonebevægelse. 
Og akkordens karakteristika ville hermed være snævert forbundet med netop det grundmønster, den 
lægger sig op af: bVI-V. Den kunne becifres: DDalt

-3,b5,6,9. I lighed med Jersilds øvrige becifringer af akkorder, 
der indeholder sænket kvint, kunne man nok med fordel reducere becifringen til, DDalt

9b5.   

                                                           
103 Se også Hvidtfelt Nielsen (2015), hvor dette argument udfoldes gennem en undersøgelse af den alterede 

vekseldominant historie. 
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Som bekendt finder man ingen af vekseldominantovervejelserne hos Jersild. I 1989 benævnes akkorden 
blot efter dens grundtone på skalaens lave syvende trin, SbVII

.  

Overvejelserne over S4 skulle gerne demonstrere, at man ikke automatisk kan slutte fra det faktum, at 
en akkord findes, til hvorledes den skal beskrives og hvorledes, den skal rubriceres indenfor et givent 
teoretisk system. Ikke medmindre der i systemet selv er strukturelle faktorer, der på logisk vis faciliterer en 
sådan rubricering.  

I forbindelse med rubriceringen af akkorden på VII. trin trækker Jersild automatisk på en sådan 
struktur. Han påviste, at DD og DDalt havde spaltet sig til to selvstændige akkorder, hvis oprindelige 
fællesskab konstitueredes af tritonusafstanden mellem deres grundtoner. Akkorden på VII. trin ligger 
præcis en tritonus fra subdominanten og indkorporeres derfor straks i systemet som en subdominantisk 
akkord, hvis tilhørsforhold til ’moderakkorden’ er analogt med DDalts forhold til DD.  

Dette betyder, at akkorden ’passer ind’ i systemet, og at det tritonusforhold, som kunne konstateres 
mellem de to vekseldominanter tilsyneladende har implikationer også for subdominantiske akkorder: Både 
IV og VII formår at indgå som 3-position i kadencemønstre, hvis empiriske eksistens Jersild mener at 
dokumentere. Derfor er betegnelsen ’rigtig’ i forhold til teorien. Men det betyder ikke, at VII. trin derfor i 
sig selv kan siges at være mere sub- end veksel-dominantisk. Det betyder heller ikke, at de forbindelser 
akkorden indgår i de facto er etablerede kadencemønstre. VII. trinsakkorden er relativ sjælden og indgår 
oftest104 i kadencedannelser, der er lige så flertydige som de er subtile. Det er ikke utænkeligt, at der er 
kadencemønstre, som Jersld overser eller ignorerer, der optræder lige så hyppigt eller hyppigere end VI-V-I. 
Der savnes med andre en klar definition af hvor hyppig en særlig vending skal optræde, for at man kan sige, 
at den har etableret sig som kadencemønster. 

Men ikke kun det. Der savnes også en præcisering af, hvad der forstås ved sub- i forhold til veksel-

dominantisk funktion. Sådanne definitioner burde ligge til grund for en tilforordning af VII – for så vidt, den 
overhovedet anderkendes som 3-positionsakkord105 -  til enten den sub- eller veksel-dominantiske 
undergruppering af 3-gruppen.  

Jersilds teori gør imidlertid netop en dyd ud af ikke at skelne. Akkordens placering i 3-position 
udspringer af en positions- og ikke en substans-bestemmelse. Jersild er heller ikke her klar i sine 
definitioner. Men af hans tekst og eksempler, kan man, uden hverken at gøre vold på hans intentioner eller 
tillægge ham en ikke sporbar rationalitet, udlede følgende definition: 3-positionsakkorder, er akkorder, der, 
når de efterfølges af en dominant, danner et kendt kadencemønster. De rubriceres som 3-position når de 
enten direkte, eller indirekte efter en følge af en eller flere andre 3-positionsakkorder, indgår i dette 
kadencemønster i dets fulde eller ’plagale’ form. 

Da det er positionsbestemmelsen, der i denne definition er det vigtige, ville det mest konsekvente være 
helt at undgå betegnelserne sub- og veksel-dominant og enten blot tale om ’3-positionsakkorder’ eller 
benytte den term, som Allen Forte (1962, 90-91, 356, 364) introducerede otte år før Jersilds første bud på 

                                                           
104 Men ikke altid. I første sats af Mendelsohn-Bartholdys orgelsonate nr.4 i Bb-dur findes t.71 en nogenlunde 

éntydig kadencemæssig brug af VII. Den indføres som dominant i en mulig kadence til d-mol, men springer uformidlet 
videre til hovedtoneartens dominant, der efterfølges af tonika - der dog på sin side viser sig at være bidominant 
subdominanten. Jeg hører i dette bevægelsen VII-V-I som kadencerende.  

 
105 Vi skal senere, gennem Allen McHoses klassifikationsteori, se en gennemført argumentation for at VII. trin 

ubetinget tilhører 3- gruppen.   
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positionsteorien. En term der sidenhen (sammen med præ-dominant)106 er blevet standard i amerikansk 
teori:  

Dominantforberedelse.107 
 
Men dette er at gå langt udover Jersilds egne beskrivelser. 

Fjerde position – SD, DS, SDalt, DSalt, 3D, 3Dalt, Talt 

I 3-gruppen er der seks skalatrin, der i empirisk beviseligt eksisterende kadencemønstre kan gøre krav 
på rollen som akkorden før dominanten. Som vi så i argumentationen for accepten af at S6

 kan tolkes både 
som repræsentant for II og IV, spiller dominanterne til henholdsvis II og IV her en afgørende rolle. De 
akkorder, der kan fungere dominantisk til 3-gruppens akkorder hører altså automatisk til i 4-position.  

Og det er ikke alt.  
For ligesom 3-positions akkorder udpræget er defineret af deres relation som subdominant eller 

vekseldominant i forhold til 1-position, indeholder positionen over 3-position også akkorder, der primært er 
defineret af deres (bi-)sub- eller(bi-)veksel-dominantiske relation til 2-position. Det giver i princippet seks 
akkorder, der er bidominantiske til 3-positionsakkorderne plus to akkorder, der er henholdsvis sub- og 
veksel-dominantiske i forhold til 2-trinsakkorden. Dette skulle give 4.-position i alt otte forskellige akkorder.  

Men 4-position indeholder ikke otte forskellige akkorder. Den indeholder fire akkorder. 
Det skyldes flere ting.  
For det første, at de akkorder, der er henholdsvis sub- og veksel-dominantiske til 1-position, I. og  VI. 

trinsakkorderne, jo allerede figurerer blandt de akkorder, der er dominantiske til 3-position: I. er 
dominantisk til IV, og VI er dominantisk til II.  

For det andet indtager akkorden på bII en særlig plads i systemet, som gør, at Jersilds analyserer (1970, 
37-38) såvel bII og dens dominant bVI som 3-positionsakkorder.    

For det tredje vil bidominanten til bVII. trin altid forstås i en sammenhæng, hvor bVII forstås ud fra sin 
egen position (5.-position), hvorfor dens bidominant vil forstås som en 6.-positionsakkord, også i 
situationer, hvor videreførelsen af bVII viser, at den har skiftet karaktér og nu opfører sig som en 3.-
positionsakkord.  

Så derfor kan Jersild indlede gennemgangen af 4-position, med at erklære (1970, 73): 
 

”4-gruppens vigtigste repræsentanter er de dominantiske akkorder til henholdsvis subdominanten 
og vekseldominanten, altså positionerne på henholdsvis første og sjette trin. 

Som tidligere nævnt ses ikke sjældent forskellige udbygninger af førstetrins-treklangen, sekst- 
septim- eller nonetilføjelser, som animerer tonica-planet og forvandler 1-positionen til en akkord af 4-
gruppen, enten SD eller DS.” 

 
Og man kunne passende fortsætte med et tidligere citat, der dog synes som skabt til at følge netop 

her (1970, 18): 
 

                                                           
106 Den tidligste brug af begrebet ”Prædominant”, jeg har fundet optræder otte år efter Jersilds første udgivelse, 

nemlig hos fra Guck (1978, 34), der i en inddelingen af det harmoniske materiale i fire kategorier – første og sidste 
tonika, dominanten og akkordgruppen før dominanten – skriver:  ”Tonal pieces can be heard as successions […] of a 
four-place pattern of functions which I will call initial tonic (T1), post-tonic/plagal/pre-dominant (min kursiv) (P), 
dominant (D), and closing tonic (T2).”   

107 I amerikansk teori anses durandettrinnet dog af flere teoretikere for at være noget andet end en 
dominantforbereder. Durandettrinnet placeres i kategorien secondary eller applied dominants. En markant undtagelse 
til denne tradition er Caplin (1998, 23-24), der éntydigt forstår også akkorden med hævet fjerdetrin som 
prædominant. 
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”En tilsvarende typisk animering af tonicaakkorden giver sig til kende ved en opadalterering af 
kvinten: T#5. Denne alterering medfører næsten altid akkordfølgen T-S eller en bevægelse fra T til en 
anden af 3-gruppens akkorder […]” 

 
Der er tre nye begreber i spil her. ”Animering”, ”SD” og ”DS”. Kun de to sidste skal i første omgang 

kommenteres. 

Subdominantens dominant og dominantens subdominant 

SD betegner subdominantens dominant og er en tydelig analogidannelse til DD, dominantens 
dominant. Subdominantens dominant opstår idet tonika tilføjes en lille septim. Og da denne ændring af 
tonikaklangen er yderst hyppigt forekommende virker det fornuftigt at betegne akkordens funktion 
mere præcist end det vage (D). Med termerne DD og SD har begge hovedfunktionernes bidominanter 
fået en éntydig betegnelse.  

DS, dominantens subdominant, er sjældnere i spil, men fortjener i lige så høj grad en præcis 
betegnelse fremfor det vage (S). Den kendes ved, at tonika tilføjes en stor sekst, hvorved den kan 
forstås som en subdominant i forhold til dominanten, som først nås efter vekseldominanten.  

Hvorvidt en udbygget tonika tolkes som SD eller  DS kommer an på sammenhængen. I 
nedenstående eksempel fra II. satsen af Francks Prélude, Choral et Fugue har Jersild (1970, 76) tolket 
akkorden som bisubdominant, selvom den optræder med tilføjet septim, og selvom 
vekseldominantplanet udbygges med altereret vekseldominant. 

 
”I visse tilfælde udbygges kadenceringen mod dominanten, så den i stedet for blot at bestå af 

plagalvendingen DS-D udvides til følgen DS-DD-D: […] 
I eksemplet […] optræder DS-akkorden med septimstruktur, hvorfor en betragtningsmåde, der 

opfattede denne septimiserede tonica-akkord som SD, altså dominantisk til subdomianten, også 
ville være relevant. Som tidligere omtalt kan akkorder af samme positionskategori erstatte 
hinanden; den ventede videreførelse af SD7-akkorden, nemlig S, kan følgelig erstattes med 
akkorden DD9, der ligesom S er en akkord af 3-gruppen.” 

 
Eksempel fra II. sats af Francks ”Prélude, Choral et Fugue” t.7-8, 

Citeret fra Jersild 1970, 76. 

 
Ligesom S6 kan forstås som to akkorder, II og IV, kan DS

6
 det også. Den kan alt efter 

omstændighederne høres som I. eller VI. trin. Det fører os til VI. trinsakkorden. 
 

3D – 3Dalt  

 
”4-gruppens egentlige hovedakkord er dog vekseldominantens dominant, eller , som vi vil kalde 

den, trediedominanten […], der har sin grundtone på skalaens sjette trin.” 
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Den betegnes i 1970 (78) som en DD med en streg over første D. I 1989 (8) foreslår Jersild dog det 

mere håndterlige 3D. I forlængelse af denne notation foreslår han at vekseldominanten noteres 2D. 
Længere fremme i samme fremstilling (1989, 19)ses dog en betegnelse for en faldende kæde af 
subdominanter, hvor andensubdominanten betegnes SS og først tredjesubdominanten foreslås 
betegnet med præfix og et enkelt S. I nærværende fremstilling vil vi relatere til denne sidste skrivemåde 
og  benytte den traditionelle vekseldominantbetegnelse , DD, mens nD i teksten benyttes for 
dominanterne på de højere positioner, og tegnet med to D’er og streger benyttes i eksemplerne, så 
deres notation bliver identisk med Jersilds mest brugte notationsform.   

Bemærk, at det stadig er kvintskridtslogikken, der fremhæves som udgangspunkt i 
positonsangivelserne. Det er akkorden tre kvinter over tonika, der er hovedakkord i 4-gruppen, 
fuldstændig parallelt til vekseldominantens position i 3-gruppen. 

Om 3D fortæller Jersild (1970, 78), at den ”er et yndet mål ved opsving fra tonicapositionen, som 
det f.eks. ses i begyndelsen af […]” nedenstående eksempel fra Chopins g-mol Mazurka (1970, 42), 
”hvor akkorden danner udgangspunktet for en længere kvintskridtssekvens.” 

 
 
Uddrag af eksempel fra Jersild 1970 42. Chopins g-mol Mazurka, t.20-21. 

 

Dette opsving – et begreb vi skal vende tilbage til – fra 1. til 4. position ses ifølge Jersild (1970, 78) 
“allerede i klassisk harmonik […] erstattet med akkorden i sin altererede form ”. Jersild eksemplificerer 
med den langsomme sats af Beethovens Pathétique-sonate op.13: 

 

 
Eksempel fra Beethoven opus 13, II sats, t. 40-41, citeret fra Jersild 1970, 79. 

 
Jersild (1970, 79) noterer, at akkorden ”først i anden takt svarer indenfor as-moll til positionen bIII, 

altså 3Dalt; den efterfølges af positionen kvinten under, altså indenfor as-moll: DDalt […]” Eftersom 
passagen imidlertid fortsætter i E-dur, skifter Jersild optik på 3Dalt og tolker den samtidig som den 
dominant den er indenfor E-dur.108  

                                                           
108 Der optræder desværre en skrivefejl i teksten, idet Jersild i sin forklaring af, at tolkningen 3Dalt-DDalt ville have 

tolket forløbet umoduleret, mens tolkningen fra E-dur indfører modulation. I teksten (1970, 79) optræder et ”as” det 
sted, der skulle have stået ”e”: ”[…] hvorfor akkordfølgen med videreførelsen e (min kursiv, og min rettelse): D-T var 
forblevet umoduleret.” 
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”Mindst ligeså hyppig som opsvinget T-3D er bevægelsen D-3D, der svarer til den skuffende slutning 

D-T. Også i denne forbindelse ses tredje-dominanten erstattet med akkorden i dens altererede form.”  
 

Denne observation (1970, 79) eksemplificeres ikke, så vi må tage Jersilds ord for det. 
3
D kan naturligvis optræde i både dur- og mol-form. I molformen er den identisk med Tp. Som det 

fremgik under gennemgang af 1-gruppen, anser Jersild i de fleste tilfælde tolkningen som 3D mest 
hensigtsmæssig uanset tonekøn. 

Talt, SDalt, DSalt 

Akkorden, der er dominantisk til Salt, hedder naturligvis SDalt. Den, der er subdominantisk til Dalt, 

DSalt. Ingen af disse akkorder nævnes i gennemgangen af 4.-position. De optræder i bogens afsluttende 
akkordtabel (1970, 126), og derudover optræder betegnelsen SDalt to gange, begge gange uforklaret: Dels i 
en analyse (1970, 110), dels i en teoretisk gennemgang af 4.-relationer (1970, 79-80), som vil blive 
gennemgået separat.  

Den eneste af de nævnte akkorder, den beliggende en kvint over Salt, som Jersild præsenterer, er den 
altererede tonika. Den indrulleres (1970, 86) som argument for, at der kun er 6 positioner. For på den 
plads, hvor 7.-position skulle have sit hovedsæde, skalatrinnet #IV, placerer ”tonica-akkorden i dens 
altererede form” sig.  

Tonika kan altså tritonussubstitueres.  
Jersild fortsætter:  
 

”Også denne sidste akkordtype har romantikken inddraget i sit harmoniske repertoire som det ses i 
følgende kadenceringsdannelse hos Grieg (fra [slutningen af] klaverstykket ”Skovstilhed”, op. 71, 4).” 

 

    
I dette eksempel kan man absolut argumentere for, at akkorden på #IV fungerer som tonikas 

tritonusubstitution. Uanset hvor kontraintuitivt tanken om en sådan substitution end er. At man også kan 
anlægge andre tolkninger, og høre bevægelsen som en form for altereret plagal slutning er en anden sag. 
Argumentationen for den plagale slutning bygger på den overfladiske, positionsbestemte lighed med den 
ofte hørte afsluttende I-IV-I-vending. At akkorden F-dur har meget lidt med akkorden på IV-trinnet (om den 
erdur eller mol) at gøre, svækker på den anden side argumentationen for dette. Dertil kommer at en sådan 
plagal vending normalt forekommer med liggende første trin. Heller ikke dette element optræder her. 

Jersild bringer kun ét yderligere eksempel på brugen af Talt, t.59-64 af Francks E-dur koral (1970, 47), 
og her indgår akkorden i forløbet på samme måde som i Grieg-eksemplet. Skønt hele bevægelsen har 
karaktér af én lang kvintskridtsbevægelse, der bringer os igennem samtlige 6 positioner, indsætter Franck 
netop ved Talt et tritonusspring, der igen placerer tonikas altererede og dens ualtererede form umiddelbart 
efter hinanden, således at Talt i hvert fald ikke kan forstås som dominant til Salt.  
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Man kan undre sig over becifringen T7

 af en akkord, der kun optræder i 4.-position og éntydigt er 
subdominantens dominant. Det skyldes muligvis ønsket om at vise ligheden mellem de to tonikaer. Dog 
ville begrebet SDalt, som Jersild jo også benytter (1970, 80, 110 og 126) have givet en noget præcisere 
angivelse af, hvad der musikalsk er på færde. 

Femte og sjette position 

Analogt til 4-gruppens akkorder indeholder 5.-position dels materiale fra 2.-position, og dels 
materiale – altså akkorder -, der ikke var gængs som 2.-positionsakkorder. Hvilket har sin egen logik. 2.-
position havde kun én akkord, tonika, at rette sig imod. 5.-position har alle 4.-position fire akkorder: I., 
VI., bIII og #IV. 

Uanset om 4.-positionstonikaen optræder som SD eller DS er det stadig dominanten på V. trin, der 
er dens dominant. Og den kaldes stadig blot ’dominant’. Kun vil den som dominant til én af disse 
placere sig i 5.- og ikke 2.-position. Dertil kommer så de øvrige tre akkorder, der kan være dominantiske 
til 4.-positionsakkorderne på VI., bIII. og #IV. trin: Nemlig akkorderne på henholdsvis III., bVII. og bII. 
[=#I]109 og V.  trin. Betegnet: 4D, 

4
Dalt, Dalt og D. 

Akkorden på bVII kan altså alt efter konteksten optræde som subdominant, 4D eller – som vi kender 
det fra klassisk funktionsharmoni (Høffding, 1933, 98) – SS subdominantens subdominant (Jersild 1970, 
85). 

”Hovedakkorden indenfor denne positionskategori er fjerdedominanten” (1970, 84) 4D, altså 
akkorden på III. trin fire kvinter over tonika. Jersild (1970, 85) angiver at den, ligesom 6.-positionen er 
”relativt sjældent forekommende.” Dens hovedakkord, 5D har sin grundtone på skalaens VII. trin, 
samme sted som Salt. Det betyder jo samtidigt at 6.-positions tritonussubstitution er ingen ringere end 
hovedtoneartens subdominant, den akkord, der kvinten under tonika, måske er den, der ligger denne 
allertættest. 

Det afspejler samme forhold som vi har set i forbindelse med 4.- og 5.-position, at akkordindholdet 
rummer en gentagelse af akkordindholdet fra gruppen tre positioner lavere. Kun med den forskel, at 
hvor 4.- og 5.- position indeholdt flere akkorder end henholdsvis 1.- og 2.-, så indeholder 6.-position 
færre akkorder end 3.-position. 

I 6.-position er forholdet lidt anderledes. Her er færre akkorder end I 3.-position. bVII.- og bII.-
trinsakkorderne placerer sig tilsyneladende altid i forbindelser tæt ved tonika, altså i 3.- position. Jersild 
kommer ikke ind på det, men man må antage, at de kun genkendes som kadenceskabende i tæt 
forbindelse med en tonika. I højere positioner vil de enten indbyde til andre tolkninger, eller signalerer 

                                                           
109 Jersild noterer konsekvent de to trin som #IV (ikke 

bV) og bII (ikke 
#I). At andentrinsakkorden ikke er en 

opadaltereret er logisk udfra dens opløsningstendens nedad. Men denne samme logik skulle for den 
tritonussubstituerede tonika betyde, at den, når også dén noteres efter sin videreførelse i en normalkadence, nemlig 
til IV., S, skulle kaldes bV, fordi den tritonussubstitueredes kadencemæssige fortsættelse – i analogi til bVI-V-
progressionen - burde være til trinnet under V. Sådan har Jersild ikke tænkt det. I og med, at det er 
kvintskridtsekvensens logik, der afgør tolkningen af de forskellige positioners hovedakkorder, er det akkordens 
kvintslægtskab til VII – og ikke 

bI – der betinger dens trinmæssige placering. 
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skift af tonalt center.  Så derfor rummer 6.-gruppen de fire akkorder, der er placeret kvinten over 5.-
gruppens akkorder. Nemlig de to subdominanter og de to vekseldominanter: IV S, VII Salt, II DD og bVI 
DDalt.  

5.-og 6.-gruppens akkorder vil I et kadenceforløb ikke kun optræde som bidominanterer. De vil 
præcis som det blev understreget omkring 4.-position, også optræde som sub- eller veksel-dominant til 
akkorden to positioner under. Og som det gjaldt for 4.-position gælder det også for 5.- og 6.-, at de to 
gruppers respektive fire akkorder fuldtud dækker alle disse mulige forbindelser.  Således er 6.-positions 
II dominantisk (= placeret en kvint over) til 5.-positions V, og S og DD henholdsvis i forhold til 4.-
positions  VI og I. Det søges eksemplificeret nedenfor i to kolonner. Kolonne to rummer akkorder fra 
både 5. og 4. position. Deres positionstilhør angives af et bagvedstående positionstal sat i parentes (5.), 
(4.).  De tre pile udfor hver af 6.-gruppens akkorder angiver læst ovenfra følgende relationer til 
efterfølgende akkord: Subdominantisk, dominantisk, vekseldominantisk. Tritonuspolen til I optræder i 
to notationer, både som #IV og bV: 
 6.-pos.  5.-pos. /4.-pos. 6.-pos.  

  S #IV  (4.) 
VII D III   (5.) D  

  DD
S VI   (4.)  

II D V    (5.) Salt  
  DD

S I     (4.)  VII 
IV D bVII(5.) DDalt  

  DD
S 

bIII (4.) 
bVI D bII  (5.) S  

  DD bIV(4.)  
 
Udover dominantisk, veksel- og sub-dominantiske relationer er der jo også de altererede 

retlationer, DDalt’s nedadgående lille sekundskridt og Salt’s faldende store terts. Disse vises fra højre 
mod venstre for 6.-positions hovedakkord, 5D (noteret som VII) alene. Som det fremgår, kan akkorden 
forbinde sig med en 5.-positionsakkord svarende til enhver af de mulige kadencemæssige relationer, 
Jersild opererer med for de højere positioner. Den kan som dominantisk akkord bevæge sig kvintvis ned 
til III, den kan som Salt gør det, bevæge sig en stor terts ned til V. Bevægelsen, der karakteriserer 
DDalts progression finder vi i forhold til bVII, og er VII subdominant i forhold til #IV vil den i en regulær 
kadence først bevæge sig en stor sekund op til #I, her noteret som bII. 

En følge af alle 6 positioner viser eksemplet fra Cesar Francks E-dur koral t.59-64, (se undet Talt i 
afsnittet om 4.-position). Her optræder alle positionsakkorderne umiddelbart dominantisk til 
efterfølgende akkord (pånær ved tritonusomlægningen). Her fremgår det, at 3.-positionsakkorden 
DDalt må tolkes som 6.-position på grund af fortsættelsen over Dalt ned til Talt. Eftersom Talt kun kan 
være 4.-position, må dens dominant Dalt udgøre 5.-position, og dens dominant, DDalt, må på sin side 
udgøre 6.-position. Alternativet til denne tolkning er at analysere forløbet C-F7-Bb som et forløb i Bb, der 
pludselig – uden varsel – kaster sig over i tonearten E-dur og fortsætter derfra. En tolkning, som jeg 
umiddelbart tror, at de færreste vil mene reflekterer passagens klanglige udtryk.110 

Med 6-position er, skriver Jersild (1970, 86) ”kredsløbet sluttet. Det næste kvintspring opefter vil 
føre os frem til skalatrinnet #IV,” og det rummer ikke en 7.-position, da det, som allerede nævnt, er 
”samme plan hvor også tonica-akkorden i dens altererede form placerer sig.” 

12-positionsteori 

Ser man overordnet på 4.-,5.- og 6.-gruppens akkordindhold, kan man se, at de hver indeholder fire 
akkorder hvis grundtoner placerer sig en lille terts fra hinanden. Deres fire grundtoner udgør tilsammen en 

                                                           
110 Men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Hvis lytning virkelig er teoriafhængig, må en teoretiker, der afviser Jersilds 

tolking, vel høre det anderledes. 
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formindsket firklang.  Jersild alluderer derfor til sin gennemgang af de ufuldkomne noneakkorder, og 
fremhæver overensstemmelsen mellem 4.-6.-gruppernes akkordmateriale og de positioner de forskellige 
noneakkorder kunne indtage som argument for sin teori (1970, 86). Igen argumenterer Jersild ikke 
systemisk, men empirisk: Udgangspunktet er observationer i en nodetekst: 

 
”Den her fremsatte teori om positionskategorierne bekræftes yderligere, når vi sammenholder de 

her anførte iagttagelser med de fænomener, som knyttede sig til den ufuldkomne noneakkord: Vi så at 
2.-akkorden D9 tillige var i stand til at fungere som 5-akkordden 3DD9[…]; den kunne tillige optræde som 
SS-akkord […]” 
 
Samme toneindhold – f-as-h-d – kan repræsentere V., D, og III., 4D og bVII., SS. Og, bemærker Jersild 

med henvisning til en akkordtabel bagerst i bogen (1970, 126), da SS og 4DDalt har samme toneindhold, kan 
samme firklang repræsentere dem begge. 

En skematisk oversigt over de seks positioners akkordindhold, der illustrerer 
akkordpositionsgrundtonernes formindsket-firklangs-relation kunne tage sig således ud: 

 
Man noterer sig først, at de første fire noder i hver takt tilsammen udgør en formindsket firklang. 

Dernæst noterer man sig forskellen på mængderne af analysetegn angivet over og under nodesystemet. De 
højere positioner, 4.-6., indeholder hver fire forskellige akkorder, der alle kan optræde som dur, mol og 
formindsket og hvis grundtoner tilsammen udgør indholdet i den kromatiske skala. Akkorderne i 4.-position 
har næsten alle to benævnelsesmuligheder.  1.- og 2.-position indeholder principielt hver kun én 
akkordmulighed. Dertil kommer  – placeret i separat  boks – Jersilds noget vage angivelse af 
parallelfunktionerne som placeret i positioner svarende til 2.-position; samt den sjældne mulighed af at 
tonika og dominanten optræder i deres tritonussubstitution. 3.-position har, som gennemgået ovenfor, et 
væld af repræsentationsmuligheder. Læg mærke til, at 3.-positionens ekstra akkorder alle har egentlig base 
I 5.-position. Jeg har valgt at præsentere S4 og S4alt med septim, da dens dominantforberedende virkning 
ligger i septimens bevægelse ned til skalaens femtetrin. Men i princippet kunne alle akkorder have været 
præsenteret som septimakkorder, som Jersilds (1970, 57) konklusion om en gennemkromatisering af det 
tonale rum indikerer111: 

 
”Allerede i senrenaissancens og barokkens harmonik opbygges samtidig den første begyndelse til 

de altererede akkorders kvintrække, dels med Sn-akkorden, dels med DDalt. Med højromantikken føres 
denne udvikling ud i sin yderste konsekvens; samtlige den kromatiske skalas tolv toner er nu inddraget 
som akkordpositioner, og alle har adapteret den septimiserede akkords struktur […]” 
 
Jersild viser sammenhængen mellem position og akkord i en akkordtabel placeret bagerst i bogen 

(1970, 126). Et skema han giver følgende ord med på vejen (1970, 87): 
 

                                                           
111 En konklusion, han ikke står alene med. Se f.eks. Gregory Proctors (1978) beskrivelse af forskellen på klassisk 

og romantisk musik som en forskel på musik baseret på et diatonisk overfor et kromatisk skalagrundlag. 
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”Akkordtabellen […], der vil kunne fungere som støtte under analysearbejdet, viser en skematisk 
opstilling over hovedakkorderne. Romertallene i den lodrette kolonne til venstre svarer til den 
kromatiske skalas tolv trin, begyndende fra neden med I, skalaens tonica, og sluttende foroven med VII, 
ledetonen. Tallene i øverste vandrette linje angiver de seks positionskategorier. En akkord f.eks. som 
Salt, der ses i øverste rubrikrække, står på vandret led ud for VII, da akkorden har sin grundtone på 
syvende trin, og den er samtidig anbragt i 3.-kolonnen, fordi Salt hører til i tredie positionskategori. 

De ikke-skalaegne trin i romertal-kolonnen, bII, bIII, #IV o.s.v. må ikke opfattes éntydige; se f.eks. 

[Grieg eksemplet i afsnittet Talt], hvor i h-dur akkorden Talt er noteret som en f-dur akkord, altså 

svarende til skalatrinnet bV og ikke #IV. Ikke mindst i modulerende akkordfølger ses ikke sjældent 

enharmoniske omskrivninger af akkorderne bII, bVI og bVII. 
For visse akkorders vedkommende gælder det, at de ikke utvetydigt er knyttet til en bestemt 

positionskategori, nemlig Talt, de to Tp-positioner samt Dp. Disse akkorder er anført i den laveste 
kategori i hvilken de forekommer, men er samtidig markeret med kantet parentes, da de med hensyn 
til udskiftelighed ikke kan sidestilles med kategoriens øvrige akkorder.” 

 

Akkordtabel 
  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
VII   Salt   5D 

bVII   S4  4Dalt  

VI  [Tp]  3D 
T 

  

bVI   DDalt 
TT 

  DDalt 

V  D D6
4 

D5
4 

 D  

#IV [Talt]   SDalt 
DSalt 

  

IV   S   5Dalt 
III  [Dp] S4alt  4D  

bIII  [Tp]     

II   DD 3Dalt  DD 

bII  Dalt Sn  Dalt  

I T   SD 
DS 

  

 Gengivelse af  akkordtabel (Jersild, 1970, 126). 
 

 

Forskellen mellem 2.-/3.- og højere- positioner overfor paradigmet om analogidannelser. 

Sn og de to S4-akkorders placering som medlemmer af 3.-position og kun 3.-position er en bevidst 
rubricering fra Jersilds side. Det afspejler et særligt forhold omkring 2.-position, som ifølge Jersild ikke kan 
genfindes i højere positioner. De strukturelle grundtoner til funktionerne Sn, S4 og S4alt placerer dem 
teoretisk set i samme position som dominanten. Dette ses tydeligt afspejlet i 5.-position: 4D’s grundtone er 
identisk med S4alt, Dalt´s er identisk med Sn’ s og 4Dalt’s er identisk med S4’s. Alligevel benævnes de I 
forbindelse med 2.-positionsdominanten ikke som mulige stedfortrædere for denne, men som akkorder, 
der virker som forberedere af dominantpositionen. Som 3.-positionsakkorder. Harmoniske progressioner 
har ét positionsforløb, når de ligger tæt på tonika og et andet når de ligger fjernere fra tonika.     
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Det demonstrerer Jersild i en gennemgang af mulige progressioner fra durseptimakord til 
durseptimakkord med udgangspunkt i 4.-position. Progressionerne opregnes udfra ledetonebevægelser 
henimod følgende akkords grundtone. Jersilds tese er, at hver af dominantseptimakkordens fire toner i 
princippet kan fortsætte som sådan en opad- eller nedadgående ledetone.112Bevæger prim, terts, kvint 
eller septim sig som opadgående ledetone vil progressionen medføre positionsskift. Nogle af disse 
iagttagelser er alment kendte fra praksis: 3D’s terts, 3DDalt’s septim og bevæger sig begge til DD’s 
grundtone. Andre er mindre indlysende og synes snarere fortænkte, såsom kvintens ledetonebevægelse fra 
SD til DDalt eller sekundens ledetonebevægelse fra 3DD til S4. Pointen i dette er dog ikke hvorvidt disse 
ledetonefortolkninger er plausible eller ej. Pointen er de progressioner, som ifølge Jersild ikke medfører 
positionsskift. Navnlig én er værd at bemærke: Bevægelsen fra septim ned til ledetone. Den bevægelse, der 
karakteriserer S4-D-progressionen. Når den optræder i 4.-position mellem SD og 3DD befordrer den ikke 
længere et positionsskift. I den forstand opfører akkordforbindelsen sig på samme måde som den gør 
positionen under mellem S og DD. Det, at akkorder, hvis grundtoner kan indgå i et mønster, der udgør en 
formindsket firklang, ikke tilhører samme position, er et særtilfælde, der kun gælder 2.-position. Og 
begrundelsen synes at være, at dominant-tonika forbindelsen er så éntydig, at alle øvrige akkorddannelser i 
tilknytning til denne, må opfattes som tilhørende 3.-position. 

Så der er én regel for bevægelsen mellem tre systemisk mulige 2.-positionsakkorder og D i bevægelsen 
fra 3.- til 2.-position og en anden regel for bevægelser mellem analogt (3., 4.,  og 6.) eller ligefrem identisk 
(5.-) akkordmateriale i de højere positioner. I lyset af 2.-positions særstilling, kan dette absolut synes 
rimeligt. Men det står i modsætning til credoet (1970, 81), at ”akkordrepertoirets nydannelser netop sker 
ved analogi” (1970, 32),ved  ”indbyrdes lån fra position til position.” Og skønt Jersild (1970, 32) specifiserer, 
at primært ”synes DD-planet at være stedet, hvor forskellige former for altereringspraksis har udviklet sig,” 
forhindrer det dog ikke, at han andetsteds (1970, 78) kan argumentere for, at en given følge, SD7-DDalt, 
har stabiliseret sig på grund af dens analogi med en subdominantbaseret følge: S7

alt-D.  
På den ene side forstås højere positioners akkordforbindelser altså som analogidannelser til 

progressioner fra 3.-  til 2.-position. På den anden side er der særlige forhold omkring ved 2.-position, der 
gør, at tre progressionstyper mellem grundtoner – den faldende lille terts, tritonusspring og stigende lille 
terts – når de optræder i højere positioner ikke tolkes som analogidannelser til positionsskiftet 3.-2., men 
som ’successioner’113 indenfor én og samme position.   

Toneartsfastholdende kvintskridtsekvens: Dur og mol? 

Man bemærker også i ovenstående skemaer, at tonikastedfortræderen er placeret positionsmæssigt 
forskelligt afhængigt af om den optræder i dur- eller mol-sammenhæng. Eller formuleret i forhold til en 
kromatisk teori, som positionsteorien, den optræder i forskellig position afhængigt af om den ligger på VI 
eller bVI. Og dette peger på sin side tilbage mod et spørgsmål om dur og mol-tonearternes relation til 
positionsteorien.  

Jersild afviser på den ene side principielt at skelne med henvisning til periodens stadige 
tonekønsfluktuation. Men på den anden side gennemgår han samtidig den ”toneartsfastholdende 
kvintskridtssekvens” (1970, 49) og de implikationer for teorien, som denne har. 

Denne fordrer stillingtagen til toneart på traditionel klassisk manér.  

                                                           
112 Jersilds ledetone-modeller gennemgås detaljeret nedenfor, i afsnittet ”teoretiske overvejelser.” 
113 Begrebet ’succession’ er hentet fra amerikansk teori, og betegner en harmonisk bevægelse, der ikke skifter 

”funktion” (i bred betydning). Begrebet står i modsætning til ’progression’, der angiver en harmonisk målrettet 
bevægelse. Se f.eks. A.Schönberg, (1969, 1)”A succession is aimless; a progression aims for a definite goal.” Eller 
C.Smith (1981,157): A progression can be thought of as a well-formed succession […] A progression system is 
essentially a predetermination of those successions that will be allowed to count as progressions. Only the recognition 
of a prior decision to hear certain patterns in a piece can account for the sense of directedness and culmination when 
those patterns are actually heard. 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

67 
 

Og her udviser teorien en inkongruens.  Fordi den formindskede kvint i mol allerede optræder mellem 
andettrin, 3.-position, og dens underliggende kvint, vil en kvintskridtsbevægelse i mol ikke udvise 
positionsskift mellem skalaens VI. og II. trin. Begge vil være lige dele 3.-position. Dermed er kvintsekvensens 
øvre akkorder én position nærmere tonika i mol, end de er i dur. For i mol fører bevægelsen fra II. til IV. 
over i den altererede kvintrækkes akkorder. Dvs. de skalaegne øvre dominantakkorder opfattes nu som den 
altererede version af durrækkens akkorder én skalaegen kvint tættere på tonika end i mol. Nedenstående 
eksempel skulle illustrere dette. For at have syv akkorder i begge rækker har jeg i dur-rækken tilføjet en 
afsluttende subdominant. 

 
Stedfortræderen, der i dur såvel som i mol er placeret 3 kvinter over tonika indtager derfor forskellige 

positioner i de to tonearter. Man kan argumentere for, at kadencevejen fra durs VI er længere end fra mols 
bVI, der jo kan forbinde sig direkte med dominanten, mens durs VI først skal forbi en subdominantisk 
akkord. Igen er denne tilsyneladende empiriske konstatering tolkningsafhængigt. I Riemannsk teori kan VI 
jo netop indtage en subdominantisk funktion og derved forbinde sig direkte til dominanten.114 

For Jersild synes dette blot at være et simpelt faktum, man må huske, men som ikke i sig selv udgør et 
problem (1970, 49-50): 

 
”Denne type kvintskridtsekvens vil […] et sted i rækken udvise et formindsket kvintskridt, der vil 

placere sig forskelligt alt efter hovedtoneartens tonekøn. 
I moll anvender grundmønstrets faldende kvintrække den rene  molls akkorder, i c-moll: c-f-es-as-d-

g-c. Det formindskede kvintskridt indtræder her mellem fjerde- og tredjesidste akkord, og begge disse 
akkorder indplacerer sig derfor i den fsluttende kandencedannelse som hørende til samme 
positionskategori, nemlig 3-gruppen, hvad det formindskede kvintskridt indicerer.” 
 
Om durskalaen hedder det (1970, 50-51): 
 

”Betragter vi derimod den tilsvarende toneartsfastholdende kvintskridtsekvens i dur, vil det 
formindskede kvintskridt indtræde allerede i sekvensens andet led: 

 
Tredje akkord i eksemplet synes ifølge sin placering at have h som grundtone, da akkorden 

fornemmes dominantisk i forhold til den efterfølgende e-moll; ud fra denne betragtningsmåde må h-
akkorden opfattes som en moll-septimakkord med sænket kvint, en udtydning, der her synes plausibel, 
da akkordens f meget naturligt lader sig erstatte af fis. Analysen vil i så fald blive: 

              c: T-S-  Sb5alt 

                                                           
114 I amerikansk teori anses VI da også normalt for én af de ”dominantforberedende akkorder” se f.eks. Forte 

(1962, 91), Stein (1985, 22) og Smith (1986, 111). Schönberg (1966, 158) ekspliciterer samme forhold. Katz (1945, 11) 
anderkender bevægelsens hyppighed, men udtrykker et forbehold for dens kadencemæssige styrke (”[…] the 
submediant has no harmonic association with either the tonic or dominant […]”). Deroverfor står sen tyske forsker 
Roland Eberlein, der uden tøven fortæller, at bevægelsen VI-V glider ud af musikken allerede i løbet af 1600-tallet. I 
1992 (72)  formulerer han, at ”i løbet af det 17. århundrede gik følgen VI-V fuldstændigt tabt” [ging im Laufe des 17. 
Jahrhunderts die Folge VI V I verloren], en konstatering, han gentager i 1994 (141), hvor han beretter at vendingen 
blev fuldstændigt opgivet [wurde ganz aufgegeben]. Konstateringen er besynderlig eftersom vendingen de facto 
stadig forekommer. Men det kan ses som et tegn på, at VI-V er mindre hyppig end de øvrige kadencedannelser. 
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  5Db5- 4D- 3D etc.” 
 
Her møder vi igen Jersilds typiske måde at argumentere for teoretiske betragtninger, hvor visse ting 

pointeres og andre tages for givet. Fordi h i sin kvintvise bevægelse videre til e virker dominantisk til 
denne og fordi man i h-akkorden kan sætte fis I stedet for f uden at det forstyrrer oplevelsen af 
akkordens grundtone som h, kan man tolke den som 5Db5. Men tolkningen af den som Sb5alt 
argumenteres der ikke for. Tritonusrelationen synes for Jersild at være en så etableret kendsgerning at 
positionsidentiteten dermed også accepteres uden yderligere kommentarer.  

Men sekvensbevægelsen med dens dissonansopløsninger etablerer ligedannede mønstre, der 
opleves ligedannet uanset om kvintspringet er rent eller formindsket. Analysen af ét af leddene som 
værende ’positionsfastholdende’ går, hvis de andre udgør positionsskift, derved imod en umiddelbar 
akustisk oplevelse. Det går imod den logik, der betinger kvintskridtssekvensen. 

Og også hvis vi tænker os at Hø-akkorden, i stedet for at fortsætte i en kvintskridtsekvens, 
videreførtes direkte til tonika ville S-tolkningen af den være misvisende. Bevægelsen Hø-C ville ikke 
udgøre en plagal, men en autentisk kadence. Akkorden h-f-a-d ville til enhver tid tolkes som 
ufuldkommen dominantnone i forhold til C-durs tonika. 

Problemet er ikke i sig selv, at teorien har lakuner og områder, hvor dens logik bryder sammen. Det 
har alle teorier. Problemet er snarere, at Jersild overhovedet ikke synes at bemærke det.  

Subdominantisk kvintrække og den altererede dominantrække 

Jersild opererer også med en subdominantisk kvintrække. Han gennemgår den i forlængelse af den 
dominantiske kvintrække og fortæller (1989, 19): 

 
”Dens modstykke er den subdominantiske kvintrække, der modsat tager sit udgangspunkt i 

tonicapositionen og bevæger sig nedefter fra denne, ligeledes i rene kvintprogressioner. Denne rækkes 
positioner registreres med analysetegnene: S-SS-SS (eller 3S)- SS (eller 4S) osv., svarende til 
betegnelserne: subdominant, anden subdominant, tredje subdominant osv.” 
 

 
Illustration af dominantisk (a) og subdominantisk(b) kvintrække Jersild, 1989, 19.  
 
Jersild bemærker (1989, 19), ”a-rækken [følger] dur-tonalitetens skalatoner, mens b-rækkens første fire 

positioner gør brug af den rene molls skalatoner.” Og han konkluderer, at dominantrækken ”derfor også 
[er] den for durtonearter karakteristiske, mens subdominantrækken fortrinsvis forekommer i moll-
tonearter.” Som vi skal se nedenfor holder denne karakteristik ikke helt stik i praksis. Det skal vise sig, at 
den mest adækvate tydning af tonerne i b-rækken, oftest er som altererede dominanter. 

For den direkte overførelse af dominantterminologien på subdominantplanet er ikke uden problemer. 
Terminologien udsiger, at S er ”subdominantisk” til SS. Men det passer jo ikke! S er tværtimod dominantisk 
I forhold til SS. Jersild har i sin første præsentation af fænomenet øje for dette (1970, 42): 

 
”En anden type kvintskridtsekvenser tager sin begyndelse et sted i dominantområdet, men i stedet 

for at stoppe op ved T fortsætter rækken ned i S-området. Tilfældet giver anledning til visse 
spekulationer over terminologisk konsekvens med hensyn til de analytiske betegnelser; vi må affinde os 
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med at anvende betegnelsen T7 (akkorden indtræder som T, men videreføres som DS); S7 kommer til at 
fungere som dominant til SS, SS7 igen som dominant for tredje-subdominanten SS o.s.v.” 
 
Dels finder Jersild det rigtigst at operere med det selvmodsigende T7-begreb, snarere end det i forhold 

til fortsættelsen mere korrekte SD. Det skyldes givetvis præsentationen af sekvensen som noget, der 
fortsætter hen over T, som Jersild derfor synes at mene det rigtigst at notere som en T, for at angive dens 
rolle i forhold til den forudgående D. Også inkongruensen mellem subdominant-begrebet og akkordens de 
facto dominantiske funktion berøres. Men skønt Jersild indledningsvis påpeger behovet for spekulationer, 
så følges dette behov ikke op. Som i tilfældet med anomalierne i den toneartsfastholdende 
kvintskridtsekvens ender Jersild med at ”affinde” sig med situationen. Et argument for dette, -f.eks. 
prioritering af enkelhed fremfor ”korrekthed” – havde været rart. 

Et andet argument kunne have været, at sådanne subdominantiske sekvenser relativt hurtigt omtydes 
til dominantiske sekvenser. Jersild noterer tredje-sjette-subdominanterne med streger under becifringen. 
Her vil vi benytte samme metode som ved dominantnotationen og sætte et lille præfiks til angivelse af 
tredje- til femte-subdominanten. 

Der er rent hypotetisk en yderligere grund til, at Jersild føler sig tvunget til at kalde den septimiserede 
tonika for T7

 og ikke SD. Som SD ville akkorden ikke kunne indtage en 1.-position, men ville høre hjemme i 
4.-gruppen, hvilket da også er naturligt for en version af tonika, der netop peger videre mod lavere 
positioner. Men hermed ville et positionslogisk problem opstå, da analysen gennem positionsfølgen 4. -  6. 
ikke afspejler den type positionsfølge, som musikken reelt aktualiserer. Det efterlader to muligheder: Enten 
må Jersild opgive at illustrere sin pointe med et nodeeksempel, for enhver kvintskridtsbevægelse, der 
bevæger sig henover tonika og videre nedad, vil præsentere samme problemstilling. Eller også måtte Jersild 
operere med nok en positionskategori, 7.-position, hvis akkordindhold er identisk til 4.-positions 
akkordindhold. Det skal understreges, at der intet er i nogen af Jersilds teksten, der bare antyder at Jersild 
har overvejet muligheden af en 7.-position. Men der er flere af hans analyser, der ville have været mere 
kontingente, hvis han havde inddraget den. Bl.a. andet nedenstående, som indgår i direkte forlængelse af 
sidste citat (1970, 42-43): 

 
”Chopins g-moll Mazurka indeholder en sådan kvintskridtsekvens, hvor T-planet ikke som før falder 

sidst, men midtvejs i sekvenskæden: 
 

 

 
Skulle kvintskridtsbevægelsen nedover i S-området fortsætte regelmæssigt, ville der være lang vej 

inden kredsen igen var sluttet og den tonale syntese var etableret; men her træder dominantregionens 
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altererede akkordtyper hjælpende til idet SS er identisk med DDalt. Ved denne permutation forvandler 
situationen sig kendelig: fra 4 kvinter under T fører permutationen os til positionen 2 kvinter over T, et 
plan, hvorfra man helt anderledes har land i sigte.” 
 
Subdominantkæden omtolkes efter fjerde led til en dominantkæde, og ”land” er ”i sigte”. Der er 

imidlertid intet argument for at omtolkningen først sker i dette og ikke et tidligere led. Hvorfor det ikke er 
3
S7, der sættes lig med 3DDalt, eller for den sags skyld allerede SS, der omtolkes til 4DDalt, giver Jersild intet 

bud på. Muligheden af en sådan omtolkning bekræfter det ovenfor anførte, at kæder af faldende 
subdominanter, hvoraf den forudgående er dominantisk til den efterfølgende, i praksis ikke behøver være 
et problem. De vil altid kunne omtolkes til kæder af altererede dominanter.  

Jersild (1970,43)udleder en tommelfingerregel af dette: 
 

”Subdominantrækkens altererede former svarer til ualtererede former i dominantrækken; modsat 
svarer dominantrækkens altererede former til ualtererede former i subdominantrækken.” 

 
Og hermed er nu nok en kategori kastet på bordet: Kæden af altererede subdominanter, som altså er 

sammenfaldende med kæden af ualtererede dominanter. Ligesom dominantrækken kan altereres og 
spaltes i to akkorder placeret en tritonus fra hinanden, kan subdominantrækken det også. Kan vendingen 
Salt-D føre til tonika, vil også den i princippet også kunne optræde i en bikadence til et hvilket som helst 
skalatrin, som f.eks. (Salt-D)-F. Skrevet uden parenteser: SSalt-SD-S.  

Skønt denne altererede subdominantkæde nævnes i tommelfingerreglen, skal det dog vise sig, at den i 
praksis ingen rolle kommer til at spille. 

Jersild illustrerer forholdet mellem subdominantpositioner og dominantrækker i en model, hvor nu en 
6
D optræder som alternativ betegnelse for Talt. Dens beliggenhed en kvint over 6.-position bliver dog ikke 

noteret som en 7.-position, skønt denne første akkord i en sådan becifring ikke logisk ville kunne kaldes 
andet. For Jersild gør den positionsløs. Diskrepansen mellem det, modellen viser  – en ubrudt 
dominantrække fra #IV ned til I –, og angivelsen af et positionssystem, der ikke inkluderer denne første 
akkord, bliver fra Jersilds side ignoreret, eller måske slet ikke opdaget.  I Jersilds optik er første akkords 
identitet med den trotonussubstituerede tonika i sig selv begrundelse for, at positionsantallet kun kan være 
seks. Det er ligefrem således, at Jersild anser opstillingen som evidens for dette faktum. 

Det, der egentlig optager Jersild, er at vise hvorledes man kan zig-zagge sig gennem systemet, skabe 
gen- eller- om-veje fra den ene til den anden position (1970, 43): 

 
”I den efterfølgende opstilling […] finder man i øverste liniepar dominantrækkens ualtererede 

former, en seksledet kvintskridtsekvens, der munder ud i hovertonearten c-dur. Lodret under hver af 
disse finder man på det underste systempar de til de seks første akkorder svarende altererede former, 
altså 6Dalt etc. De seks første akkorder i nederste række repræsenterer samtidig toneartens 
subdominantrække: T-S-SS etc., og disses altereringsformer findes således i øverste liniepar, lodret over 
hver af de pågældende S-akkorder. Aller nederst er positionstallene anført; opstillingen viser os, at der i 
alt findes seks positioner, idet den indledende fis-dur-akkord svarer til 1.-planets altererede form.” 
 
Systempræsentationens diskrepans bliver ligefrem fremhævet i en demonstration af systemets styrke. 

Jersild (1970, 43) forklarer, at akkorderne ” i første linjepar er forsynet med numrene 1-7, andetlinjepar 
med numrene 1a-7a,” og fortsætter:  ”Tænker vi os akkordfølgen:1a-2 svarer denne til positionsfølgen 1.-
6., altså et antagelig positionsopsving;”  

Men dette ”antagelige opsving” er jo i øverste linje netop angivet som en dominantrelation fra 6D til 5D, 

således at T i denne relation kunne forstås som en 6Dalt.  
Hvordan skulle det kunne være en intensitetsstigning, et opsving?  
Det er naturligvis også pointen, at det ikke er det. Men på grund af Jersilds selvvalgte dogme om, at den 

altererede tonika markerer ydergrænsen for positionsantallet, kan pointen kun kringlet trækkes i land og 
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det med en argumentation, der forudsætter Salt som en almindelig anderkendt kadenceakkord (1970, 43-
44): ”når denne akkordfølge imidlertid ikke føles synderlig mærkværdig, skyldes det, at denne følge 
ligesåvel kunne indgå i den tonale kadences grundmønster, nemlig som følgen T-Salt.” 

Fordi T-Salt er en kadencemodel kan tonika uden nogen mærkværdighed føles glide ned til H! 
Udtalelsen understreger ganske vist Jersilds egen oplevelse af Salts almengyldige gangbarhed, men for en 
teoretiker, der ikke anderkender dette, vil argumentationen ikke overbevise. Kun fremstå som cirkulær.   

Jersild får aldrig formuleret den egentlige grundantagelse bag denne og de følgende observationer, 
som synes at ligge implicit i hans formuleringer: Nemlig den Serreske (1753,61), at et kromatisk faldende 

skridt udtrykker den samme harmoniske type progression som et faldende kvintskridt. De to skridt kan 

erstatte hinanden. Når de to skridt erstatter hinanden, erstatter de to bastoners overliggende akkorder 

samtidigt hinanden. Disse to akkorder ligger en tritonus fra hinanden. To akkorder i tritonusafstand kan 

derfor erstatte hinanden. En antagelse, der må suppleres med iagttagelsen af, at bevægelsesmønstrene bVI-
V, IV-V og II-V i romantikken kan ses udvidet med bevægelsen VII-V. Hvorfor VII udfylder samme rolle som 
II, IV og bVI.   

Det er nok fordi, Jersild ikke har tænkt det således. Ofte virker det, som om ’tritonusrelation’ ikke så 
meget er et iagttaget fænomen mellem grundmønstrenes hovedakkorder, som ligefrem en betingende 

faktor. Som for eksempel i Jersilds fremstilling af de dominantiske, altererede og subdominantiske 
positioner i nedenstående model: Det er som systemet ikke så meget udtrykker og illustrerer en udfundet 
harmonisk logik, som det snarere betinger selvsamme logik. Ordet ”altså” i følgende sætning, tyder på det, 
når Jersild fortæller (1970, 44), at med ”akkordfølgen: 1a-2a-3-4 vil følgen S-4D fremkomme mellem anden 
og tredje akkord; også dette mønster udviser altså (min kursiv) en fuldstændig regelret følge, en tilsløret 
kvintskridtssekvens.” Man kunne med rette indvende, at når dette forløb giver mening rent harmonisk, er 
det fordi følgen 2a-3-4 kan høres som en indskudt ’bVI-V-I’-progression115, hvorfor det netop ikke er følgen 
S-

4
D, der fremkommer, men en ekstrapolering af 3.-positions DDalt til 6.-position og dermed følgen 5Dalt-

3
D.  

  

Progressionsbeskrivende terminologi 

 
”En første iagttagelse vil hurtigt kunne gøres, nemlig den, at positionsfølgen som oftest vil udvise en 

regelmæssig faldende talrække. Kun mere undtagelsesvis får den lov til at folde sig ud i hele sin 
udstrækning, som hvor det gælder den nedadgående kvintskridtssekvens […] For det meste optræder 

                                                           
115 Begrebet om ’indskudte kadencer’ formuleret med romertal er lånt fra jazz-teorien, der opererer med såkaldte 

’temporære’ II-V-I-kadencer (Madsen, 1987,18 ff.). Grønager (2014, 65f.) inddrager under betegnelsen ”indskudt II’er” 
fænomenet i klassisk funktionsharmonik, som betegnelse for tilføjelsen af mol bi-vekseldominanter i kadnceforløb. 
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rækken kun mere brudstykkevis, og i romantisk harmonik med dens stærkt modulerende tendenser er det 
som oftest permutationsfænomenet, der afstedkommer afbrydelsen, almindeligvis med det resultat, at 
positionen igen animeres, d.v.s. forvandler sig fra en lavere til en højere position […]” 

 
Her udfolder Jersild (1970, 107), hvad man kunne kalde ’positionsteoriens påstand’: at al harmonisk 

bevægelse ideelt set forløber som en indledende bevægelse fra en lavere til en højere position efterfulgt af 
trinvis nedadgående bevægelse gennem positionerne indtil 1.-position, tonika, nås. Som det fremgår vil 
man i praksis ofte se, at forløbet undervejs forlænges, ved at positionsstigninger sættes ind i det faldende 
forløb førend den endelige tonika er nået. Jersild beskriver i citatet dette gennem begreber som 
permutation og animering. Udover disse to benyttes også begreberne opsving og omstemning.’Opsving’ 
betegner bevægelsen fra en lavere til en højere position. Et opsving kan optræde som en indledningsvis 
spændingsforøgelse, måske ligefrem foranlediges ved en fysisk ændring af akkorden, gennem tilføjelse af 
sekst eller septim. Men det kan også opstå udelukkende i kraft af akkordens kontekst, således at én og 
samme akkord ved sin indtræden tolkes i én position og i sin videreførelse tolkes i en anden. Dette 
betegnes som en ’permutation’. Skyldes permutationen en ændring i akkorden beskrives akkorden som 
omstemt. Når en akkord – omstemt eller ej - permuterer til en højere position og således foranlediger et 
opsving, siges akkorden at være animeret.  

Jersild definerer ikke denne terminologi særskilt, men introducerer begreberne ad hoc i teksten. 
Nedenfor skal forsøges en samlet fremstilling af hver de fire begreber. 

Opsving 

Første gang Jersild nævner begrebet ’opsving’ (1970, 14) hentes det ind i teksten som en ren 
konstatering: ”Den skuffende kadence ved overgangen fra anden til tredje takt afstedkommer igen et 
”opsving” til 4.-positionen […]”. Først senere (1970, 41) får vi at vide, at i ”det øjeblik akkorden, der står ved 
begyndelsen af kvintskridtsrækken indtræder, sker der ofte samtidigt et opsving fra en lavere til en af de 
højere positionskategorier.” Opsving sker ved begyndelsen af en kvintskridtssekvens. Men ikke kún en 
kvintskridtssekvens. Generelt er det således, at den (1970, 108) ”faldende talrække indledes som regel af et 
”opsving”[…]”, og ofte går det indledende opsving til 4.-gruppens hovedakkord, vekseldominantens 
dominant, om hvilken Jersild fortæller (1970, 78), at den ”er et yndet mål ved opsving fra tonicapositionen 
[…]” Så yndet mål er den, at opsvinget (1970, 78) "fra 1.- til 4-positionen ved følgen T-3D [ikke] fornemmes 
[…] som noget positionsmæssig spring, men snarere som et naturligt akkordfølgemønster […]”  Man kan 
bemærke at akkordmønsteret ikke blot er velkendt eller fast etableret. Det er ligefrem ”naturligt”. Hvilket 
implicerer, at ”unaturlige” mønstre findes. 

Opsving – bevægelsen fra en lavere til en højere position – udtrykker per definition en 
intensitetsforøgelse, men behøver altså ikke nødvendigvis at fornemmes som et ”unaturligt” spring. Det 
kan tværtimod fremstå som et ”naturligt” akkordfølgemønster, et mønster, der kendes fra et af kadencens 
akkordmønstre. Som i tilfældet T-3

D, hvis progression – en faldende lille terts – er identisk med 
progressionen S-DD, hvorfor Jersild kan sige (1970, 78), at dens naturlighed ”beror på en analogidannelse”.  
Eller det kan bero på, at én og samme akkord i sin fortsættelse optræder som en akkord fra en højere 
position, end den indtrådte i. Akkorden kan permutere. At denne permutation føles ”naturlig” fratager den 
dog ikke dens funktion af positionsmæssig spændingsforøgelse. 

Permutation 

Begrebet permutation derimod introduceres og forklares (1970, 10): 
 

”Finalpositionen 2-1udskydes ofte til første at indtræde efter en større akkordkæde, der ikke 
sjældent frembyder ét eller flere omtydningsfænomener, eller, som jeg har foretrukket at benævne 
det, permutationer.” 
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Det vil ofte være (1970, 12) ”en dominantisk akkord, der ved permutationen rykker en position 
tilbage”, hvorved den funktionelle spænding øges, eller som det hedder i Jersilds terminologi, ”animeres.” 
Permutationer kan medføre skift af tonalt centrum, således at akkordens positionskategori tolkes fra en ny 
toneart. En dominant i en given toneart viser sig pludselig at fungere som subdominant i en anden toneart. 
De kan dog også optræde indenfor én og samme toneart, således at permutationen er fra f.eks. en tolkning 
af akkorden som subdominant til altereret dominant. 

Generelt om permutation hedder det (1970, 115): 
 

”Den position en permutationsakkord som regel forvandler sig til, er i langt de fleste tilfælde en 3-
position. Dette forhold hænger sikkert sammen med, at med denne position som udgangspunkt vil det 
ny tonalitetsplan i almindelighed have gode betingelser for at kunne stabilisere sig […] Videreføres 
permutationsakkorden som en 2-akkord, vil det ny toneartsplan ikke sjældent være af mere 
gennemgangsagtig ustabil karakter[…] Tilfælde hvor videreførelsen sker som 1-akkord eller svarende til 
en af de højere positioner ses også, men er forholdsvis sjældnere. 

[…] 
I visse tilfælde er modulationsforløbet underbygget, sådan at ikke alene én, men flere akkorder har 

et tydeligt tilhørsforhold i begge tonalitetsplaner. Har man i et sådan tilfælde fastslået, hvilken akkord 
der som den første bryder med den oprindelige tonalitet, vil permutationen være foregået i akkorden 
forinden.” 

Toneartsændrende permutationer 

Permutationer, der forårsager skift af toneartscenter, er der flest af. Af disse kan man skelne to 
grupper: De, hvis permutation skyldes en tilføjet tone eller en akkordalteration, og de, hvis permutation er 
betinget af konteksten alene. 

Først et eksempel på det første (1970, 20):116 
 

”Ved slutningen af anden takt ses permutationen e: T#5> cis: D#5, ved akkordens indtræden 
repræsenterer his den opadaltererede kvint, men i videreførelsen fungerer akkorden som cis-durs 

dominant, hvorfor det nu er akkordens e, der svarer til akkordens #5-tone;” 

 
Uddrag af Eksempel 8, Cesar Francks Koral i E-dur (Jersild, 1970, 20) 

 
Kontekstbetingede permutationer kan være ganske enkle permutationer fra dominant til 

vekseldominant, eller mere avancerede som fra dominant til S4. Begge typer viser Jersild eksempler på i et 
uddrag fra sidstesatsen af Francks symfoni i d-mol:117 

                                                           
116 Det er dog et spørgsmål om ikke permutation ved alteration i virkeligheden burde falde under begrebet 

’omstemning’. Mere om dette nedenfor. 
117 Se eksempler på permutation fra D til henholdsvis S4 og Salt i de afsnit, der gennemgår de respektive akkorder. 
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Uddrag af Eksempel 22, sidste sats af Cesar Francks Symfoni i D-mol (Jersild, 1970, 31) 

 
Eksemplet skal primært illustrere Francks brug af S4-akkorden som almindeligt medlem af 

kadencemønsteret, men det indbefatter i sin tredje takt F#7’s permutation fra sin rolle som dominant i H til 
rollen som vekseldominant i E. Jersilds analyse viser de to takter som én lang forlængelse af 3.-position. 
Den indledende C#7 farves og forvandles inden den opløses til dens målakkord, F#7. Først får den sin septim i 
bassen samtidig med, at grundtonen forsvinder. Siden sænkes denne bastone kromatisk, således at den 
ufuldkomne vekseldominantnoneklang, h-d-eis-gis, ændres til b-d-f-gis, akkorden en tritonus fra toneartens 
subdominant, altså Salt, som fortsættes til en A7. Denne progression kunne naturligt høres som en 
”temporær bVI-V”, hvis ikke A7 i sin fortsættelse til F#7 netop fastholder rollen som 3.-positionsakkord, og 
derved fastholder og underbygger den position, eksemplets første akkord initierede.  

Processen gentages.  
Men anden gang er det en permutation fra D til Salt (her blot noteret som Sa, givetvis for at spare 

plads): Tonearten viser sig at være c-mol. Akkorden H, der var dominant i E må nu tolkes ud fra C. Jersild 
betegner den derfor Salt, og den efterfølgende akkordfluktuation, Abm-Ab, forstås som mol- og dur-former i 
en DDalt-

o
T-kadence. 

Toneartsfastholdende permutationer 

Permutationer indenfor samme toneart ses enten som skift fra subdominantisk til dominantisk tolkning 
eller som skift fra 1.-til 4.-, 2.-til 5.- eller 3.- til 6.-position. 

 
Uuddrag fraeks. 50, fra Cesar Francks Symfoni i d-mol, t.494( Jersild 1970, 61) 
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Anden sats af Cesar Francks violinsonate, uddrag af eks.51 (Jersild, 1970,63) 

 

Jersild viser ovenstående to eksempler på to permutationer fra 2.- til 5.-position118 og skriver (1970, 
64), at i ”begge disse sidste tilfælde ser vi eksempler på en permutation, der ikke samtidig afstedkommer 
toneartsskift.” Som eksempel på skift fra subdominantisk til dominantisk tolkning bringer Jersild et uddrag 
af Francks a-mol Koral. Vi kommer ind i musikken i en kvintskridtsekvens, der tager sit udgangspunkt i 
subdominanten: 

 
Cesar Francks koral i a-mol, uddrag af eks.52 (jersild, 1970, 64) 

Omstemning 

Begrebet omstemning betegner den akkordforandring, der bevirker permutation. Jersild forklarer 
intetsteds begrebet direkte; det optræder ret sent i teksten og kun seks gange. Til gengæld fanger det 
noget intuitivt centralt i de permutationer, der skyldes akkordalteration. Akkorden tilføres en ny betydning 
gennem denne alteration, den omstemmes. Èn af de mest mærkbare omstemninger er forandringen af en 
durakkord til mol og tilføjelsen af en sekst, en såkaldt ’subdominantisering’. Begrebet omstemning 
optræder netop første gang i en beskrivelse af en sådan subdominantisering.  

Jersild fortæller i en kommentar til t.57-58 af andensatsen af Francks symfoni,119 at (1970, 74) forløbet 
har ”omstemt den mellemliggende tonicaposition, så denne nu fungerer som dominantplanets 
subdominant, idet b-dur akkorden har tilføjet sekst og veksler fra dur til moll […]”  

Sammenknytningen af omstemningsbegrebet med subdominantisering af tonika gentages i de følgende 
tre eksempler på Jersilds brug af begrebet. Det hedder (1970, 74) at ”T-planets subdominantiske 
omstemning i forbindelse med følgen T-D er ret hyppigt forekommende”, samt (1970, 75) at ”også DD-
planet kan afstedkomme en tilsvarende subdominantisk omstemning af en forudgående D-akkord”. Og i 
forbindelse med omformning af progressioner til plagal kadence beskrives også dette som en 
”subdominantisk omstemning” (1970, 75). 

Længere fremme udvides begrebet til at inkludere andet end subdominantiseringer. Jersild beskriver 
romantikkens brug af såkaldt akcidentelt dissonerende toner og understreger, at de I romantikken altid får 
konsekvenser for harmonikken (1970, 92). Her ser man ”i stor udstrækning […] eksempler på 
stemmebevægelser, hvis egentlige baggrund er af harmonisk art, idet de bevirker en næsten umærkelig 

                                                           
118 Hvoraf det første allerede har været behandlet tidligere udfra en anden synsvinkel. 
119 Eksemplet er gengivet i afsnittet om Salt. 
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omstemning af den givne akkord og dermed tilfører forløbet en række ofte fint virkende nuancer.” At 
omstemning stadig betyder, at akkorden skifter positionskategori understreges af bogens sidse brug af 
begrebet (1970, 93): ”Ved at betragte dette noget større udsnit vil man iagttage hvorledes 
sstemmebevægelserne, ved deres omstemninger af akkordpositionerne, tilfører satsen en række stadig 
vekslende farvevirkninger, en harmonisk schatteringskunst, der er et af stilens væsentligste udtryksmidler.” 

Permutation og omstemning fremstår som to vinkler på et fælles fænomen. Permutationsbegrebet 
benævner det positionsmæssige skift akkorden i kraft af alteration eller kontekst foretager, ofte med 
toneartsskift til følge. Omstemningsbegrebet benævner de ændringer, der foranlediger permutationen.  

Animering 

Ved permutationer er det ofte (1970, 12) ”en dominantisk akkord, der ved permutationen rykker en 
position tilbage, hvorved den funktionelle spænding animeres.” Begrebet ’animering’ forklares ikke, men 
betydningen synes tydelig: Akkordens afstand til tonika forøges, dens spænding stiger, den bliver med 
andre ord lidt mere ”levende”. 

Senere (1970, 18) hedder det, at man i forbindelse med omdannelse – omstemning - af tonika til SD 

eller DS kan iagttage et fænomen, ”som man kunne kalde tonicas animering,idet der straks efter akkordens 
indtræden foregår bevægelser i en eller flere stemmer, hvorved et nyt spændingsfelt opstår;” Så (1970, 75) 
”udbygninger af førstetrins-treklangen, sekst- septim- eller nonetilføjelser, […] animerer tonica-planet og 
forvandler 1-positionen til en akkord af 4-gruppen, enten SD eller DS.” 

Først sidst i bogen (1970, 107) forklares begrebet direkte i afslutningen af det citat, der indledte 
nærværende kapitel, hvor det i forlængelse af beskrivelsen af permutationsfænomenets evne til at afbryde 
og derved forlænge en trinvis faldende positionsfølge, hedder at permutationens resultat er ”positionen 
igen animeres, d.v.s. forvandler sig fra en lavere til en højere position (min kursiv […]”. 

Animering er betegnelsen for det, der sker ved et opsving, når man bevæger sig fra en lavere til en 
højere position. 

Teoretiske overvejelser  

Fraværet af éntydige definitioner af funktions- og positions-begreberne er ikke ensbetydende med et 
fravær af specifikt teoretiske overvejelser. Altså overvejelser, der ikke umiddelbart kan henføres til 
eksplicitte eksempler fra empirien, men som udokumenteret og udelukkende på baggrund af den 
udfoldede teoris implikationer anføres som generelt gældende.   

Jersild præsenterer tre typer af sådanne overvejelser:  
1) En gennemgang af hvilke akkordprogressioner, der medfører positionsskift fra 4.- til 3.- , og hvilke, 

der forbliver i 4.-position, akkordtoner, betinget af deres respektive akkordtoners 
ledetonebevægelser. 

2) En eksemplificering af positionsbestemte akkordtolkninger 

3) En gennemgang af hvorledes man, på kortest mulig vej kun ved brug af septimakkorder, kan nå fra 
én toneart til en anden. 
 

Derudover præsenterer han nogle generelle terminologiske samt analytiske overvejelser over hans 
teoris implikationer får forståelse af særlige fænomener: Oversprungen resolution, Mediant-begrebet, 
Accidentelt dissonerende toner samt Udviklingen fra senromantik til impressionisme  

 

Ledetoneopløsninger og 4-3 position  

Roden til Jersilds overvejelser omkring .4.-positionesfølgerne synes at ligge i hans  oplevelse af, at 
opsvinget fra 1.- til 4.-position ikke fornemmes som et (1970, 78) ”positionsmæssig spring, men snarere 
som et naturligt akkordfølgemønster”. Denne oplevelse, der hermed ekstrapoleres fra at være Jersilds 
private opfattelse til at være en teoretisk ”kendsgerning”. ”Kendsgerningen” modsiger ganske vist i nogen 
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grad selve grundbetydningen af begrebet ’opsving’, men synes til gengæld at åbne for begrebslig forklaring 
af en række progressionsfænomener, der har sit afsæt i 4.-position. Jersild finder nemlig forklaringen på 
vendingens tilsyneladende naturlighed i den iagttagelse, at den kan forstås som beroende på en 
analogidannelse: Den faldende terts fra I til VI, som udgør grundtoneforløbet i 1.-4.-opsvinget genfindes 
mellem S og DD i det kendte progressionsmønster S-DD-D-T. I bevægelsen fra S til DD, registreres (i Jersilds 
teori!) intet opsving. Begge akkorder ville umiddelbart kunne fortsættes til dominanten og tilhører derfor 
begge 3.-position.120 

Givet denne analogidannelse, hvorfor medfører så progressionen T-3D positionsskift, når progressionen 
S-DD ikke gør det? Det skyldes tilsyneladende udelukkende deres forskellige positionsmæssige placering. Er 
udgangspunktet tonikatreklangen vil enhver bevægelse generere opsving. Ligger udgangspunktet højere vil 
bevægelsen en lille terts fra grundtone til grundtone oftest fastholde samme position. 

Jersild introducerer imidlertid nu et andet parameter end grundtonebevægelse for hvornår en 
bevægelse fra 4.-position udløser skift til 3.-position og hvornår den resulterer i en forbliven i 4.-position.  
Man kan anse parameterskiftet for betinget af 3.-positionsakkordernes mangfoldighed, hvad angår 
strukturelle grundtoner. Gennemgangen optræder i hvert fald umiddelbart efter konstateringen (1970, 79): 
”Forbindelsen mellem 4.- og 3.-planet kan selvsagt udvise en stor variabilitet af akkordfølger.” 

Ledtonebevægelse er det parameter Jersild indfører.  
Udgangspunktet er den teoretiske antagelse, at enhver af en dominantseptims fire toner kan fungere 

som opadgående eller nedadgående ledetone til efterfølgende akkords grundtone. Man kunne forvente, at 
de mere almindelige ledetonebevægelser udløste positionsskift, mens de, der ikke gør det er mere 
usædvanlige bevægelser. Jersilds pointe er imidlertid, at skellet ikke ligger mellem sædvanlig og usædvanlig 
men mellem opadgående og nedadgående:  

Opadgående ledetonebevægelse udfra alle firklangens mulige akkordtoner udløser positionsskift.  
Nedadgående ledetonebevægelse udfra alt andet end grundtonen medfører positionsfastholdelse. 
Durtertsens og den forstørrede seksts stigende bevægelse til følgende akkords grundtone er indlysende 

eksempler på praksis-kendte progressioner med opadgående ledetoner. Dertil føjer Jersild endnu to 
ledetonebevægelser, der altså angiveligt også forårsager positionsskift: Stigende kvint og stigende sekund! 
Den stigende grundtone ville fra C-durs VI. trinsakkord, A, som 4.-position føre til en Bb, en bVII. Og i lyset af, 
at bVII jo som en S4 indgår i gruppen af 3.-positionsakkorder passer såvel ledetonebevægelsesbeskrivelsen 
som akkordprogressionen ind i teorien121. Det samme er tilfældet med hans sidste eksempel, kvinten som 
opadgående ledetone. Bevæger en dominantiseret tonika, I, altså en SD – 4.-position - sig til en DDalt, 

bVI, – 

3.-position - udløses unægtelig et positionsskift. Og ledetonemæssigt kan progressionen beskrives, gennem 
SD-kvintens bevægelse til DDalt-grundtonen.  

For første gang argumenterer Jersild ikke ud fra empirien, men udfra sit teoretiske system. Det kan 
derfor betvivles om disse progressioner overhovedet optræder i sammenhæng, der beretter en de angivne 
tolkninger. For begge sidstnævnte progressioner, gælder, at der ofte vil være andre mere nærliggende 
tolkninger: Den stigende lille sekund resulterer oftest i en skuffende kadence, mens den faldende store 
terts, som er grundtonerelationen når kvinten fungerer som opadgående ledetone, er indtil nu blevet 
genkendt som en Salt-D-progression. Dette synes særligt skrøbeligt, da denne progression sjælden 
optræder fuldstændigt éntydigt begrebsdannelsen Salt ikke har samme historisk fundament som 
begreberne S, D og DDalt. Derudover undlader tolkningen at indtænke, eller blot nævne, Jersilds ofte 

                                                           
120 Jersild (1970, 78) bemærker yderligere, at denne analogi muligvis er ”grunden til, at tonica-akkorden også i 

denne forbindelse kan antage firklangsstruktur.” Man kan sætte spørgsmålstegn om en sådan firklangstonika, der 
fortsætter til en dominantisk akkord en lille terts lavere så vitterlig stadig bør forstås som en tonika, eller om den ikke 
snarere har permuteret til en subdominant i en bikadence rettet mod V.  

121 Jersild bringer i 1989 faktisk et eksempel på i hvert fald en analogidannelse til 3D-S4, nemlig t. 75 af F.Chopins 
opus 55, no.1, dog uden at anføre denne tolkningsmulighed, være det fordi han har overset det eller finder den 
irrelevant. Vi skal vende tilbage til dette eksempel nedenfor. 
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fremførte pointe, at ”akkordrepertoirets nydannelser netop sker ved analogi fra position til position” (1970, 
81). 

De fire tilfælde af stigende ledetoneforbindelse fra septimakkordens fire mulige akkordtoner og 
efterfølgende akkords grundtone er således: 

 
1) Den opadgående terts, der fører til den mest gængse bevægelse, nemlig progressionen 3D-DD, med 

kvintvist faldende grundtoner mellem akkorderne. Samme progression findes i tre andre 4.-3.—
progressioner:  SD-S, 

3
Dalt-DDalt, og SDalt-Salt (eks.a). 

2)  Den opadgående septim (= forstørrede sekst), som i Jersilds kromatisk orienterede teori altid blot 
betegnes septim – og ofte også noteres således, fører i sin bevægelse op til den følgende akkords 
grundtone en faldende lille sekund mellem de implicerede grundtoner. Det afspejler bevægelsen 
fra alteret til ualteret (eller omvendt) og medfører også positionsskift. De fire involverede 
akkordprogressioner er: 3D-DDalt, 

3
Dalt-DD, SD-Salt, SDalt-S (eks.b). 

3) Den opadgående kvint, der i en Salt-D-lignende bevægelse forbinder to grundtoner i stor 
tertsafstand kan ifølge Jersild optræde i en bevægelse til DDalt fra såvel SD som DS. Derudover 
angiver Jersild den også i progressionerne mellem 3

D og S: VI-IV, 3
D-S og bIII-VII, 3

Dalt-Salt. 
Bevægelsen #IV-II, SD- eller DS-alt til DD nævnes ikke som en mulighed. Om det er en forglemmelse 
eller resultat af en hemmelig viden om praksis fortælles ikke (eks.c). 

4) Den opadgående grundtone. Denne bevægelse, der er analog til den dobbeltskuffende kadence, 
kan ifølge Jersild kun optræde ét sted, nemlig mellem VI og bVII, 3

D-S4. Den teoretiske mulighed af 
også at have forbindelsen mellem bIII og III, 3Dalt-S4alt, nævnes ikke (eks.d).  
Forglemmelse eller hemmelig viden?   

 
Såvidt de stigende ledetoneopløsninger, der fører til positionsskift fra 4.- til 3.-position. Optræder 

septimakkordens toner som nedadgående ledetoner vil tre ud af fire føre til positionsbevarelse. 
Grundtonebevægelsen, der modsvarer den fundamentale bVI-V, og som man bl.a. vil finde i progressionen 

3
D-DDalt, er naturligvis undtaget. Jersild benytter ikke denne begrundelse. Han fortæller (1970, 80), at 

progressionen samtidig ”udviser 4.-akkordens septim som opadgående ledetone og derfor allerede er 
omtalt under den første gruppe.” Men derudover finder man: 

5) Den nedadgående septim, dvs. en septimopløsning ned til grundtonen i den efterfølgende akkord. 
Netop den bevægelse, der karakteriserer såvel den positionsbevarende S-DD-progression som den 
kadencerende S4-D-progression, der fører 3.- til 2.-position, grundtonebevægelsen en faldende lille 
terts. Optræder den i 4.-position og - må man antage, Jersild ekspliciterer det ikke - positioner 
herover vil den i stedet være positionsbevarende. Er dette, hvad Jersild mener, er det altså kun i 
progressionen fra 3.- til 2.-position, at den medfører positionsskift. Jersld anfører den i vendingerne 
SD-

3
D, 

3
DDalt-SD samt SDalt-

3
Dalt.  Bevægelsen 3D-SDalt nævnes ikke. Der er ingen forklaring på 

udeladelsen, så igen overlades man til uvished om hvorvidt, der her ligger en dybere mening gemt, 
eller der er tale om en lapsus (eks.e). 

6) Den nedadgående kvint, der resulterer i tritonusspring og derfor i en vis forstand kun kan optræde 
to steder: 3Dalt-

3
D og SDalt-SD. Til gengæld kan begge progressioner gå begge veje (eks.f). 

7) Den nedadgående terts, der så resulterer i stigende lille terts grundtonerne imellem. Også her 
nævnes kun to muligheder om end, der burde være fire. Jersild peger på progressionerne SD-

3
Dalt 

og 3D-SD. Og fortier altså 3Dalt-SDalt  såvel som SDalt-
3
D. Nok engang nævnes ingen begrundelser 

for de trufne valg (eks.g). 
 

Progressionerne illustreres ved nedenstående nodeeksempel. 
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Jersild forklarer (1970, 80), at mens ”eksemplerne a-d danner en fuldstændig kadence når c-

tonalitetens 2.-1.-følge tilføjes […], kræver eksemplerne e-g en treleddet videreførelse, nemlig en 3.-akkord 
efterfulgt af 2.-1.-følgen […]”  

Logikken er klar nok. Spørgsmålet ”hvor mange akkorder kræves efter sidste akkord før man er fremme 
ved tonika” kombineret med spørgsmålet ”hvilken position indtager den første af progressionens to 
akkorder” giver i al sin enkelhed ovenstående skema. Men romantisk harmonik er ikke altid af en sådan 
enkelthed. Tager man Jersild på ordet og forstår de højere positioners harmoniske progressioner som 
analogidannelser til særlig bevægelsen fra 3.- til 2.-position, må man indtænke muligheden af at forklare 
den harmoniske sammenhæng med inddragelse af såvel bisubdominant som bikadence i alle de 
udformninger, der kendetegner 3.-2.-kadencen. Her kan såvel eks. e’s som eks.f’s grundtonebevægelser 
meget vel vise sig at måtte tolkes som bi-subdominanter – henholdsvis (S4) og (Sn) – der i forhold til 
positionen to led under da indgår i en bikadence. 

Når S4 og Sn/Dalt kan indgå i positionsskiftende forbindelser, skyldes det, at 2.-position indtager en 
særstilling (1970, 81). Jersild registrerer, at det er således, men gør intet forsøg på at forklare fænomenet. 
Man kunne imidlertid pege på den afsluttende kadences krav om éntydighed. Så fordi V-I bevægelsen, D’s 
udløsning i T, har den afslutningskraft, den har, kande potentielle øvrige repræsentanter for D i praksis ikke 
føres videres til T. Og Jersilds præmis for positionstilhørsforhold bliver samtidig begrundelse for 
dominantpositionens særstatus. Man kan udbyggende sige, at grundet dette træder automatisk to forhold i 
værk ved kadencen:  

1) Enhver anden afslutning end V-I virker mat og midlertidig. 
2) Enhver omlægning fra akkorder, der i højere positioner ville dele position med V, virker som en 

bevægelse fra ikke-dominant til dominant, altså som positionsskiftende (3.-2.-) kadencerende 
bevægelse ned mod den éntydige dominant, snarere end en omlægning indenfor samme position.  

For de fleste af de ovenfor oplistede progressioner er det dog et åbent spørgsmål, om de blot er 
teoretiske muligheder betinget af teoriens systematik, eller om de er eksempler på mønsterdannelser 
etableret af praksis.  

Position og tolkning 

Her skal udover nedenstående model gennemgås to tre eksempler på, at Jersild tolker udfra rimelig 
positionsfølge og der skal argumenteres for dette. 

Eksemplet nedenfor (1970, 45) eksemplificerer kontekstens indflydelse på hvilken funktion – i den 
dobbelte betydning af egentlig funktion (S,D,T) og positionstilhørsforhold - den enkelte akkord tildeles. 
Akkorden, som her er i fokus er akkorden på skalaens ledetonetrin. I eksempel a. fortsættes den til 
dominantakkorden og tolkes derfor som altereret subdominant, tredjepositionsakkord. I b.-eksemplet 
fortsættes samme akkord i første omgang til akkorden en kvint dybere, hvorfor den nu tillægges 
dominantisk funktion – 5D - og tolkes som tilhørende 6.-position. Da samme akkord igen optræder sidst i b.-
eksemplets anden takt videreføres den på en helt tredje måde. H-dur akkorden – VII - bevæger sig en lille 
terts ned til en As7-akkord – bVI -, der som altereret vekseldominant videreføres til en dominantkadence. I 
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dette tilfælde tolkes VII og bVI som to forskellige manifestationer af 3.-position, og VII tolkes igen 
subdominantisk. 

 
Et andet eksempel på kontekstbetinget positionsanalyse vender tilsyneladende forholdet mellem 

empiri og analyse på hovedet. Det hedder her om en formindsket firklang, at den ”må formodes at være en 
S-akkord eller eventuelt en anden af 3.-gruppens akkorder, men derimod ikke en D9-akkord, der hører til 2.-
gruppen, og som I så fald ville afstedkomme brud på følgen;” Med andre ord: Præcis som Riemann (1919, 
B:II, 37, 317) tolkede den formindskede firklang således at kadenceprogressionen S-D tydeligt aftegnede 
sig, således er det hos Jersild en præmis for den regelkadence, at den forløber i trinvist faldende positioner. 
Den trinvist faldende positionsbevægelse afspejler oplevelsen af en regelret kadence. Hvilket omvendt 
betyder, at i fald der foreligger en akustisk oplevelse af en sådanne kadence må analysen – for så vidt den 
kontingent skal reflektere denne oplevelse – kunne påvise denne trinvise positionsbevægelse. 

Dominantsyvakkordsammenhænge 

Udfra systemets mange genvejsmuligheder opremser Jersild (1970, 57-58) den korteste vej mellem 
to tonearter. Nogle af disse modulationsgange er gængse vendinger, som kan genfindes utallige steder i 
empirien, andre virker mere som systemafledte postulater. Det er akkordprogressioner, der leder 
tanken hen på Riemanns dictum om at ”vende vores komponisters opmærksomhed på netop de 
eksempler, som til nu ikke har været gangbare, fordi den hidtige teori ikke har henvist til dem og 
tilfældet ikke har ført til deres brug […]”122  

 

                                                           
122 Riemann, 1877, 43-44:"Ich möchte aber die Aufmerksamkeit unserer Komponisten gerade auf die Beispiele 

hinwenden, welche bisher ungeläufig sind, weil die bisherige Theorie nicht auf sie hinwiess und der Zufall nicht darauf 
führte […]“. 
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Eksempel d. forudsætter at Salt-D-bevægelsen er en standard bevægelse på linje med S-D-T og DDalt-D-

T. I den antagelse overser Jersild, at de eksempler han har vist alle er dele af komplicerede mangetydige 
harmoniske forløb. Dertil kommer, at eksemplet udviser en atypisk stemmeføring med parallelle kvinter 
mellem melodi og bas. Heller ikke eks. d. er så entydig som dens forekomst lader ane. Vel kan denne 
akkordprogression ofte forekomme. Dog vil den med denne basbevægelse oftest tolkes som bevægelse 
væk fra C-dur gennem bidominanten E7. Jersild ignorerer her fuldstændigt det element i S4, der ifølge hans 
egen argumentation forlenede den med subdominantisk kvalitet, nemlig basbevægelsen bVI-V. Uden denne 
faldende basbevægelse er allusionen til noget subdominantisk i denne akkord så svagt, at det praktisk taget 
er uhørligt.  Bevægelsen fra C-dur til G-dur kan naturligvis tage sig ud som i eks. i., men bevægelsen havde 
dog været såvel kortere som mere ligetil om G7havde fortsat til en C, der videreførtes til en D7. Altså om 
G7havde været behandlet som SD. Ligeledes ville bevægelsen til Bb-dur i praksis oftest foretages uden den 
indskudte DDalt. Mest besynderlige er de to sidste kringlede omtydninger, der dels igen inddrager en DDalt 

på en plads, man ikke finder den i praksis dels anviser en decideret praksisfjern progression fra en D 
grundakkord til en Dalt sekundakkord. De to sidste modulationsgange findes ofte i praksis. Men da tager de 
sig således ud: 

   
Fra et systemisk synspunkt har begge disse modulationsgange den skavank, at andetslagets bidominant 

umuliggør en samlet tolkning af forløbet som én lang kadence. Og dette er selvfølgelig årsagen til de 
praksisfremmede udformninger hos Jersild. 

Generelle overvejelser 

De tre første af de generelle overvejelser er konstatering af begreber, som positionsteorien 
overflødiggør: 

 
”Anvendelsen af begrebet oversprungen resolution har jeg også undladt, idet denne 

betragtningsmåde mere synes dikteret af fænomener opstået i tilknytning til analysen end begrundet i 
selve det musikalske forløb, idet en forklaring, der går ud på at forestille sig en ”tænkt akkord” som 
mellemled mellem to akkorder, der i realiteten følger efter hinanden, ikke i sig selv forekommer 
synderlig overbevisende (1970, 90).” 
 
Eftersom Jersilds teori i sig selv forklarer den umiddelbare akkordprogression mellem alle 

akkordforbindelser er begrebet oversprungen resolution – et begreb der i det hele taget forekommer Jersild 
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tvivlsomt – direkte overflødigt. Det angiver blot tænkte, men ikke realiserede fortsættelser og må derfor 
forstås som blot en analysetilføjelse – noget i tilknytning til analysen – og ikke som et reelt forsøg på 
forklaring. 

Også begrebet Mediant-forbindelse mener Jersild hans teori overflødiggør. ”De i denne fremstilling 
påviste afledninger af hovedakkorderne […] giver en tilstrækkelig og fyldestgørende forklaring på (1970, 
90)” disse tertsforbindelser, og på hvorfor de optræder med tiltagende hyppighed. At forbindelserne giver 
”kildrende” (91) tværstandsvirkninger er han ikke blind for. Men deres raison d’etre forstås i kraft af deres 
positionsplacering og dennes videreførelse til følgende position. Ikke som farvning af, og derved 
repræsentant for, en hovedakkord i stor tertsafstand. 

Akcidentelt dissonerende toner er i den analyserede musik snarere mindre end mere hyppige. For i 
Cesar Francks harmonik vil deres ”egentlige baggrund [være] af harmonisk art, idet de bevirker en næsten 
umærkelig omstemning af den givne akkord og dermed tilfører forløbet en række ofte tint virkende 
nuancer (92).” 

 
Den fjerde – udviklingen fra senromantik til impressionisme - er den mest kontroversielle. Den baserer 

sig på tesen, at de antifunktionelle relationer, der er mellem akkorder af samme position i romantikken 
udbygges, således at sammenstilling af akkorder kan synes ”udelukkende baseret på positionsfællesskabet 
(97).” Denne erkendelse får Jersild til at erklære, at der med impressionismens harmonik ikke er tale om et 
”uformidlet spring” fra funktionsharmonik til impressionistisk harmonik, ”men en fuld kontrollabel, 
organisk forløbende udviklingsproces, hvor disse principper – som ved enhver stiludvikling – blot gøres til 
genstand for nyfortolkninger af forskellig art (98).” 

Jersild søger at begrunde denne iagttagelse med en række eksempler. Heriblandt C.Debussys Voiles  
(Preludes, B.I. nr.2). Særlig fokuserer Jersild på den fransk-altererede septimakkords immanente 
heltoneskala: ”Hos Debussy dyrkes akkordtypen med lidenskab; dens prismatiske natur er nu opdaget og 
bragt i fokus, og som en naturlig følge kommer heltoneskalaen til verden (103)”.  

”Naturligviser er,” erklærer Jersild (1970, 105),  ”udnyttelsen af den prismatiske, fransk-altererede 
septimakkord”, altså uddragelsen af heltoneskalaen, med dennes omformning af den dynamiske akkord til 
en statisk enhed, ”af ny og slående virkning, men aspekterne i denne harmonik er på ingen måde 
væsensforskellige fra den foregående periodes bestræbelser; det er især senromantikkens harmoniske 
schatteringskunst, der hos Debussy videreføres og rendyrkes til et i højeste grad raffineret og forfinet 
udtryksmiddel.”  

Argumentet er i sin enkelhed som følger:  
1) Akkordfølger indenfor samme position er i deres essens udynamiske, de leder ikke indbyrdes videre 

frem mod hinanden. 
2) I romantikkens harmonik – (Jersild (1970, 96-97) eksemplificerer  med et af  ”Schlafmotiverne” fra 

Wagners ”Walküre” - ses en udvikling henimod at udvide følgen af akkorder indenfor særlig 3.-
position. Altså mod en udynamisk harmonik, hvoved en passage som det eksemplificerende 
Schlaffmotiv ”nærmest virker antifunktionel (1970,97).” 

3) Debussys harmonik er udynamisk.  
4) Debussys musik er baseret på elementer fra en akkordstruktur, der har sin paradigmatiske 

placering i 3.-position. 
5) Debussys harmonik kan forstås som en potensering af romantikkens tendens til at favorisere 3.-

positions akkorder. 
 
Dette er, hvad Jersild søger at underbygge gennem en analyse af Voiles. Er det rigtigt at Voiles harmonik 

kan tolkes som en ophobning af akkordstrukturer typiske for 3.-position. Og det er det analysen: Dalt-+
S

6
-

Dalt svarer på.  
Jersild konkluderer: 
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”Selv i dette usædvanlige tilfælde giver analysen en slags karakteristik af det harmoniske forløb: En 
række akkordformer, der er så nær i slægt, at de i virkeligheden er én og samme, hvorfor der ikke er 
noget vundet ved at veksle mellem dem.” 
 
I en foregribelse af næste afsnit skal det fortælles, at særlig denne analyse har været i fokus for Jersild-

kritikken. Maegaard (1971a, 17) skriver: 
 

”At vi her står over for et musikstykke, som er uden kadence, kan ikke være skjult for forfatteren 
[…] men denne dog ganske bemærkelsesværdige kendsgerning forties i teksten.[…] Det er som om 
Jersild har besluttet sig til ikke at se i øjnene, at den harmonik, han har sat sig for at beskrive – altså den 
romantiske – de facto videreudvikles i en atonal harmonik […]”  
 
Jens Rasmussen, der til næsten konsekvent benytter Jersild som eksempel på forfejlet teori123, skriver 
(2011, 54): 
  

”Analysen er udtryk for et metodisk fejlgreb, der først og fremmest består i, at han benytter 
funktionsterminologi til at beskrive ikke-funktionelle forhold i en sats, der åbenlyst er komponeret op 
imod de overleverede dur/mol-tonale konventioner. De to funktionstermer benyttes deskriptivt, og er 
derfor ikke udtryk for en regulær (tolkende) analyse, men ved overhovedet at benytte 
funktionsterminologien postulerer Jersild (muligvis utilsigtet) en funktionel relation mellem to 
tonaliteter. Udover at en term som f.eks. Dalt er meningsløs, hvis ikke den implicerer en spænding mod 
en (muligvis uindfriet) tonika (ifølge Jersild skulle vi angiveligt har [have?] at gøre med et stykke musik 
med en cis-tonika, der aldrig klinger), er problemet, at den dur/mol-tonale musik, i dette værk er 
fraværende, og at den funktionsanalytiske metode bogstavelig talt mister dens [sin?] mening, når når 
harmonikken – i dur(mol-tonal betydning – er statisk. Eksemplet illustrerer, hvor galt det kan gå, når et 
givent analyseapparat appliceres på musik, der er baseret på andre harmoniske mekanismer end 
analyseapparatet selv.” 
 
For Maegaard gælder, at det, at den manglende kadence er implicit i såvel Jersilds analyse, ja, er selve 

anledningen til den, det forbigår ganske hans opmærksomhed. Og at Jersilds iagttagelse skulle modsige en 
udvikling mod atonalitet er heller ikke rigtigt. En påvisning af en sammenhæng mellem 3.-
positionsophobning og funktionsløs harmonik indlysende er ikke et argument mod den anden, samtidige, 
udviklingslinje henimod atonalitet.  

For Rasmussen gælder, at vel er hele argumentationen omkring brugen af funktionsterminologi 
principielt rigtigt. Men også dén forbigår fuldstændig den pointe Jersild søger at fremhæve. Jersild påstår 
hverken, at Debussys musik er funktionel, eller at der gemmer sig en implicit tonika. Jersild søger at pege på 
en pointe og en sammenhæng, som – for at kunne vises som sammenhæng – må illustreres gennem 
funktionsterminologiens termer. Som her – som Rasmussen selv indrømmer det – bruges deskriptivt og 
ikke tolkende. Den sammenhæng, Jersild præsenterer sin analyse i, er usammenlignelig med det 
Rasmussen ønsker at eksemplificere. Det er i det hele taget som om, kunne man parafrasere, at Maegaard 
og Jersild begge har besluttet sig for ikke at se i øjnene, hvad det er Jersild søger at påvise: At 
impressionismens klangfladeharmonik kan forstås som en udfoldelse af romantikkens tendens til at udvide 
følgerne af 3.-positonsakkorder.  

 
Afslutningsvis kan peges på, at denne fremstilling af sammenhæng mellem tredje position og 

impressionisme ikke er ny. Den findes såvel hos Valdermar Söderholm og Povl Hamburger, begge citerede 
inspirationskilder til Jersilds teori. Hos Valdemar Söderholm, er det også den altererede vekseldominant, 

                                                           
123 Som det vil fremgå af følgende afsnit, er denne kritik i de fleste tilfælde – ovenstående udgør en undtagelse – 

fremført uden argumentation og på et grundlag, der i forhold til Jersilds teori er irrelevant. 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

84 
 

der står for forbindelsen. Han præsenterer eksempler fra Wagner og Grieg på, at ”altererat ackord kon 
upplösas till annat altererat ackord (Söderholm, 1959,129)” Og i forlængelse heraf hedder det, at fra 
”sådana upplösningar av alterade ackord är det bara ett kort steg över till impressionismens  funktionsfria 
harmonik.”124 Denne udtalelse illustreres ved to Debussy-eksempler. 

Povl Hamburgers afhandling om subdominant og vekseldominant, der udspiller sig omkring 
kvintsekstakkorden, S6, afsluttes med overvejelser over, hvorledes denne får et efterliv i impressionismen: 

 
”Løst fra forbindelsen med kadencen […] lever den fra nu af videre ganske enkelt som ”klang”, 

skattet overvejende for sin egendommelige sonoritet, sin mærkværdige ubestemte svæven mellem 
kon- og dissonans, sit tilslørede i virkeligheden impressionistiske (min kursiv) væsen. 

Det er derfor ikke mærkeligt, at den tonalt emanciperede 65-akkord kom til at spille en betydelig 
rolle i impressionismen omkring 1900.”125 
 
Hamburger illustrerer med tre eksempler fra Debussys præludier, ”La sérénade interrompue”, hvor en 

S6-D bevægelse stadig anes, ”La dance de Puck”, hvor tre forskellige indbyrdes funktionelt 
usammenhængende klange, hvis fællesskab udelukkende består i tonerne dis-fis (H7, D#m6, F#6), faktisk 
formår at opbygge en klanglig spænding og ”La fille aux cheveux de lin”, hvor tonerne er ren klang, en 
akkordlig (Gb6) fremstilling af den pentatone skala.  Han konkluderer: 

 
”Kredsen har lukket sig. Efter sit århundrede lange løb dykker kvintsekstakkorder atter ned i den 

verden, hvor enhver harmoni […] synes at have sit udspring: De primære klanges verden.”126 
 
 Jersilds argument kredser om disse – tredjepositions - klanges væren og udbredelse til at danne basis 

for hele satsforløb. Og som sådan ophører de naturligvis med at være 3. i funktions- eller fundamentalbas-
teoretisk forstand. Men dette positionsbegreb fastholdes alligevel i fremlæggelsen og viser således 
tydeligere end Söderholm og Hamburger, hvad det er, der danner tråden tilbage til den musik, Debussy så 
radiklat synes at gøre op med. Man kan være uenig i ordvalg og fremstillingsform. Men som en ekslicitering 
af det, Hamburger og Söderholm på hver sin vis har antydet, giver det mening. 

Receptionshistorie 

Hvordan blev Jersilds teori modtaget? Hvilke konsekvenser har den fået?  
Dette spørgsmål rummer fem elementer.  
1) De umiddelbare reaktioner i form af anmeldelser 
2) Jan Maegaards kritik og Jersilds svar. 
3) Senere teoretikeres fremstilling – Jens Rasmussen 
4) Inddragelsen i efterfølgende lærebøger. 
5) Forsøg på videreførelse og udvikling af teorien 

                                                           
124 Bemærkningen suppleres af en note, der viser hvorledes heltoneskalaen kan udledes af den altererede – 

franske – vekseldominant. 
125 Hamburger, 1955, 231: „Von der Verbindung mit der Kadenz gelöst […] lebte er von nun an einfach als „Klang“ 

weiter, geschätzt vorwiegend wegen seiner eigentümliche Sonorität, seinem Merkwürdig unbestimmten Schweben 
zwischen Kon- und Dissonanz, seinem verschleierten, in Wirklichkeit impressionistischen Wesen. 

Es ist denn auch nicht verwunderlich, dass der tonal emanzipierte 65-Akkord im Impressionismus um 1900 eine 
bedeutende Rolle zu spielen hatte.“ 

126 Ibid. „Der Kreis hat sich geschlossen. Nach seinem Jahrhunderte langen Lauf taucht der Quintsext-Akkord 
wieder in der Welt unter, wo jede Harmonie […] ihren Ursprung gehabt zu haben scheint: der Welt des primären 
Klanges.“ 
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Anmeldelsernes dom, 1970 og 1989 

Både 1970 og 1989 blev bedømt i pressen umiddelbart efter deres fremkomst.  
1970-udgaven blev anmeldt af nogle af tidens skarpeste teoretiske hjerner som Jan Maegaard (1926-

2012) og Poul Nielsen (1939-1976). I sin dybdegående anmeldelse påpeger Maegaard såvel bogens fortrin 
som dens problemer i form af en række specifikke og konkrete kritikpunkter.127 Mindre dybdegående og til 
gengæld mere positiv modtagelse fik bogen af Poul Nielsen128, der i sin anmeldelse bl.a omtalte Jersilds 
teori som en “pædagogisk, meget fordelagtig metode til at få overordnet hold på komplicerede harmoniske 
sammenhænge.[…] kuppet er, at han kobler [funktions-analyse-systemet] sammen med et akkord-
positions-system, der altid gør en tonal analyse af denne harmonik oversigtlig og netop tonalt 
gennemskuelig.” Kun undrer Nielsen sig over den ensidige præmis for bogen, som dens fokus på Cesar 
Francks musik udgør. 

1989-opfølgeren blev anmeldt af Per Erland Rasmussen (1945-)129, der også var overvejende positiv og 
kunne konkludere, at bogen havde “så oplagte kvaliteter”, at forfatteren “ikke tøver med at bruge den ved 
førstkommende lejlighed”130. 

Jan Maegaards kritik 

Maegaard bemærker teoriens dobbelte udgangspunkt i Høffding og Kirnbergers teorier og noterer sig 
tre nyskabelser. 

1) Positionssystemet (1971a, 11) 
2) Fravær af skelnen mellem dur og mol-terts (1971a, 12) 
3) Doktrinen om tritonusbeslægtede akkorders udvekslelighed (1971a, 13) 
 

Positionssystemet 

Positionssystemet gennemgås grundigt. Det forekommer Maegaard ”tvivlsomt at anbringe begge 
dominantforudhold i 3. position. Deres opløsning i dominant må efter de givne kriterier snarere være et 
klangskift inden for samme position. Desuden”, fortsætter han, ” kan kvartsekstforudholdet optræde som 
en slags svækket dominant og lede direkte til tonica, mens kvartkvintforudholdet egentlig ikke udgør nogen 
selvstændig akkord i det dur-moll-tonale system. Meget taler således for at anbringe begge 
forudholdsakkorder i 2. position som endnu ikke fuldbyrdede dominantklange (1971a, 12).”  

Det faktum, at akkordindholdet i 3.- og 6.-position er identisk får Maegaard til at foreslå en reduktion af 
positionerne til kun tre. ”Det som forelægges er med andre ord snarest et rotationssystem baseret på rene 
kvinter, med udskiftelighed på basis af små tertser og tritonus og med tonica, dominant og subdominant 
fordelt mellem de tre grundpositioner (1971a, 15).” Derudover har systemet en manglende ækvivalens i 
dur og mol. Skalaens VI trin er i dur 4.-position, mens det i mol er 3.-position (1971a,13). Dermed er 
systemet kun dårligt forligeligt med teorien om stedfortræderakkorder, hvilket ”nøder Jersild til at indføre 
to forskellige analysetegn for durs og molls tonicastedfortrædere […](1971a, 15)” Maegaard opfordrer 
derfor til en overvejelse over ”rimeligheden af i det hele taget at opretholde sådanne betegnelser i et 
system, hvor de så åbenlyst er uforenelige med de tilgrundliggende doktriner (1971a, 15).” 

I forbindelse med akkordskift inden for samme position efterlyser Maegaard en kvalitativ forskel i de to 
typer akkordskift. Han overser her altså fuldstændigt Jersilds ledetoneprincip: Faldende ledetone = samme 
position, stigende ledetone = positionsskift. En grund til, at Maegaard ikke fanger dette princip, kan være at 

                                                           
127 For en nøjere gennemgang af disse kritikpunkter se Hvidtfelt Nielsen 2012a. 

128 Nielsen, Poul. “Fremragende, men ensidig”. Berlingske Tidende 17/3/71. Denne anmeldelse optrådte ganske vist 
ikke i et fagtidsskrift, men i et dansk dagblad. Vurderingen er dog alligevel inkluderet her p.gr.a. forfatteren Poul 
Nielsens status som en af sin tids fremmeste musikvidenskabsmænd indenfor landets grænser. 
129 Rasmussen, Per Erland. Anmeldelse af “Analytisk harmonilære af Jørgen Jersild” DMT 64. årgang, nr.6 1989-90 

130 Ibid. 212. 
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dette kun gælder for positioner højere end 3., og hvis Maegaard anser disse som blot fordoblinger af de tre 
underste falder denne skelnen væk og tilbage bliver kun de anomalier systemet indeholder: Skønt der er 
stigende ledetone fra DDalt til Dalt er de i samme position, mens S4 og D på trods af den faldende ledetone 
tilhører hver sin position. En anden grund er, at Maegaard har en anden dagsorden. Han refererer de 
eksempler, der danner grundlag for Jersilds ledetoneretningsprincip, men ser kun et spørgsmål om 
fordeling af fællestoner og nabotoner. 

Jersilds manglende blik for forholdet mellem fælles- og nabo-tone, et forhold, der for Maegaard på 
dette tidspunkt fremstår som en fundamental kategori i romantisk harmonik, gør, at Maegaard ikke føler 
sig ”overbevist om positionssystemets anvendelighed som teoretisk kategori, selv i dets reducerede form 
med principielt kun tre positioner (1971a,16).” I sin videre begrundelse for dette synspunkt bliver det 
tydeligt, at Maegaard fuldstændigt har overset Jersilds ledetoneretningsprincip:”Når forfatteren slet ikke 
kommer ind på dette aspekt af substituerende funktioner [det fænomen, at alle akkordtoner kan tiltage sig 
ledetonefunktion], kan det måske skyldes, at han i det hele taget ikke interesserer sig meget for ledetoner 
[…]”        

Fraværet af dur-mol-skelnen 

Den manglende skelnen mellem dur og mol afvises ikke som umulig. Maegaard bemærker at 
synspunktet er ”søgt gennemført før” (1971a, 12), om end i forbindelse med det 20. århundredes 
harmonik. Hovedproblemet for Maegaard  ligger i, at Jersild ved ”at underkende tertsen som det 
bevægende element i treklangen og ophøje grundtonerelationerne til ene afgørende argument berøver […] 
den harmoniske teori en ikke uvæsentlig side af dens dynamik.” Maegaard anderkender at kvintrelationer 
uden ledetonespænding absolut forekommer, men understreger, at det, at ”tolke dem på lige fod med 
ledetonebestemte progressioner er at gøre sig blind for en side af akkordsammenhængens syntax, som ikke 
mindst i romantisk harmonik må tillægges en ganske særlig betydning […](1971a, 13).”  

Doktrinen om tritonussubstitution 

Om Jersilds tritonussubstitutionsteori konkluderer Megaard: ”Selv om det nok findes beskrevet hos 
tidligere forfattere, er det dog her for første gang foldet ud i sin fulde konsekvens og dette forekommer mig 
at være bogens originaleste og værdifuldeste bidrag til den harmoniske analyse(1971a:14).” Så begejstret 
er Maegaard for tanken, at han på egen hånd udfolder en teoretisk begrundelse for hvorfor dette gør sig 
gældende også for rene treklange: 

”To rene treklange i tritonusafstand […] kan anskues, således at den ene udgør et udsnit af den 
kvintaltererede dominantnoneakkord på den andens grundtone, nemlig sænket kvint, lille septim og lille 
none […]. Antages det, at kvintalterationen nok forandrer akkorden, men ikke dens funktion, ligger det nær 
at slutte, at begge kan opløses i de akkorder, som de hver især er regelrette dominanter til […] Derefter 
måtte de to treklange, som ikke har nogen tone tilfælles, være udskiftelige (1971a, 13).” Denne 
argumentation gælder, påpeger Maegaard, imidlertid kun for durtreklange i dominantisk opbygning med 
tertser. Maegaards glæde ved indførelsen af tritonussubstitutionsprincippet forstyrres nu af Jersilds 
forbehold overfor Dalt-akkorden. Maegaard anfører, at dette forbehold ”må bero på en misforståelse, som 
kun kan skyldes det meget snævre synspunkt, der er lagt til grund for fremstillingen (1971a,14)”, nemlig 
udgangspunktet primært i Cesar Francks musik. 

Jersild-Maegaard polemikken 

Maegaards væsentligste kritikpunkter retter sig altså mod følgende fire elementer af Jersilds teori: 
1) Han anser ikke nødvendigheden af 6 positioner for givet, men mener, at tre positioner, kan gøre 

det, hvorved han i praksis reducerer positionsteorien til en omskrivning af funktionsteoriens tre 
hovedfunktioner T, S og D (fire hvis vi medtager DD som selvstændig funktionskategori) og derfor 
kan have svært ved at forstå formålet med den. 
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2) Han anser det for kontraintuitivt at dominantforudhold og i modstrid med praksis at Dalt placeres i 
3. og ikke 2.-position. 

3) Han ser et problem i positionsteoriens forskellige behandling af dur og mols VI-trin, et problem, der 
omfatter teoriens mulighed for at behandle muligheden af at inkludere stor tertssubstitution. 

4) Han mener, at Jersild underkender ledetonespændingen og anser dette for et analytisk tab. 
 
På trods af disse forbehold anderkender han absolut værdien af dette bidrag til musikteorien.  
Efter sin detaljerede gennemgang konkluderer Maegaard: ”Det er forhåbentligt fremgået, at Jørgen 

Jersilds bog giver rigeligt stof til eftertanke. [Der] er, mig bekendt, endnu ikke skabt noget teoretisk system, 
der virker helt overbevisende i alle dets aspekter, og således heller ikke her. Det er med sit analytiske 
skarpsind, forfatteren gør stærkest indtryk på undertegnede.” 

På trods af denne venlige afslutning reagerer Jersild kraftigt på anmeldelsen. Jersild finder sig ikke i det 
han, ser som Maegaards misforståelser, indblanding af egne teoripræferencer og deciderede fejltolkninger. 
Det skal blive starten på en længere polemik i tidsskriftet DMT. 

Ansatspunktet er inddragelsen af Maegaards egne synspunkter omkring fælles- og nabo-toners 
vigtighed: ”På ulyksalig vis er det lykkedes ham at sammenblande den forelagte bogs synspunkter med en 
mangfoldighed af egne teorier og ræsonnementer, og det på en sådan måde, at infiltreringen til tider er 
total (1971a,45).” Reaktionen er så kraftig, at den fornemmes at dække over en større uenighed, end den 
anmeldelsen i sig selv lægger op til. Jersild mener ligefrem at have ”nedkaldt den Maegaardske vrede 
(1971a, 45)” over sig. En vrede det er svært for udenforstående at uddrage af teksten. Positionsteoriens 
forfatter påpeger helt berettiget, at Maegaards påstand, om at han, Jersild, ikke interesserer sig for 
ledetoner skyldes misbrug, af de eksempler, der netop ligger til grund for ledetoneretningsparadigmet. 
Derudover kritiserer Jersild Maegaards tritonussubstitutionsbegrundelse, eftersom den udelukker at 
fænomenet inkluderer moltreklange, hvad Jersild netop mener, - og illustrerer ved nodeeksempel - 
tydeligvis er tilfældet i praksis (1971a,46). Endelig benytter han sit indlæg til i kort form at opridse 
principperne for sin teori. 

Dette fem sider lange indlæg har Maegaard fået mulighed for at besvare i selvsamme DMT.  
Stadig er Maegaards tonefald forsonligt: ”Jeg har grund til at udtrykke tilfredshed med den grundighed 

og alvor, hvormed Jørgen Jersild går ind på visse sider af min anmeldelse (Maegaard, 1971b, 49)”, hedder 
det indledningsvis. Jersilds fornyede fremstilling af sin teori får Maegaard til at erkende, at 
positionssystemet ikke er ”en teoretisk kategori (1971b, 50)”, hvorfor han villigt afstår fra at have en 
mening om den. Dog fastholder Maegaard, at uanset hvad Jersild kalder det, må hver position udover en 
dominant og en subdominant per definition også indeholde en vekseldominant. Derudover fastholder han 
også sin uenighed i et par andre aspekter: den altererede dominants evne til at virke dominantisk, altså 
som 2.-positionsakkord, samt retten til at kritisere en Jersild-analyse af Debussys Voiles.  

Og hermed er det ikke slut. 
Jersild lader endnu ikke sagen falde. Maegaard har vovet at anføre, at der er ”så meget andet” end en 

positionsteori ”i romantisk harmonik, som er egnet til at stille de funktionelle principper […] i et nyt og 
interessant lys (Maegaard, 1971b,50).” Det får Jersild til at kræve svar på, hvad det skulle være. Jersilds 
andet indlæg er så sandelig ikke mindre præget af en udefra set umotiveret vrede end det første. Det 
hedder, at Maegaard ”nok havde gjort rigtigere i at tilbageholde” sin tvivl ”når han ikke samtidig har følt sig 
foranlediget til at godtgøre, på hvilke punkter belysningen af disse principper er ufyldestgørende (Jersild, 
1971b, 148).” Derudover spørger Jersild til hvad begrebet ”teoretisk kategori” i det hele taget betyder. 
Mener Maegaard, at musik ikke skal høres, men betragtes som et ”fænomen an sich, løsrevet fra dens 
objekt, selve musikken (1971b, 148)”? Jersild kender af gode grunde ikke til den skelnen mellem forskellige 
typer musikteori, som Maegaard (1971c) netop præsenterer i samme nummer af DMT, som dette svar på 
et svar publiceres i. En skelnen, der de facto levner plads til også metafysisk teoretiske musikovervejelser a 
la den duale molteori.  

Derudover rummer Jersilds andet indlæg mest af alt polemisk fremsatte forsøg på at få Maegaard til at 
trække enhver sidste indvending tilbage samt nok en gang en begrundelse for hvorfor Dalt – og nu i 
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modsætning til det, hans akkordtabel (1970, 126) viser – altid grundlæggende må forstås som 3.-
positionsakkord. 

Jersilds polemik viser med tydelighed forfatterens sårbarhed og frygt for afvisning af anderledes 
forklaringsmodeller for dur-mol-harmonikkens logikker. En frygt som ikke er ubegrundet. Jersilds principper 
er aldrig kommet til at indgå på lige fod med den Høffdingske funktionsteori, uagtet, at Høffdings 
funktionsteorifremstilling når alt kommer til alt er langt mindre konsistent end Jersilds. Til gengæld er 
Høffdings fremstilling løbende blevet udviklet. Systemet er simplere end positionsteorien. Benævnelserne 
er mere udbredte. 

Jersilds frygt for ikke at blive forstået skulle langt hen ad vejen vise sig at blive indfriet.   

Jens Rasmussens (1961-) kritik 

En langt skarpere og mindre forsonlig kritik af Jersilds teori dukker i 2011 op i en afhandling om 
forholdet mellem harmoniske progressioner og toneartsplaner i Brahms’s musik. Forfatteren er Jens 
Rasmussen131,og afhandlingen er hans magisterkonferens ved Aarhus universitet. Forfatteren giver 
indledningsvis Jersild 1970 følgende skudsmål:  

 
“Det er en bog, man stadig kan lære af – ikke mindst i detailanalyserne af Francks musik – men 

Jersilds projekt rummer så mange og så store metodiske problemer og inkonsekvenser, at det som 
helhed må betragtes som forfejlet (2011, 45)”. 
 
Præcis som Maegaard anser Rasmussen analyserne som bogens primære kvalitet. Men modsat 

Maegaard anser Rasmussen bogen som helhed som intet mindre end forfejlet. Så forfejlet betragtes den 
tilsyneladende i det studiemiljø, Rasmussens afhandling er skrevet i, at en begrundelse for dette udsagn 
anses for overflødigt. Hvilket er så meget desto mere påfaldende, som at Rasmussens afhandling som 
helhed bevidst er videnskabeligt anlagt, med vidtstrakte diskussioner, detaljerede redegørelser for metode 
og terminologi, og kritisk diskuterende fremstilling af den danske funktionsteori samt ikke mindst de 
forskellige indvendinger, der har været mod den. 

Leverer Rasmussen ingen samlet kritik af Jersilds teori, så dukker den imidlertid til stadighed op i små 
glimt, næsten altid som eksempel på dårlig teoretisk praksis. Teksten giver hermed indirekte en række 
konkrete kritiske nedslag i Jersilds teori. Disse kritikpunkter er det givtigt at undersøge nærmere. 

Ligesom Maegaard indledningsvist gjorde opmærksom på teoriens dobbelte arv til både Høffding og 
Kirnberger, anderkender også Rasmussen (2011, 40, note 79), at Jersilds teori metodisk adskiller sig fra de 
øvrige danske funktionsteorier. På hvilken måde den gør det, og hvad det indebærer, kommer han dog ikke 
ind på. 

Kritikken er omsiggribende, men her skal kun de tre vigtigste punkter gennemgås: 
1) Kritik af Jersilds nedtoning af tonekønnenes betydning 
2) Anklager om praksisfremmede systembetingede terminologier og tolkningsmodi 
3) Kritik af Jersilds kadenceforståelse 

Dur-mol-kritikken 

”En af Jørgen Jersilds helt store og fundamentale metodiske fejltrin ligger i, at han inkorporerede en 
konsekvent ophævelse af skellet mellem dur og mol i sit analyseapparat (2011, 28, note 52).” Den 
forrykkelse af fokus fra tonekøn til grundtone, som Maegaard noterede sig og fandt problematisk, erklæres 
hos Rasmussen for intet mindre end en fundamental metodisk fejl. Men lige så lidt som Rasmussen 
begrundede sin første afvisning, forklarer han heller ikke her, på hvilken måde fokus på grundtonen, 
fundamentalbassen, er en metodisk fejl i en teori, som han jo ellers netop anderkender metodisk adskiller 

                                                           
131 Rasmussen, “Harmonik …”, 45. 
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sig fra de traditionelle funktionsteorier. Måske har han ikke indset, hvori den adskiller sig? At den netop 
adskiller sig ved at være funderet på en fundamentalbasteori?  

For med dette fundament er fremhævelsen af grundtone over tonekøn ikke en metodisk fejl, men en 
præmis. Man kan forsøge at hævde, at teorier, der fokuserer på akkordgrundtoner, - som f.eks.  trinteorien 
gør det - per definition er ubrugelig. Derved hævder man samtidig implicit (og det er om end yderst kuriøst 
så dog langtfra et utænkeligt standpunkt for en dansk funktionsteoretiker), at amerikansk harmonisk teori 
praktisk talt er uden forklaringskraft. Følgende symptomatiske udsagn fra centrale amerikanske lærebøger 
må da udlægges som indikationer af teoriernes fundamentale metodisk fejl: „Structural functions are 
exerted by root progressions (Schönberg, 1969, 6).” “The chord’s relationship tp the scale is also the 
chord’s location in the tonality, identified by the scale degree serving as root; in other words, the scale 
degree identifies the function of the chord (Piston/Devoto, 1987, 22).”   

Kan være Rasmussen mener således. Gør han, kræver en så generel afvisning af hel tradition mere 
omhyggelig argumentation end blot en fodnote. 

Samme grad af manglende argumentation findes senere i en parentetisk bemærkning om, at det er ”et 
integreret problem i [Jersilds] analyseapparat, at han opfatter septimakkorden på II som en mol-
vekseldominant(2011, 85, note 224).” Senere hedder det, at betegnelsen er ”både metodisk problematisk 
og i modstrid med gængs terminologi (2011, 100 note 253).”  

”Gængs terminologi” er et vagt begreb i en tradition, hvor der, med Rasmussens egne ord, ”er store 
divergenser i den måde funktionsanalysen er blevet, og i dag bliver, praktiseret på (2011, 40)”. Så hvorfor er 
denne vekseldominanttolkning et problem? Det får vi ikke at vide. 

Det kan ikke være i forhold til den anvendte teoris fundamentalbasteoretiske fundament. For efter 
dette er begrebet om en mol-vekseldominant konsekvent. Begrebsbrugen er da heller ikke enestående for 
Jersild. Som vist ovenfor har den tværtimod rødder tilbage til teoretikere såsom Louis/Thuille (1913, 96 ff.), 
Güldenstein (1973, 14), Gram (1947, 42) og Hamburger (1955), der i en vis forstand byggede en hel 
afhandling på antagelsen. Dertil kommer, som Rasmussen selv nævner, Westergaard (1961, 32-33). At 
Westergaard nævner det, affejes dog – igen uargumenteret – ved, at sige, det sker ”en passant” (2011, 85). 
Det skal tilsyneladende tilkendegive, at Westergaard har skrevet noget, han ikke mente.  En så radikal 
læsning – her står noget, der ikke skal tages alvorligt – kræver imidlertid også større belæg end blot en 
henkastet sætning. 

Så Rasmussens kritik af Jersilds omgang med tonekønnene er dels fejlagtig, i og med, at han ikke tager 
hensyn at Jersilds metodiske baggrund for sit valg er den fundamentalbasteoretiske og ikke den 
funktionsteoretiske, dels himmelråbende ufuldstændig i og med, at den blot fremsættes som 
uunderbyggede kategoriske erklæringer.  

Rasmussen opererer i øvrigt selv med muligheden for i visse tilfælde at forstå en molakkord 
dominantisk (2011, 94, 107). Om én af disse skriver han: 

”Et særligt fænomen kan optræde, når mere end én alteration i en akkord – ikke mindst hvor de er 
placeret i modbevægelse i yderstemmerne – tilfører akkorden så meget spænding, at den ’almindelige’ 
ledetone (durtertsen) så at sige bliver overflødig som spændingsskaber.(At den ikke bliver ’overflødig’ som 
klanglig kvalitet, er naturligvis en anden sag). I sådanne tilfælde kan en dominantisk funktion optræde med 
molterts, uden at dens D-spænding af den grund er svækket) (2011, 100).”  

Akkorden, han her beskriver, er septimakkorden på det lave syvendetrin, som Rasmussen ligesom 
Jersild forstår som en akkord, der i videreførelse til dominanten kan danne en tonal kadence. Men 
Rasmussen foretrækker altså at fravælge Jersilds subdominantiske tolkning, og tolker den som en mol-
vekseldominant, ”en o

DD med både sænket og forhøjet kvint  (2011, 100)”. Rasmussen advarer her i en 
note mod, at tro, at denne tolkning på nogen måde legitimerer den Jersildske molvekseldominant.  

Mere passende havde det været at anderkende sin gæld til Jersild for overhovedet at forstå akkorden 
som en kadenceakkord, en tolkning, jeg ikke har set fremstillet noget andet sted før Jersilds 1970. 
Rasmussen kunne da passende argumentere for, hvorfor han på trods af dens manglende durterts finder at 
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kvintspaltningstolkningen er bedre end Jersilds subdominantiske tolkning som enten S4 eller, - hvad der 
tilmed ville ligge i forlængelse af Rasmussens egen terminologi132, - som Svii.  

Systembetingede fejl 

I en gennemgang af begreber, der kun synes opstået i kraft af det teoretiske systems egenlogik – han 
nævner funktionsteoriens Dp – skriver han om Jersilds teori om tritonussubstitution:  

 
”I Jersilds analyseapparat er denne egenskab appliceret ikke bare på D-funktionerne, men også på 

de to andre hovedfunktioner således, at alle akkorder/funktioner kan optræde i deres ’alt’-form. Det 
betyder, at eksempelvis en H7 i en C-dur kontekst tolkes som en Salt. Dénne metodiske praksis har ingen 
basis i musikalske fænomener, men er ene og alene baseret på den analoge fejlslutning, at hvad der 
gælder for én af hovedfunktionerne, også må gælde for de andre, og han overser, at de dur/mol-tonale 
logikker, der betinger denne type alteration af dominantiske akkorder, er eksklusivt knyttet til netop 
denne funktion (2011, 61).” 
 
Indvendingen er, at termen Salt ikke eksisterer. Det præsenterer Rasmussen to argumenter for:  
1) Praksissen har ingen basis i musikalske fænomener. 
2) De dur/mol-tonale logikker, der betinger tritonussubstitution er eksklusivt knyttet til dominantiske 

akkorder. 
 
Den første indvending er besynderlig. Af to grunde. For det første er det meningsløst at forsøge at 

udtale sig bombastisk om, hvad musikalske fænomener er. Meningsfuldt kan man udtale sig om hvorledes 
de tolkes. For det andet har Jersild jo gjort sig umage for, at udvikle sin teori på baggrund af en særlig 
tolkning af empirien, og præsenterer adskillige eksempler på vendingen Salt-D i den musikalske praksis.133 
Så empirien udviser i hvert fald forløb, der harmonisk kan tolkes som VII-V-I. Skal den bevægelse tolkes 
indenfor en funktionstonal begrebsramme (som positionsteorien jo også tilbyder) foreslår Jersild den 
kadencebeskrivende Salt-D-T-tolkning. Rasmussen kan være uenig i denne tolkning. Men så er det det, han 
må sige. Og han må gennemgå Jersilds eksempler, påvise fejltolkningen og komme med en bedre tolkning 
selv.  

Det sker ikke.  
Hermed reduceres ”argumentet” til blot et meningsløst slag i luften. 
 
Den anden indvending forudsætter, at man ignorerer såvel Jersilds egen forståelse af 

tritonussubstitutionsfænomenet som Maegaards udlægning heraf.  
Ifølge Maegaards udlægning vil enhver akkord, der opbygges dominantisk tertsvist kunne udvise 

tritonussubstitution. Da den romantiske harmonik (og Bachs harmonik også for den sags skyld) udviser dur-
syv-akkorder, der i sammenhængen fungerer subdominantisk, er denne akkordopbygningsmodel i samme 
grad mulig på subdominantisk som på dominantisk niveau, hvorfor Maegaards argumentation for 
muligheden for en fælles fortsættelse af to treklange i tritonusafstand også må gælde for subdominanten. 
Maegaard anfører da også, at ”tritonusudskifteligheden fungerer altså tilsyneladende godt nok i 2. position 
såvel som i de følgende (Maegaard, 1971a, 14, min kursiv).” 

Ifølge Jersilds selvforståelse er tritonusafstanden et bifænomen til den kendsgerning, at begge akkorder 
kan virke subdominantiske. Det man kunne diskutere er hvorfor akkorden på VII trin tolkes subdominantisk 
og ikke vekseldominantisk. At der i denne navngivning ligger en systemisk tænkning, hvor subdominanten i 

                                                           
132 Rasmussen indfører en skelnen mellem subdominant på II og på IV trin: IIS og ivS (2011, 85). Man kunne derfor 

teoretisk set – Rasmussens øvrige eventuelle indsigelser hermed ignoreret - sagtens forestille sig en udbyggelse til 

bVIIS. 
133 Og jeg selv har lagt vendingen til grund for analyser af mediantforbindelser i Schumanns lieder (Hvidtfelt 

Nielsen, 2008). 
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lighed med vekseldominanten tildeles en tritonusmodpol, kan ikke nægtes. Men en systematisk betinget 
terminologi er jo ikke i sig selv problematisk. Tværtimod gør den det teoretiske konstrukt klarere og mere 
håndterligt. 

Bare fordi en terminologi, der passer ind i et system vælges frem for en systemfremmed terminologi, 
bliver begrebet ikke automatisk uden ”basis i musikalske fænomener” og i modstrid med ”de dur/mol-
tonale logikker, der betinger denne type alteration”. Dissse to påstande står det stadig tilbage for 
Rasmussen at bevise – eller i det mindste bare føre en saglig argumentation for.   

Efter denne kritik fortsætter Rasmussen: 
 
”Endnu et eksempel fra Jersilds praksis skal nævnes. På s.27 nederst omtaler han en akkord, der 

kan tolkes som både S og D. Jersild argumenterer her med, at den, fordi den foregribes af en 
dominantiseret T, må være subdominantisk, da den ellers ”ville afstedkomme brud på følgen”. (Således 
positionkategoriseres den pågældende akkordfølge ikke som 4-2-2, men 4-3-2) forestillingen om en 
’rigtig akkordfølge’ – eller ’den regelmæssige kadencering’, som det hedder på s.13 – er dét, der 
betinger hans analyse og kategorisering af den pågældende akkord. Han kan for så vidt have ret i, at 
akkorden fornemmes subdominantisk, som den indføres i den pågældende sammenhæng (og 
dominantisk i dens videreførelse), men det er ikke pointen. Det metodiske problem er, at der lægges 

mere vægt på systemets lovmæssigheder end på den musikalske praksis. Paradokset understreges, når 
Jersild andetsteds gør opmærksom på forbindelsen TD-T, som en art plagal og ikke ualmindelig 
funktionsforbindelse (2011, 61).” 
 
Ræsonnementet bag den logik, Rasmussen her kritiserer, er allerede gennemgået ovenfor. Lyder et 

forløb som en kadence, må positionsfølgen også afspejle dette. Og Rasmussen indrømmer, at passagen 
lyder som en kadence, at den akkord, der tolkes subdominantisk, gøres det med rette. Det han kritiserer er 
formuleringen, der angiver, at der ikke må komme brud på positionsfølgen. Kritikken følges op med et 
eksempel på, at der faktisk til tider netop kommer brud på følgen, som ved den plagale kadence og ved 
bevægelse fra SD134 til T, en bevægelse, som Jersild andetsteds fremhæver som mulig. Men det, at en plagal 
kadence er mulig er ikke det samme som, at tolkningen af den formindskede firklang (for det er en sådan 
det drejer sig om) som enten subdominant eller dominant er ligegyldig, ensidige uafhængig af 
positionsprogressionen. Skal positionstolkningen svare til tolkningen af en autentisk kadence må der ikke 
komme brud på følgen. Skal den tolkes plagalt skal der komme brud. 

Rasmussen gentager kritikken i en note (2011, 61, note 144): 
 
”Jersild laver den samme fejl flere steder. F.eks. på s.37 nederst: en given akkord kan tolkes som 

enten tilhørende kategori 3 eller 2 og på den baggrund er der (ifølge Jersild) tvivl om, hvorvidt der er 
tale om en S eller D. Med henvisning til positionskategorisystemets interne logikker konkluderes det, at 
den pågældende akkord tilhører kategori 2 og derfor må være en dominant. Der er i øvrigt tale om Db 
før en G7 i en C-dur kadence, som helt uproblematisk kan tolkes som en regulær Sn.” 
 
Igen gør Rasmussen sund fornuft suspekt. Samtidig med at han overser, hvad der rent faktisk er 

problemet. Eksemplet, han refererer til er Chopins opus 28 nr. 20, præludiet hvis slutningsforløb former sig 
som DDalt-Dalt-D7-T. At unuanceret tolke dette forløbs Dalt som en Sn ville være at lade hånt om den 
kvintskridtsfølge, der udspiller sig. Jersilds argumentation udspilles – som det måske huskes135 – i 
spændingen mellem hvorvidt altererede og ualterede akkorder falder i samme position og Dalt’s 
kadencedannende rolle i samspil med D. En spænding, der ledte Jersild til den netop kontrasystematiske 

konklusion, at Dalt, på trods af dens systemiske tilhør til 2.-position måtte placerede sig i 3.-position. 

                                                           
134 Rasmussen (2011, 61, note 143) benytter ganske vist en forkert terminologi og skriver DS – dominantens 

subdominant – men lad det nu ligge. 
135 Se afsnittet ”Altereret – Ualtereret”. 
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Rasmussens summariske fremstilling dækker med andre ord over et eksempel på det modsatte af, hvad 
han ønsker at kritisere Jersild for. Det egentlige problem her er, at kvintbevægelsen fra DDalt til Dalt nu 
udfoldes indenfor én og samme position. Igen en helt igennem kontrasystemisk vurdering. 

Manglende Kadenceforståelse 

 
”Jeg er således (også på dette punkt) i opposition til bl.a. Jørgen Jersild, som f.eks. i Jersild/1989 s.9 

omtaler den tonale kadence som noget, der primært optræder på særligt udvalgte (og væsentlige) 
steder i musikken; f.eks. ved indledningsprogressioner, som afslutningskadence eller som 
stabiliseringsfaktor i forbindelse med modulerende forløb. Jeg er ikke uenig med JJ i, at kadencen har 
de pågældende funktioner, men jeg mener ikke, han har blik for, at den danner basis for stort set alle 
harmoniske progressioner i den dur/mol-tonale periode (2011, 74, note 186).” 
 
Notebemærkningen falder i forbindelse med Rasmussens fremstilling af den tonale kadence som ”den 

kerne, der betinger alle harmoniske – og i en vis forstand også de tonale – fænomener (2011, 74).” 
Inddragelsen af Jersild på dette sted kunne være relevant, hvis Jersilds positionsprincipper var fremlagt 
korrekt. Rasmussen nævner ham tilsyneladende mest for nok engang at kunne fremhæve fejlagtigheden i 
Jersilds system. Men denne gang har Rasmussen ret i sin iagttagelse. Om end jeg nok ville formulere det 
anderledes. For når Jersild kan tale om ”kadencesteder” så skyldes det jo hele positionssystemets pointe, at 
det forklarer længere forløb, end blot kadencen. Derfor rækker tre positioner ikke. Mindst seks positioner 
må der til. Det, der for en traditionel funktionsteoretisk betragtning tager sig ud som følger af grupper af 
mere eller mindre udarbejdede S-D-T-progressioner er i Jersilds optik ét langt samlet forløb, der ikke 
bestandigt gentager sig selv, men fra et opsving bevæger sig målrettet mod det man med Rasmussens ord 
kunne kalde ’finalkadencen’ (2011, 74, note 186). Det betyder ikke, at Jersild ikke forstår dur-mol-
tonalitetens mekanismer. Det betyder, at han tolker dem anderledes. Så igen savner man hos Rasmussen 
en indgående forståelse for det andet synspunkt, Jersild repræsenterer, samt en konstruktiv 
argumentationsbaseret diskussion.  

I forhold til hele afhandlingens høje akademiske niveau, synes Jersildkritikken i det hele taget underlig 
postulerende, somom afhandlingen er skrevet ind i en konsensus, der har forhåndsstemplet Jersilds teori, 
som ubrugelig. 

Sammenlignes tonefaldet, Jersild omtales i, med det tonefald en teoretiker som f.eks. Meagaard, 
omtales i, ses også en forskel. Hvor Rasmussens kritikpunkter af Jersild underforstår, at Jersild mener 
noget, der ikke burde kunne menes, lyder det ganske anderledes i kritikken af Larsen/Maegaard (1981): 

 
””At tydningen som dominant […]er korrekt fremgår af de omgivende akkorder, der klart afspejler 

en endog særdeles traditionel kadencevending.” Hvis dén argumentation tages for pålydende, ville det 
medføre, at en hvilken som helst akkord placeret mellem en S og T automatisk kunne tolkes som en D; i 
øvrigt ikke ulig Jersild, jf. s.61. Det ville åbenlyst være metodisk uacceptabelt; og er da næppe heller 

forfatternes holdning (2011, 80, note 205, sidste kursiv er min).” 
 
Bemærk, at Rasmussen skynder sig, at fortælle, at den absurditet, han læser ud af teksten næppe er 

forfatternes holdning. Og samtidig kommer Jersild nok engang på banen. Uden formildende 
omstændigheder. Denne for Rasmussen absurde kadenceargumentation udtrykker åbenbart til gengæld 
lige Jersilds holdning! 

Jeg mener nok engang, at Rasmussens kritik rammer forbi. 
For det første er det ikke absurd at vurdere en akkords funktionelle status udfra dens plads i kadencen. 

Maegaard argumenterer jo ikke for, at enhver akkord, der placeres mellem S og T er dominant. Kun, at 
placeringen i dette tilfælde underbygger en på andet grundlag foretaget tolkning af den særlige akkord. 
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For det andet bringer det Jersildsted, Rasmussen henviser til (1970, 61), på ingen måde et forløb, af den 
art som Rasmussens henvisning ret éntydigt antyder: Nemlig en progression, hvor en akkord, som i øvrigt 
intet dominantisk har over sig, udnævnes til dominant ene og alene fordi den er placeret mellem 
subdominant og tonika. På side 61 af Jersilds afhandling analyseres et forløb af formindskede 
noneakkorder. Dvs. akkorder, som alle har en struktur, der indbyder til dominantisk tolkning. Jersild mener 
ikke, at de alle fungerer dominantisk. Han analyserer deres forløb som en éntydig kadencebevægelse ned 
mod tonika. Dvs. de ensdannede akkorder tolkes efter deres plads i dette kadenceforløb. Passagen afsluttes 
med tre dim-akkorder (her benævnt udfra bastonen),  Ao -Giso-Go   der ender i en tonika på d. Skønt jeg ville 
være tilbøjelig til at opfatte kvartfaldet g-d som en plagal slutning, er Jersilds tolkning af forløbet som 3D9, 
DD9, D9, T uangribeligt. Jersild indhører den underforståede kvintskridtsbevægelse H (Ao)-E (Giso)-A-(GD)-d. 
Havde den tredjesidste akkord været en SD, dominantisk til tonen g, i stedet for at være dominant til a, ville 
det have banet vej for en tolkning af kadencen som plagal. En D7 ville lede øret mod en tolkning af g-b-cis-e 
som en molakkord med tilføjet sekst og sænket kvint. En E7 (eller Eb9, som det er her) leder øret til at tolke 
akkorden som A-durs septim-none- terts og kvint.    

Der er dog et enkelt sted i Rasmussens tekst, hvor Jersilds soleklare funktion ikke ene og alene er at 
eksemplificere teoretisk kvaksalveri. Én sætning stikker næsten demonstrativt ud fra afhandlingens 
dominerende tonefald, når det kommer til navnet Jersild. I forbindelse med omtalen af en tonika med 
septim lyder det: 

 
”Jersild taler i den forbindelse rammende om en ’animeret’ T, hvilket er et godt og anvendeligt 

begreb(2011, 108, min kursiv).” 

Positionsteori hos Vinther, Christensen, Müller og Hvidtfelt Nielsen 

Den underliggende holdning til positionsteorien, som gennemsyrer Rasmussens afhandling genfindes 
indirekte i teoriens sparsomme udbredelse. Som en ny teori, der i praksis tilbyder et alternativ til 
funktionsteorien, har den da heller ikke rigtigt noget at tilbyde lærebøger i elementær funktionsteori, der jo 
ofte har problemer nok med at indoptage den udvikling af teorien, man finder hos teoretikere som 
Hamburger (1951), Westergard (1961) og Larsen/Maegaard (1981).136 Skulle den have haft mulighed for at 
vokse, skulle Maegaard have set potentialer i den, som havde kunnet udbygges i hans udgivelser (1981, 
1989). Men Maegaard var jo netop skeptisk over for selve grundideen. Med de ord, som Vinther senere 
skulle bruge: Maegaard – og med ham funktionsteoretisk tænkning som sådan – ser ingen attraktion i  at 
vende sig mod det fundamentalbasteoretiske kvintskridtsprincip som alternativ til/supplement af 
funktionsteorien. 

Jeg er alt i alt stødt på kun fire danske teoretikere, der indarbejder positionsteoriens principper, i deres 
teorier. Af disse fire er jeg selv den ene. De andre er Orla Vinther, Mogens Christensen og Anders Müller.137 

                                                           
136 Således er såvel den fine begrebsnuancering med begreber som ’afledning’ og ’gennemgang’, samt 

detroniseringen af forestillingen om en dominantparallelfunktion gået hen over hovedet på teoretikere som Svendsen 
(1986),  Grønager ([1999]2014) og Christensen (2008). 

137 Af eksempler på decideret inddragelse af Jersilds teorier udenfor Danmark, er det ikke lykkedes mig at finde 
nogen. I afhandlinger om Cesar Franck har jeg fundet hans teori præsenteret, men ikke brugt (Cranford, 1992, 8-9) og 
jeg har fundet en henvisning til hans omtale af den forstørrede treklang (Kaiser, 2003, 9). Derudover henviser to 
svenske harmonilærebøger til Jersild. Ingelfs (1980) fremstilling er baseret på en Jersildsk (1970) forståelse af 
harmoniske niveauer og paradigmet om kvintskridtets betydning. Ingelf (1980, f.eks. 80) benytter da også 
positionsbegrebet såvel som betegnelsen DDalt og betegnelsens for subdominantens dominant, SD (1980, 41). Denne 
sidste ekstrapolerer han endda til også at kunne beskrive dominanterne til Sp, og Tp: SpD ((bid.,64) og TpD (77 og 
104). Som følge af inddragelsen af positionstanken er der i det hele taget stor fokus på de mange mulige 
dominantforberedende akkorders ligeberettigelse (99). Ingelfs fremstilling er i sig selv ikke på samme høje teoretiske 
niveau som Jersilds, men den udgør på den anden side et mere vellykket forsøg på, at forbinde funktionsteoriens 
paradigme om tertsrepræsentationer med fundamentalbasteoriens kvintfaldsparadigme. Jansson/Åkerberg (1995, 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

94 
 

Orla Vinther (1937-) 

Den første reference til Jersilds teori, som jeg har fundet, er i Orla Vinthers anmeldelse af 
Larsen/Maegaards Indføring i Romantikkens Harmonik138. Og denne reference er endda en skjult reference, 
der hverken nævner forfatter eller teori med et eneste ord. Vinther anfører et sted i sin anmeldelse: ”Jeg 
savner i denne dybdeborende studie af romantisk harmonik en omtale af den rolle, kvintskridtsekvensen 
kan spille som et enkelt, alternativt princip til den tonale kadences grundmønster (Vinther, 1981, 121).”  
 

”Intet eksempel illustrerer den dynamiske, kadencerende model, der med udgangspunkt 
i varierende dominantformer danner et sluttet forløb mod tonica i faldende kvintpositioner. En model, 
der netop i sin betoning af det dominantiske stræbeelement markerer sig »romantisk« i forhold til den 
tonale kadence, hvis »klassiske« orden definerer tonica i et balanceret spændingsforhold mellem 
subdominant og dominant (ibid.).” 

 
En smukkere fremstilling af Jersilds projekt kan næsten ikke gives. Men Jersilds navn optræder som sagt 

intetsteds, kun begrebet positionsanalyse kan læses ud af eksemplet. Og dog er det alternative princip 
”kvintskridtsbevægelse” jo præcis, hvad positionsteorien er. Orla Vinther illustrerer med en passage hos 
Bach, hvis indre sammenhæng, som han skriver, kun kan  

 
”dokumenteres i en harmonisk analyse, hvis man udvider kadencens begreb til også at omfatte den 

orden, der inddrager andre dominantformer end hoveddominant, vekseldominant og bidominant. Her 
fremtræder den maskerede kvintsekvens139 klart, dersom G7 fortolkes som repræsentant for en Cis-
funktion (4.-dominant). Denne udløses tvangfrit i Fis7 som 3.-dominant, videreført i 
molsubdominantfunktionen, der netop i denne kontekst frit kan alternere med 2.-dominanten = 
vekseldominanten. Sammenhængen mellem subdominantens og vekseldominantens funktioner 
(bortset fra, at de begge kan repræsentere tredjesidste kadenceposition) bliver anskuelig med 
henvisning til, at den aktuelle molsubdominantfunktion strukturelt betragtet er anden omvending af 
den halvformindskede septimakkord på vekseldominantens grundtone, h. Således fremtræder følgen 5. 
-4. - 3. -2. -sidste kvintposition i et kadencerende mønster, der definerer A-dur som sidste led og derfor 
tonica i sammenhængen (Vinther, 1981, 123).” 

                                                                                                                                                                                                 
237) henviser til både 1970 og 1989. De benytter da også betegnelsen DDalt, om end kun for den version af den 
altererede vekseldominant, der éntydigt har sin bastone som grundtone. 

138 Vinther, 1981. 
139 ”Den maskerede kvintsekvens” er Orla Vinthers hjemmelavede terminologi for en kvintskridtssekvens hvor 

visse af leddene er tritonussubstituerede. 
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Positionsteorien indgår også, om end kun sporadisk, i senere publikationer af Vinther. Her i et 

gnidningsløst samspil med traditionel Riemann-baseret teori140. Som i ovenstående eksempel kan man 
finde en linie med positionsanalyse anbragt under funktionsanalysens symboler (Vinther, 1996-98, 196, ) 
såvel som kvintfaldspassager analyseret ved Jersilds terminologi for 4.- og 5.-positionsdominanterne 
(henholdsvis to og en streg(er) over sidste D i DD’et)(1996-98, 144) samt – ikke overraskende – blandingen 
af positionsangivelser og D’erne med streger over (1995,161). Men intet sted henvises til teoriens 
ophavsmand, Jörgen Jersild.   

Var Jersildsympatier noget, der måtte forties i det Århusianske miljø? 

Mogens Christensen (1955-) 

Mogens Christensen (2008, 28) præsenterer positionerne som supplement til den Høffding-baserede 
funktionsteori, han i øvrigt benytter. Teorien præsenteres som en teori, der i modsætning til 
funktionsteorien ”ser stort på detaljer”. Han fortsætter: ”I funktionsanalysen ses tingene i frøperspektiv 
(mange detaljer, lille overblik), mens de kan studeres i fugleperspetiv (stort overblik, ingen detaljer) med 
positionsanalysen.” Om det er helt korrekt kan diskuteres, men det er under alle omstændigheder ofte den 
oplevelse  de to teorier synes at resultere i.141  

Christensen præsenterer i øvrigt teorien med et glimrende billede: 
 
”Idéen i positionsanalysen er kort fortalt: Hvor langt er der hjem til tonika? Man kan forestille sig 

følgende billede: Skru en krog i væggen, sæt et elastikbånd i den og træk. Når elastikken er slap og 
afspændt, kan det sammenlignes med den virkning, tonika har. Jersild kalder dette stadium 1. position. 
Et lille i gummielastikken kan sammenlignes med dominanten – 2. position. Endnu er væk fra væggen 
og tonika: Subdominanten, subdominantparallelen eller vekseldominanten, der samlet kaldes 
tredjepositionsakkorder. For at komme hjem skal man gå  gennem 2. position. Akkorder, der står i 

                                                           
140 Der er i 1996-98 tale om en blanding af Høffdings (1933 – f.eks. begreberne affinitær, kontrær, neutral) og 

Larsen/Maegaards (1981 – neapolitanisering, afledning, stemmeføringsgrafik, janushovedeffekt) terminologier. Ingen 
af forfatterne Høffding, Larsen/Maegaard eller Jersild krediteres dog for deres ufrivillige bidrag. 

141 I en årrække havde jeg på Københavns Universitet i undervisningsforløb, der gennemgik Maegaards (1981, 
1989) og Jersilds teorier (1970, 1989). Og i den endelige evaluering af disse, var det netop oplevelsen af detaljeklarhed 
overfor overblik, som de studerende tilkendegav. 
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kvintforhold til disse tredjepositionsakkorder (undtagen tonika)142, kaldes fjerdepositionsakkorder, fordi 
de skal igennem en tredjepositions- og en andenpositionsakkord for at komme hjem. Uanset hvilken 
position man er på, vil dur-moltonaliteten søge tilbage mod tonika – på samme måde som den spændte 
elastiks træk mod afspændthed.”  
 
I den senere 2013 udgivelse (hvor funktionsteorien har bevæget sig fra 2008’s Høffdingforlæg op til et 

Larsen/Maegaardsk niveau) indkorporeres positionsteorien helt fra begyndelsen, men fremlægges først 
egentligt på side 88, hvor det hedder, at den ”fortsætter hvor funktionsteorien slipper”. Positionsteorien 
kan udsige det, funktionsteorien ikke kan. 

Anders Müller (1957-) 

Müller introducerer teorien i forbindelse med en gennemgang af udvidede kadencer, der indbefatter 
rockrundgange (Müller, 2012, 208). Dvs. teorien er flyttet fra sit oprindelige gentandsfelt, den romantiske 
musik, over på et helt andet felt. Som analysesymboler benytter Müller trinfunktionsanalyse (Müller, 2012, 
153 ff.), et system som praktiseres ved Berklee College of Music og findes beskrevet hos Nettles og Graf, 
1997. Müller forholder sig eksplicit frit til teorien, og hans applikation på rockmusikken lader ham 
fremdrager interessante aspekter får interessante aspekter frem i forhold til tolkningen af en rundgangs 
akkordmateriale.143  

Müllers Musikalske Strukturer har siden ca. 2008 været benyttet som obligatorisk pensum på 
Københavns Universitet og Det Rytmiske Musikkonservatorium, hvorfor en hel generation af 
musikstuderende således i princippet, har kunnet stifte bekendtskab aspekter af teorien. Aspekter, som 
dog ligger fjernt fra Jersilds oprindelige intentioner. 

 

Mig selv 

Endelig har jeg selv publiceret to artikler om emnet. Den ene (2012a) udformet som et forsøg på at 
udbedre nogle af de mangler, jeg har oplevet i mit arbejde med teorien (se nedenfor), den anden udformet 
som en kort engelsksproget introduktion til teorien. Den sidste fører til en analyse af udvalgte Carl Nielsen-
satser (Hvidtfelt Nielsen 2012b), hvor jeg holder Jersilds positionsteori og Maegaards brug af 
neapolitaniseringsbegrebet og parallelvarianterne op overfor amerikansk Schenker-  og 
transformationsteori.  

Forslag til udvikling af teorien 

Jeg har lige siden jeg i 90’erne tyede til Jersilds Analytisk Harmonilære som grundbog for min 
undervisning i harmonisk analyse på Det Fynske Musikkonservatorium været optaget af Jersilds teorier. Jeg 
synes de på forbilledlig måde kombinerer fundamentalbas- og funktions-teoretisk forståelse, og har i 
forlængelse deraf i mange år arbejdet med Jersild og Maegaards teoridannelser i forening. Dette arbejde 
førte i 2012 til et forslag til ændringer af positionsteorien (Hvidtfelt Nielsen 2012a). Ændringerne skulle dels 
rette op på nogle af uheldigheder, som også Maegaard (1971a) havde gjort opmærksom på, dels skulle de 
forsøge at indarbejde muligheden for stor-tertssubstitution i teorien.  

Hvorvidt indarbejdningen af stor-tertssubstitution er en god ide, er jeg ikke længere helt sikker på. Men 
de ændringsforslag, der lægger sig i forlængelse af Maegaards kritik – og, som det skal vise sig, Vinthers 
praktiske brug – er absolut relevante og skal derfor gentages nedenfor. Det drejer sig om følgende:  

1) Positionsangivelse af forudholdsakkorder. 

                                                           
142 Christensen må antages at skelne mellem tonika som treklang og firklangsformen, som så ikke er tonika 

længere… 
143 Se f.eks p. 222 (Muller, 2012) hvor rundgange med akkorder uden funktionel affinitet på 5. position, 

gennemgås.  
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2) Antallet af mulige positioner. 

3) Tritonusforbindelser. 

4) Terminologien for akkorder i positioner højere end “4”. 

Positionsangivelse af Tp, Dp og forudholdsakkorder. 

For nu at starte bagfra, kunne man spørge sig selv, hvilke argumenter, der overhovedet kan være for at 
placere et forudhold i en anden position end forudholdets opløsning. I forbindelse med 
dominantforudholdene, som det her drejer sig om, kunne man argumentere, at eftersom 
dissonansbehandlingens stemmeføringskompleks er identisk for bevægelsen S6

-D, DD-D og 54D-D (og 
eftersom 64D-D kan betragtes som blot en variation af 54D-D) så burde de to dominantforudhold 
kategoriseres på samme måde som S6

-D, og DD-D-bevægelserne (se nedenstående eksempel).  
 

 
De tre kadencers identiske stemmeføringskomplekser 

 
Som det er fremgået ovenfor144, er Jersilds brug af positionsbegrebet ikke éntydigt. Det skal på den ene 

side angive ”typologiske grundtræk”, på den side kun vedhæftes ”undtagelsesvist”(1970, 96). På den ene 
side argumenteres for en særlig positions, 3.-’s¸ grundtonebestemte akkordindhold, på den anden side 
adskilles forudholdsakkorder fra deres opløsning, og akkorder uden nogen form for grundtonemæssig 
tilknytning til V.-trin kan tilsyneladende tilforordnes 2.-position. Skal teorien kunne fungere som teori er det 
nødvendigt, at foretage ændringer i Jersilds begrebsapparat:  

Tp og Dp må afvises som medlemmer af 2.-gruppen.  
Forudholdsakkorder må tilforordnes samme position som deres opløsning.  

Antallet af mulige positioner 

Jan Maegaard mener, at fordi lavere positioner genkommer i de højere, kunne positionssystemet med 
fordel reduceres til et rotationssystem bestående af kun tre positioner. Jeg skal argumentere modsat: At 
positionssystemet må udvides, for at positionsanalysen kan afspejle de analogidannelser, som Jersild 
forstår som betingende for den avancerede romantiske harmonik (1970. 32, 78). 

Allerede Orla Vinther præsenterer i sin Maegaard-kritik en analyse der oplister ikke mindre end 8 
positioner, også selvom det ikke gøres helt uden tvivl om denne tolknings gangbarhed. Under forløbet fra 
Position 8.- 4. er nemlig placeret en alternativ tolkning startende fra 5.-position. Denne alternative tolkning 
synes dog mindre plausibel end 8-positions tolkningen i og med, den ender med at udnævne en 
kvintsænket akkord til tonika, 1.-position. Dels er der en selvmodsigelse i at forbinde den altererede 
akkordform med 1.-position, dels vanskeliggør tolkningen en forklaring videre til næste akkord (hvad 
Vinther da heller ikke forsøger).  

Analysen kan måske læses som en lille cadeau til Jersild, der i sin første replik til Maegaards kritik 
angiver, at også Schönbergs musik lader sig analysere efter hans principper (Jersild, 1971a, 49). Måske. 
Passagen (Vinther, 1981, 123), bragt nedenfor, er i hvert fald et udsnit af A. Schönbergs opus4, Verklärte 

Nacht (1899).  Bemærk, at Vinther – præcis som Maegaard (og jeg) plæderer for – anbringer næstsidste 
akkord, dominantkvartkvintakkorden, i 2.-position.   

                                                           
144 Se afsnittet ”Position og Funktion”. 
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Det145 Maegaard jo overser, når han ønsker at begrænse positionsantallet til tre, er betydningen af 

hvilken afstand til tonika, disse positioner udtrykker. Betegnes en Salt-Dalt-Talt kadence som 3.-2.-1. vil det 
give et misvisende billede af, hvad der reelt foregår. Kadencen til Talt kan ikke sidestilles med en kadence til 
Tonika. Positionerne 3.-2.-1. vil her ganske enkelt være misvisende. Talt er ikke tonika, forstået som 1., men 
derimod, hvad man kan betegne som, en potenseret repræsentant for tonika. Derfor må kadencen til Talt 
udtrykkes gennem højere positioner, nemlig postionerne  6.-5.-4.. 

Til gengæld havde Maegaard fuldstændig ret i samme steds (før han nåede sin konklusion) at 
eksperimentere med positioner højere end 6. (1971a, 15). I en teori, der søger at begribe og fremstille et 
tonalt univers manifesteret i et kromatisk rum, er det nemlig ikke indlysende, hvorfor antallet af mulige 
positioner skal defineres af den diatoniske skalas tonemateriale.146 Forudgås den ovenfor omtalte Salt-Dalt-
Talt kadence af en akkord, der fungerer enten dominantisk til Salt eller subdominantisk/vekseldominantisk i 
forhold til Dalt, må denne i sagens natur udtrykke en 7.. Som i åbningen af Beethovens Op.53 anden sats. 

 

 
Beethoven, op. 53, II, takt 1-9. 
 
Beethoven iværksætter her sin bevægelse ud i et tonalt yderområde igennem en ekstrem animering af 

T. Denne får tilsyneladende “blot” tilføjet en septim; men opløsningen af denne viser, at akkordens position 

                                                           
145 Følgende afsnit er en kun let omskrevet version af afsnittet af samme navn i Hvidtfelt Nielsen 2012a. 
146 Jersild går, som allerede nævnt, ikke nøjere ind på en argumentation for positionsantallet, men noterer jo blot, 

”at der i alt findes seks positioner, idet [en syvende position] svarer til 1.-planets altererede form.” (1970,43).  
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ikke kan tolkes som blot en 4., der jo ville skulle fortsætte over 3. til 1.. At forklare fortsættelsen fra denne 
tonikaseptim-akkord til 5D som et yderligere opsving, ville på den anden side være at foregive en 
overraskende videreførelse af F7-akkorden, hvad der jo ingenlunde er tale om. Fortsættelsen af F7 afspejler 
nøje notationen af T’s 7: dis, der går til e, og ikke es, der går til d. Det, der derfor vil afspejle det musikalske 
forløb mest præcist i dette tilfælde, er at betegne F7 som 6Dalt (DDalt i forhold til en forventet 4D). Da 4D er 
5. må akkorden, der fungerer som DDalt i forhold hertil, F7, placere sig to positioner højere, altså som 7.-
position. 

Til gengæld medfører tredje takts permutation af E-dur akkorden til en Em nok et funktionsskift, men 
ikke positionsskift. Uanset om akkorden optræder som E-dur, 5D, dominant til 5.-positionsakkorden 4D eller 
som Em, subdominantisk i forhold til H-dur, 4.-positionsakkorden Talt, vil den placere sig i 6.-position. 

Jeg anbefaler derfor, at man følger Vinther , og lader positionsantallet afhænge af den specifikke 
musikalske kontekst. 

Tritonusbevægelser 

Det problematiske i rubriceringen af både Dalt og DDalt som 3.-positionsakkorder er allerede omtalt 
ovenfor:147 Den tilsidesætter såvel kvintskridtsbevægelsens som den opadgående ledetones paradigmatiske 
rolle som positionsskiftende element. 

Placeres de to akkorder en tritonus fra hinanden i samme position opstår i det tilfælde akkorderne 
umiddelbart følger hinanden og den sidste af akkorderne videreføres kvintvis nedad imidlertid et andet 
problem. Analysen af de tritonusbevægede akkorder som to akkorder i samme position modsvarer ikke den 
progressionslogik, der ligger til grund for bevægelsen. bII-V-I må forstås som en variant af II-V-I. Også derfor 

er positionsangivelsen 3. for bII, Dalt, velvalgt (uanset dens potentielle problemer I forhold til DDalt). Men 
er bII-V-I at forstå som en alteration af II-V-I, så må en tilsvarende bevægelse til f.eks. II. trin, bIII-VI-II, forstås 
som en alteration af III-VI-II, og den bevægelse, som principielt udfolder sig indenfor kun én position, bIII-VI, 
må forstås som logisk betinget af den positionsskiftende kvintbevægelse, den er en alteration af. 

Der er altså en kvalitativ forskel på, om de tritonussubstituerende akkorder optræder enkeltvis eller 
umiddelbart efter hinanden med yderligere kvintvis fortsættelse. Samtidig er denne tritonusudvekslelighed 
en så basal del af Jersilds teori, at opgivelsen af den, ville betyde teoriens sammenbrud: Enten ville den 
grundlæggende positionsplacering af den kromatiske skalas 12 trin ustandseligt skulle forrykkes, eller også 
skulle kvintfaldet som systemets grundpræmis for positionsskift måtte opgives. 

Så vi står i den situationer, som diverse teorier gennem tiderne har stået i et utal af gange, når empirien 
på forskellig vis ikke synes at indordne sig teoriens forventninger. Det giver sædvanligvis følgende 
muligheder: 

1) En accept af anomalien. Her, at progressioner, der lyder positionsskiftende betegnes som blot 
shatteringer indenfor én position 

2) En opgivelse af teorien. Her en indrømmelse til Rasmussens dom over teorien som i det store hele 
”forfejlet”. 

3) Indoperationen af en ad hoc modifikation.148  
 
Nu er det vi har med at gøre ikke en naturvidenskabelig teori, der afspejler objektive empiriske data, 

men en teori om tolkning af data. I dette tilfælde må løsning 2) anses for overilet, mens både løsning 1) og 
3) er pragmatiske muligheder. Da jeg mener, teorien som helhed giver en meget fin tolkning af den dur-
mol-tonale musiks harmoniske principper, og at dens væsentligste problem ligger i positionsangivelserne 

                                                           
147 Se afsnittet ”Altereret-Ualtereret” 
148 Begrebet er hentet fra Kuhns berømte bog om videnskabens arbejdsformer (The Structure of Scientific 

Revolutions), hvor det om truslen fra empiri, der ikke passer til en given teori bl.a hedder:”By themselves they cannot 
and will not falsify that […] theory, for its defenders will […] devise numerous articulations and ad hoc modifications of 
their theory in order to eliminate any apparent conflict (1970, 78).” 
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omkring såvel DDalt-Dalt-bevægelsen som tritonusprogressionen, foretrækker jeg løsning 3), der indenfor 
teoriens rammer på én og samme tid analytisk kunne anskueliggøre begge musikalske bevægelser. 

 Men fænomenet har betydning. Det vil potentielt påvirke enhver position hvori en tritonusprogression 
efterfølges af en faldende kvint. Ikke bare i forbindelse med Dalt-D, men ethvert sted i positionssystemet. 
Dette kan illustreres af nedenstående eksempel, der skal gennemgås i detaljer nedenfor. 

 

 
 
 Chopin op. 55, nr. 1, takt 71-72. 

Her skal blot peges på tritonusbevægelsen mellem Bb akkorden149 og E akkorden, som fortsætter 
kvartvis (som bidominant) til A. Følger man Jersilds logik, ville denne bevægelse skulle høres som en blot og 
bar omlægning fra altereret til ualtereret form uden implikationer for den funktionsharmoniske forståelse 
af forløbet. Spiller man frasen, er det imidlertid (i mine ører) uomgængeligt, at forstå vendingens 
sammenhængsskabende kraft som betinget af dens funktion som bikadence til A-dur-akkorden. 5Dalt 
fungerer ikke som bare en anden farve af 5D, men derimod aktivt som bII i forhold til 4D. Men skal 5Dalt i 
konsekvens heraf tilforordnes en højere position end 5D, forrykkes positionsbetegnelsen for ikke bare 
5Dalt, men også den foregående akkord, der som led i et overordnet kadenceforløb placerer sig yderligere 
en position over 5D. 

Der er en dobbelthed i spil. Dels deler to septimakkorder i tritonusafstand hinandens septim og terts 
(om end omvendt: den enes septim bliver den andens terts etc.), hvilke peger på funktionel identitet. 
Første akkord er dels den samme som anden, dels en ”dominant” til den anden. Men at en akkord kan 
forstås på to måder kendes også fra enklere teori. VII fungerer i næsten alle sammenhænge som 
ufuldkommen dominant til I. Og alligevel kan den, når den indgår i en kvintskridtssekvens lyde som en 
akkord på VII. trin, ”dominantisk” til III. 

 Jeg vil derfor foreslå, at problemet løses helt pragmatisk. Ved indførelsen af et begreb, der udtrykker, 
at denne tritonusbevægelse, om end den rent teknisk er beskrevet som udfoldende sig indenfor kun én 
position, faktisk i de tilfælde hvor anden akkord fortsætter med dominantisk (eller bidominantisk) funktion 
udfolder, hvad man kunne beskrive som, en udvidet dominantkadence. Jeg vil foreslå denne kadence 
indikeret ved suffikset “bII”: DaltbII –D– T, eller som i ovenstående eksempel: 5Dalt

bII
-

5
D-

4
D. 

Terminologien for akkorder i positioner højere end “4”. 

En anden problemstilling i positionsteorien, som Jersild ikke forholder sig til, er, hvorledes man i de 
højere positioner udtrykker hvorvidt akkorder optræder dominantisk, vekseldominantisk eller 
subdominantisk. Maegaard rammer nemlig endnu et centralt punkt i sin stadige påpegning af det faktum, 
at indenfor dette system vil enhver position kunne indeholde en dominant, subdominant og 
vekseldominant (1971a,14) . At Jersild selv i nogen grad er opmærksom på problemstillingen fremgår af 
navngivningen af T, når den optræder i 4.-position. Her vil den ikke virke tonikalt men derimod enten som 
dominant til subdominanten (subdominantens dominant, SD) eller som subdominant til dominanten 
(dominantens subdominant, DS). Som vekseldominant ville T pege mod SS (vekselsubdominants 
vekseldominant, SSDD), hvilket dog kun sjældent vil være aktuelt, hvorfor Jersild da også undlader at 
opliste denne betegnelse. 

                                                           
149 Ved becifringsangivelser benyttes konsekvent termerne Bb og H for akkorder baseret på tonerne B og H. 
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Men som Maegaard angiver, kan ikke kun T, men akkorder i alle positioner fungere som bi-
subdominanter og bi-vekseldominanter. Dette fænomen kunne man mene positionsteoriens terminologi 
burde afspejle. 

Vekseldominantfunktionen er på forhånd indbygget i terminologien i og med, at Jersild betegner såvel 
dur- som mol-versionen af vekseldominanten som DD. 5D vil jo være en gyldig betegnelse for såvel 
akkorden, der fungerer som dominant til 4D (D+

4
D=

5
D) som akkorden, der fungerer som vekseldominant til 

3
D (DD(=

2
D)+

3
D=

5
D). Og det uanset akkordens tonekøn. Fungerer akkorden som subdominant er det en 

anden sag. Det er det også, hvis akkorden er vekseldominant til subdominanten. Netop dette vil 
dominanten ofte være, når den fungerer som 5.- i stedet for 2.-position. Som 5. kan dominanten kun med 
rette kaldes D, hvis den er dominant til DS, altså til subdominanten i en kadence, der leder tilbage til D. 
Optræder den som vekseldominantens subdominant eller subdominantens vekseldominant kræves en 
anden terminologi. Vekseldominantens subdominant må analogt til betegnelsen for dominantens 
subdominant betegnes DDS, mens subdominantens vekseldominant følgelig må hedde SDD. 

Dette kan naturligvis også appliceres på de højere positioner. Bikadencen (S-D)-
4
D kunne efter denne 

logik betegnes: 4DS-
5
D-

4
D. Der, hvor man må overveje terminologi overfor enkelhed, er i de langt mere 

komplicerede forhold, der kan opstå.150  

Sammenligning med Jersilds analyse 

Forholdet mellem Jersilds teori og de udvidelser, jeg har forslået kan illustreres gennem de allerede 
bragte takter ( t.71-72) fra Chopins op. 55 nr.1.  

Jersild analyserer (1989, 32) passagen uden angivelse af positioner. Det giver allerede i forhold til 
bevægelsen mellem passagens anden og tredje akkord et problem. Anden akkord Db I en f-mol-
sammenhæng tolkes naturligvis som DDalt. Tredje akkord, Bb, tolkes – igen ikke mærkeligt – som S. Man 
kunne have ønsket sig en markering af, at der er tale om en dursubdominant i en mol-sammenhæng, men 
det får vi ikke ekspliciteret. Derved har vi en simpel omlægning af akkorder indenfor samme position – 3.- 
må vi gå ud fra. En omlægning, der ved tritonusbevægelsen ned til E tilføjes endnu et element. Der er tre 3.-
positionsakkorder. Den sidste bevæger sig kvintvis ned til en SSalt, der ikke lader sig  tolke som 2.-position, 
men kun giver mening som 5.-position. Det indledende forløb må altså tolkes som omlægning indenfor ikke 
3.- men 6.-position. Og dermed er tolkningen af det faldende ledetoneskridt fra DDalt’ sekundakkord ned 
til +S som positionsfastholdende fuldstændig kontingent med Jersilds ledetoneretingsprincipper. 

Jersild kommenterer eksemplet således (1989, 34): 
 

”Et typisk træk, som også fremgår af eksemplerne, kan man karakterisere som den romantiske 
harmoniks ”glidende akkordfølger”. De klassiske basbevægelsers kvart- og kvintspring er sjældnere og 
optræder ofte først i kadencens afslutning som tonalitetsstabiliserende effekt, hvorimod trinvise og 
især kromatiske bas-følger er langt hyppigere. Til tider har man indtrykket af, at en understemmes 
kromatiske føring direkte har dikteret akkordvalget og akkordstruktureringen […] Betragter vi Chopin-
eksemplet […] gennemsyres også her akkordfølgen af kromatisk faldende stemmebevægelser, 
basstemmens c-ces-b, der efterfølges af næstunderste stemmes a-gis-g, og som igen gives over til 
bassens fortsættelse med a-as-g.” 
 
Jersild fokuserer altså på den romantiske musiks karakteristiske kromatisk glidende linjer, som vi 

genfinder her i bassens bevægelse. Bortset fra springet ned til e udviser den jo en kromatisk bevægelse helt 
fra des ned til g. I dette fokus på ”glidende akkordfølger” forfalder han til netop den harmonikforklaring, 
som han tidligere kritiserede forfattere som Katz og Kurth for (1970, 4), nemlig ”at regulære 
harmonifølgemønstre forklares som […] et sammenspil af stemmebevægelser […] selvom øret i en række af 

                                                           
150 Se yderligere diskussion og argumentation i Hvidtfelt Nielsen 2012a. 
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disse tilfælde umiddelbart synes at kunne skelne, at det trods alt må være visse positionsfølger – om end til 
tider slørede – der som den egentlig styrende faktor betinger disse bevægelser.”  

Jersild ville sikkert selv ikke kunne genkende kritikken, for han hár jo netop analyseret forløbet 
positionsteoretisk: Fra en 2.-positions dominant sker et opsving til 3.-, nej, 6.-position, udfoldet gennem 
funktionerne DDalt, S og Salt. Sidstnævnte føres kvintvist nedad til5.-positionsakkorden SSalt, som med 
fordel omtydes til 4D, der regelret videreføres til en akkord, som Jersild tolker som en kvintsænket 
moldominant uden grundtone, o3

D, som igen videreføres til DD og D. 

Ser vi bort fra springet ned til e udviser baslinjen, som Jersild påpeger,  en kromatisk faldende 
bevægelse fra c ned til g. En sådan kromatisk faldende linje er normalt udtryk for en harmonigang, der kan 
omtydes til lutter kvintfald og dermed en kontinuerlig faldende positionsbevægelse. Og for en stor del af 
passagens vedkommende fanger analysen da også netop dette fald. S-Salt-parret bevæger sig fra b/e’s 6.-
position ned til a’s 5.-position, med efterfølgende positionsskift på hver akkord. Havde Jersild tolket Fm-
akkorden som DS – dominantens subdominant – i stedet for o4

D havde resultatet positionsmæssigt såvel 
som kadencelogisk været det samme. Analysen redegør for de positionsfølger ”øret […] umiddelbart synes 
at kunne skelne”. 

Men hvad med basbevægelsen ces-b? Hvorfor indebærer dette kromatiske fald ingen 
positionsændring, når de andre nu gør det?  

Jersild kan henvise til sine ledetoneretningsregler og finde forklaringen dér.  
Men er det tilfredsstillende? Og hvad med den subdominant, der uventet er en dur-akkord. Har heller 

ikke dét betydning? 
Når progressionen virker så naturlig – og ikke mindst dynamisk fremaddrivende, son den gør, fristes 

man til at søge en forklaring. Bevægelsen Db
2-B

b lyder som en analogi til en kadence, man kender, nemlig 
S4-D-progressionen. Qua ledetoneretningsprincipperne nedtones denne vending til blot en 
positionsomlægning. Hermed ignoreres imidlertid selve bevægelsens funktionsharmoniske logik, selve det 
netværk af forbundne bikadencer, der sammenkitter denne passage. 

Skal analogidannelsens logik tydeliggøres må Db
2 tilforordnes en position højere end Bb. Vi får igen brug 

for en 7.-position. Basbevægelsen bb-e-a lyder I sig selv som en kadence, hvilket kunne føre til en 
positionsadskillelse af Bb og E. Dette undgås gennem brug af bII-begrebet.   

Hele bevægelsen Db
2-Bb-E kan tolkes som én stor bikadence til A. En bikadence hvori indgår udvidet 

dominantkadence . Bb er derfor ikke længere at forstå som en subdominant, der af uransagelige grunde 
optræder i durform, men som bidominant til A. I og med den udvidede dominantkadences bevægelse til 
området en tritonus under denne Bb ændres déns status fra bidominant til altereret bidominant. Og den S4, 
der indgår i kadence med den altererede bidominant må også selv, set i forhold til den akkord, man 
kadencerer imod, A-dur, forstås som altereret. Bikadencen udgøres altså af følgen (S4alt-Dalt-D). I forhold 
til den indledende C-dur-akkord er Db imidlertid ikke forståelig som S4alt. Den er som septimakkord på bVI 
per definition DDalt. Men benævnelsen DDalt afspejler ikke den logik, der betinger dens indtræden 
umiddelbart efter dominantakkorden. Den logik, progressionen I-bVI lever af, er præcis som bevægelsen 
Db

2-B
b, en analogidannelse. Analogidannelsen til den dobbeltskuffende kadence. Skal denne logik fremgå af 

analysen, må akkorden – skønt septimakkord, - betegnes TT. 
Ved inddragelse af en 7.-position og begrebet udvidet dominantkadence tilbyder nedenstående 

tolkning i mine øjne en langt mere kontingent afspejling, af hvilke harmoniske kræfter, der betinger 
passagens logik. Der er nu overensstemmelse mellem positionsfald og kromatisk fald, der er tydeligt 
redegjort for hvilke grundkadencer, forløbet alluderer til, og der er ryddet ud i tvivlsomme betegnelser 
såsom SSalt, der ret beset ikke forklarede noget som helst, og endelig betegnes Fm, forløbets tredjesidste 
akkord, her som det den enklest set er, dominantens subdominant. Ikke en tredjedominantmol med 
sænket kvint og udeladt grundtone. Af alle disse grunde må analysen baseret på udvidelser af Jersilds teori 
siges mere kontingent at afspejle det musikalske forløb, end Jersilds oprindelige analyse gjorde det. Jersilds 
egen analyse kan i dette lys tværtimod virke mekanisk og ligefrem demonstrere manglende lydhørhed for 
harmonikkens underliggende progressionslogik. 
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Afsluttende bemærkninger 

I sit fokus på dur-mol-tonalitetens mønsterdannelser og beskrivelsen af affinitetens tre virkemidler, 
kvintspring, fællestone og ledetone, lægger Jersild sig i forlængelse af Høffdings grundparadigmer (1933). I 
betoningen af kvintskridtssekvensens egen logik og benyttelsen af vekseldominantbegrebet for 
andettrinnet i dets dur- såvel som mol-form lægger Jersild sig i forlængelse af Mortensens (1954) og den 
senere Hamburgers (1955). Den teori, Jersild på denne baggrund udleder af sine empiriske undersøgelser, 
er i den optik et forsøg på at forene de to tilgange. Men forsøget strander på Jersilds manglende indsigt i sit 
eget forehavende. Det er somom han ikke ser, at den funktionsteoretiske del af projektet strander med 
teoriens inkompaibilitet de tertssubsubstitutioner, der er funktionsteoriens egentlige bidrag til de 
verserende dur-mol-teorier.  

Dahlhaus’s definition af funktionsteorien151 som et forsøg på forklare den tonale sammenhæng mellem 
akkorder ved at reducere de akkorder, der fremstiller en toneart, til kun tre funktioner, ”der repræsenteres 
af akkorderne” angiver netop dette forhold: Ethvert af de syv skalatrin udtrykker en given funktion. De 
givne funktioner repræsenteres af akkorder i tertsforhold. Men vel at mærke et skalaegent tertsforhold og 
ikke – som hos Jersild – et symmetrisk tertsforhold, den lille terts. Akkordsubstitution i store tertser ligger 
udenfor Jersilds system og derfor fungerer teorien ikke som en funktionsharmonisk teori.152  

Funktionsteoriens grundantagelse er jo, at de tre funktioners paradigmatiske udtryk er gennem 
trinenes I-IV-V-I kadence. Alt, der sker, må forstås som udbygning af den kadence, hvis hovedelementer 
defineres af deres fælles – om end modsatrettede - kvintrelation til tonika.  Heroverfor står 
fundamentalbasteoriens paradigme om kvintprogressionen som den paradigmatiske bevægelse. Et 

                                                           
151 Se Dahlhaus, 1966, 93: "”Hugo Riemanns funktionsteori er et forsøg på at forklare den tonale sammenhæng 

mellem akkorder. Til grund for det indviklede system ligger det simple aksiom, at akkorder, der fremstiller en toneart 
kan reduceres til tre funktioner – Tonika, Dominant og Subdominant – og at grunden til det slægtskab, der består 
mellem akkorderne som akkorder – og ikke blot som resultatet af deres stemmeføring – er at søge i de funktioner, der 
repræsenteres af akkorderne (min oversættelse).”[”Die Funktionstheorie Hugo Riemanns ist ein Versuch, den tonalen 
Zusammenhang zwischen Akkorden zu erklären. Dem verwickelten System liegt das einfache Axiom zugrunde, daß 
Akkorde, die eine Tonart darstellen, auf drei Funktionen – Tonika, Dominante und Subdominante – reduziert werden 
können und daß der Grund der Beziehungen, die zwischen Akkorden als Akkorden – und nicht als bloßen Resultaten 
der Stimmfürung – bestehen, in den Funktionen zu suchen sei, die durch die Akkorde repräsentiert werden.“] Se også 
afsnittet „Dahlhaus‘ kritik af Riemann“ (under Frau Hauptmann til …). 

152 Jeg har, som allerede nævnt, andetsteds (Hvidtfelt, 2012a) argumenteret for at udvide teorien til at kunne 
inkludere stor-terts-relationer. Og vel kan dette gøres, men kun som ”ad-hoc-modifikation”. Stor-
tertsrepræsentationen er i sit væsen teorien fremmed. 
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paradigme, der fører til at kvintskridtssekvensen, med den afsluttende II-V-I-kadence, paradigmatisk 
udtrykker dur-mol-tonalitetens logik.   

At Jersild kan overse denne forskel, skyldes ikke mindst den åbenhed funktionsteorien efter Riemann 
udviser i forhold til progressionsbetragtninger. Riemann selv afviste progressionsregler. Hans funktionsteori 
beskriver rene kategorier, der bevæger sig over i hinanden i en fastlagt følge. I sin omtolkning af 
funktionsteori til affinitetsteori blander Høffding det Rameauske kvintskridtsparadigme ind i en oprindelig 
rent relationel teori. Hermed er der ikke langt til Mortensens kvintskridtsbaserede teori, og tanken om, at 
det hele må kunne forenes ligger lige for.  

I indførelsen af positionsbegrebet skaber Jersild da også en pendant til funktionsbegrebet. De 
konkurrerende trin, II og IV, forenes hos Jersild i en 3.-position. Endda på en måde, de aldrig gjorde det i 
hverken Riemanns subdominantbegreb eller fundamentalbasteoriens progressionsregler. Ingen af disse 
forstod de to trin som fuldgyldige repræsentanter for det samme. For begge teorier var det ene trin 
afledning af det andet.  

Foreningen sker dog på bekostning af funktionsbegrebet. For hvis akkordrolleidentiteten markeres af 
positionstilhør, hvad betyder begrebet ’funktion’ så? Igen må man se på den kontekst, Jersild erklærer at 
skrive sig ind i. En kontekst, hvor funktionsteorien er repræsenteret alene af Høffdings fremstilling fra 1933. 
Her glimrede funktionsbegrebet netop ved sit fravær. Det var erstattet af begrebet affinitet. Det er derfor 
nærliggende at læse Høffding således, at funktion og affinitet er synonymer. Og det er da øjensynligt også, 
hvad Jersild har gjort.153 

Graden hvormed hvilken positionsbegrebet hos Jersild overtager den Riemannske funktions rolle er i 
øvrigt tankevækkende. I den konsekvens Jersild tager af kvintskridtsparadigmet og dets 
substitutionsmuligheder, ender han faktisk i et system, der ikke er langt fra Riemanns oprindelige udkast. 
Det rotationsprincip, som Maegaard sporede, og som gør sig gældende i særligt de højere positioner, kunne 
lede til en formulering om 1., 4. og 7. position som ’tonika-planer’, 2., 5.¸ og 8. som ’dominantplaner’ og 3., 
6.og en evt. 9. position som ’subdominantplaner’. Forstås disse som ’funktionsplaner’, fremstår deres 
indbyrdes skift som en ren pendant til Riemanns oprindelige ’tetiske momenter’ (Riemann  1872).154 For i 
og med, at hver position kan repræsenteres af fire akkorder, er fundamentalbasteoriens kvintbaserede 
progressionslov ikke længere enerådende. Den er suppleret med en lovmæssighed der også gør stor-
sekundstigning, lille-sekundfald og stor-tertsfald til paradigmatiske progressioner, og i en sådan 
mangfoldiggørelse af reglerne slår begrundelsesformuleringerne let om fra det progressionelle til det 
relationelle. En akkords bevægelse fra 6. til 5. position forklares enklere gennem dens – ‘tetiske’? – 
positionstilhørsforhold end gennem applikation af én ud af fire progressionsregler.   

Man kan også udtrykke det således, at den relationelt og den progressionelt betingede forståelse af 
dur-mol-musikkens lovmæssigheder falder sammen i positionssystemet. 

Funktionsteori bliver positionsteorien dog, qva de allerede nævnte manglende store-terts-relationer, 
aldrig. De senere forfattere, der har benyttet sig af positionsteori, såsom Vinther, Christensen og Müller, 
anvender den da også som supplement til funktionsteorien. Som en teori, der træder til, der hvor 
funktionsteoriens forklaringskraft svigter. 

Skal positionsteorien yde sit maksimale, og ikke blot fremstå som et middel til mekanisk at navngive 
akkorder efter positionstilhørsforhold, må den fleksibilitet, man finder i 3. position, udvides til de øvrige 
positioner. Man må tage Jersilds forklaringsforsøg gennem tesen om analogidannelser alvorligt. En sådan 
tilgang vil gøre hele teorien mindre dogmatisk og i stand til fleksibelt og fintfølende at registrere de subtile 
nuancer, der ofte er betingende for avanceret dur-mol-tonal harmoniks tilsyneladende kadencelogiske 
forløb.  

                                                           
153 Havde Jersild i stedet for Høffding (1933) støttet sig til også Hamburgers 1951 og ikke kun hans 1955, havde 

det funktionsbegrebets mere kategoriale tolkning stået klarere for ham.  
154 Se ”Fra Hauptmann..”. Riemann præsenterede i 1872 kategorierne tonika, subdominant og dominant, som 

såkaldte ’tetiske momenter’: Tonika var ’tesen’, der i overgangen til subdominanten mødte sin ’antitese’, der dog 
gennem dominantens tiltræden slog over i ’syntese’ og bekræftelse af tonearten.    
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Fundamentalbasteori i USA 

I sin a History of Harmonic Theory in the United States udnævner Thompson (1980) tre tyske 
teoretikere, som stamfædre til den amerikanske udvikling indenfor feltet. De to er trinteoretikerne Weber 
og Richter. To berømte og alment anderkendte teoretikere. Den tredje er den (af mig, og den litteratur, jeg 
har læst)ukendte, eller i hvert fald aldrig refererede, Immanuel Gottlob Faißt (1823-1894). Én grund – en 
væsentlig endda – til hans manglende gennemslagskraft og de fraværende referencer er, at han aldrig selv 
publicerede. Hans teori er senere offentliggjort af eleven Heinrich Lang under titlen Harmonielehre nach 

Immanuel Faißt (Stuttgart, 1922). Når Thompson fremhæver denne Faißt skyldes det hans elev Percy 
Gotschius, hvis allerede nævnte The Theory and Practice of Tone-Relations (1892), skulle få en betydning 
for nittenhundredetallets amerikanske teori, der kan sidestilles med trin-  og den senere Schenker-teoris.  

Goetschius’s udgivelse rummer træk fra flere forskellige traditioner. Dette gennemgås i den samlede 
fremstilling af den trin-, funktions- og Schenker-baserede amerikanske teori. Det træk, der her har 
interesse, er det fundamentalteoretiske. Og – for at gentage mig selv – når det har en endda stor interesse 
skyldes det den tætte overensstemmelse, den amerikanske udvikling viser med den danske. 

Så et par ord igen om Danmark. 
Jerild har været meget åben omkring de teoretikere, der har inspireret ham. Man må derfor formode, 

at han ikke har været bekendt med den slående teoretiske tvilling, som intetsteds nævnes, Allen Irvine 
McHoses (1902-1986) klassifikationsteori fra 1947, The Contrapuntal and Harmonic Technique of the 18th 
century. Denne fremstilling ligger så slående tæt op af Jersilds at den på bedste vis kan sættes op som 
perspektiv til positionsteoriens fortrin og mangler. Og ligesom Jersild lod sin teori om Cesar Franck følge op 
af en almengørelse, der gjaldt al dur-mol-tonal musik, lod også McHose kun fire år senere sin – 
Bachorienterede – teori følge op af en udbredelse til hele det 18. og 19. århundredes musik. Endnu mindre 
kan Jersild have kendt McHoses forgængere, den oprindelige inspirationskilde Percy Goetschius (1853-
1943) og de teoretikere, der mere eller mindre udtalt adapterede dennes kvintskridtparadigme (Francis 
York, George Chadwick og Benjamin Cutter (Thompson, 1980, 82)) eller de, der overtog også andre dele af 
Goetschius’ teori og tænkning som Franklin Robinson (Thompson, 1980, 90) og Goerge Wedge (Thompson, 
1980, 107). Én af Goetschius’s følgere har Jersild kendt: Donald Tweedy (Thompson, 1980, 99). Om ikke 
andet så af omtale. Tweedy er sammen med Piston de analytikere, Katz (1945, 2-4), som Jersild jo har læst, 
benytter til at vise hvor håbløs den akkordorienterede trinteori er.155 Tweedys bog hedder Manual of 

harmonic technic based on the practice of J.S. Bach. Som McHoses bog baserer den sine udsagn på analyser 
af Bachs musik og fungerer deri som et mellemled mellem Goetschius’ akustisk funderede og McHoses 
analytisk funderede fundamentalbasteori.  Af de her nævnte amerikanere vil kun Goetschius, Tweedy og 
McHose repræsentere den udformning fundamentalbasteorien fik i USA. Deres rolle er, som allerede 
understreget perspektiverende. Fremstillingen af de tre teoretikere vil til stadighed i lige høj grad være 
kommentarer til den danske tradition, som det vil være information om en amerikansk problemstilling. 

Idet jeg fokuserer på kun tre teoretikere, har jeg tydeligvis valgt nogle fra. Fravalget er sket udfra 
afsnittets overordnede perspektiverende funktion. Med Goetschius – Tweedy – McHose trækkes en linje, 
der tydeligt viser såvel en gennemgående påvirkning, samt dennes transformationer. Når jeg har fundet det 
væsentligt at indsætte Tweedy mellem Goetschius og McHose, skyldes det tre ting:  

1) Det faktum, at Jersild påviseligt har kendt hans navn. 
2) Tweedys valg af empirisk forlæg i form af et afgrænset materiale: Bachs orgelkoraler 
3) Visse væsentlige ændringer i Goetschius’ ”Klasseteori”, der har implikationer for McHose, 

amerikansk teori i almindelighed, samt dansk funktionsteori (dette sidste aspekt, diskuteres andetsteds).  
For et samlet billede af alle ovenfor nævnte amerikanske teoretikere henviser jeg til Thompson (1980). 

                                                           
155 Katz’s pointe er ikke, at Riemanns teori er bedre. Langt fra.. Pointen er at kun Heinrich Schenkers lineært 

tænkte teori giver brugbare analytiske resultater. 
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Percy Goetschius (1854-1943) 

Percy Goetschius præsenteres af Thompson (1980, 37) som ”the father of American theory” Et udsagn 
der umiddelbart efter kvalificeres af følgende citat af George T. Jones: 

 
”Many of the newer theory texts owe a great deal to Goetschius, even though the present authors 

may be unaware of their indebtnes. “156 
 
For den, der – som jeg – først møder Goetshius’s tekst efter at have konsulteret amerikansk teoris 

øvrige hovedværker er denne karakteristik slående. Hele den funktions-orienterede ”nytænkning”, der i ét 
perspektiv lanceredes af Rattner (1962) og i 1978 sattes ind med et perspektiv, der (uden at vide det, 
naturligvis) lå tættere op af den danske skandinaviske viser sig at være en blot og bar videreførelse, af visse 
aspekter fra Goetschius. Lige som stort set al anden amerikansk teori kan forstås som udfoldelse af 
elementer fra hans toeri. Det skyldes, at Goetshius’s tekst indeholder spor, der leder til såvel trinteori, 
funktionsteori, lineært tænkt teori, et stort fokus på melodiens betydning samt – hvilket er det aktuelle her 
-  fundamenttalbasteori. Det er de fundamentalbasteoretiske spor, der her er aktuelle, det er disse, der vil 
blive fulgt nedenfor. Det skal vise sig, at disse spor hos Goetschius – som de senere skal være det hos Jersild 
– er sammenfiltret med funktionsteoretiske spor. Få ord må derfor siges om dette også; men den helt store 
diskussion, som Goetschius’ funktionsapekter indbyder til udfoldes ikke her. Den er reserveret til 
gennemgangen af amerikansk teoris forhold til de øvrige europæiske hovedspor: Trin-teori, funktions-teori 
og – ikke generalbasteori, men – Schenker-teori. 

Goetschius rejste som tyveårig til Europa i 1873 for at studere musik. Det gjorde han på et af tidens 
fremmeste tyske konservatorier, konservatoriet i Stuttgart, hos dettes rektor, professor Immanuel Gottlob 
Faißt (1853-1943), der selv havde studeret hos Siegfried Wilhelm Dehn (1779-1858), som i øvrigt 
praktiserede en harmonilære, som han havde overtaget fra sin (meget unge, kan man se af årstallene) 
lærer, Bernhard Klein (1793-1832). Denne række af relativt ukendte teoretikere rummer i sig selv en 
historie, som imidlertid ikke skal fortælles her. Også den reserveres til den store amerikagennemgang. 
Pointen med overhovedet at nævne navnerækken, er at understrege, at den påvirkning Goetschius fik, var 
en påvirkning i ”andet led”. Eller længere ude. Det var ikke tidens store teoretikere som Ernst Richter, 
Simon Sechter eller Hugo Riemann, Goetschius opsøgte. Han modtog i Stuttgart en undervisning, der 
udover en umiskendelig inspiration fra Weber/Richter var tilsat en god portion af underviserens egne 
personlige ideer.  

Situationen er ikke usædvanlig. De fleste, der studerer harmonik gør det hos lærere, der ikke selv har 
udformet teorier, men blot viderefører det, de mener at vide, er rigtigt og korrekt. Om så den viden 
kommer af skarpsindighed eller misforståede læresætninger svæver ofte i vinden. Grunden til, at det 
nævnes, er, at Goetschius ikke selv angiver, hvilke teorier han har haft kendskab til. Vi ved ikke om hans 
stedfortræderovervejelser har relation til Riemann (kun , at hans lærer, Faißt, også lancerede dem), om 
hans akustiske kvintafledning og den efterfølgende paradigmatisering af intervallet skyldes kendskab til 
Rameau. Selv siger han, at alt, hvad han ved stammer fra Faißts undervisning, og at hans egne ideer er 
resultatet af samme undervisning.157 Også dette diskuteres yderligere i gennemgangen af amerikansk trin-, 
funktions- og Schenker-teori. 

                                                           
156 Citeret fra Thompson (1980, 37) der i en note henviser til G.T.Jones, Symbols Used in Music Analysis, p.916. 

Den, der også læser min overordnede gennemgang af amerikansk teori, Det amerikanske perspektiv, vil genfinde dette 
citat også her, da det er så rammende. Også visse af de følgende observationer – i vid udstrækning dem, der 
omhandler harmoniske ”funktioner” -, vil gentages i denne anden sammenhæng.  

157 Goetschius, [1889], 1913, iv: “The present author’s knowledge of harmony was obtained solely through this 
channel, and he takes pleasure in a vowing that was he has since learned is due to the influence of Dr. Faißt’s 
incomparable mode of instruction.” 
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Goetschus’ første tekst, The Material Used in Musical Composition udkom i Tyskland i 1882 og var 
oprindelig udformet til brug for den engelsksprogede undervisning i Stuttgart. I 1889 udkom en revideret 
version i USA, som ifølge Thompson på centrale punkter adskiller sig fra den tyske version, angivelig fordi 
Goetschius ikke ønskede at komme på kant med sin lærer Faißt.158 I 1892 fulgtes udgivelsen op af nok en 
bog med fundamentalt set samme indhold, The Theory and Practice of Tone-Relations. Begge udgivelser er 
blevet genoptrykt adskillige gange. Den udgave af The Material, jeg refererer til er således angiveligt 14. 
udgave, dateret 1913, med fornyet copyright fra 1941 og min version af The Theory.. er “24. Issue, 
rewritten and enlarged” fra 1931. 

Ét af de punkter, hvor den amerikanske udgave af The Material adskilte sig fra den tyske angik 
generering af skalaen. Den forklaring, som jeg nedenfor skal præsentere som eksempel på 
fundamentalbasteoretisk tænkning, optræder kun i den amerikanske udgave og er altså kun fremlagt på 
amerikansk jord. Det er harmonisk teori af amerikas muld. 

Og det er det ene af de to aspekter af Goetschius, jeg vil komme ind på her: Kvintgenerering og 
kvintparadigme. 

Det andet er kadencetolkningen i lyset af dette paradigme, samt begrebet ”harmonisk klasse”. 

Akustisk Kvintparadigme 

I et forsøg på at postulere et nulpunkt i amerikansk teori randt formuleringen ”amerikansk muld” mig i 
tangenterne. Udtrykket er ikke kun besynderligt. Det er fejlagtigt. Skal vi blive i billedet, må vi sige at 
Goetschius – om han nu vidste det eller ej – bragte fransk jord ind i staterne. Fremlæggelsen af den 
akustiske fundering er det kærnepunkt, der adskiller The Material fra The Theory. Er kvintparadigmet end 
udvidet til at være skaladannende i den amerikanske version af The Material,  er det dog først i The Theory, 

at man får den udbyggede forklaring. Deraf naturligvis bogens titel. Navnet Rameau optræder intetsteds i 
denne præsentation af akustiske svingninger og kvint. Heller ikke i Thompsons gengivelse. Læser man 
Goetschius’ tekst er det nu immervæk svært ikke at medhøre dette store franske forbillede. Først forklares 
det, at det enkleste forhold mellem to toner er forholdet 2:1, hvilket er lig med oktaven. Oktavintervallet 
frembringer imidlertid ny tone. 

 
”7. In order to find a new tone which associating harmoniously with the first, will still furnish a 

starting point for actual tone-combination, it is equally obvious that the next simplest mathematical 
ratio must be taken; that is, 1 to 3, or 217½:652½. The sensation (or tone) produced by the action of 
652½ sound-waves159 in a second upon the ear, is e2, written on the fourth space of the G-staff, and 
constituting the interval of a perfect fifth with the middle a (a1, representing the ratio 2:3 with e2, while 
1:3 is the ratio with the lower a). Thus: 

 

                                                           
158 Thompson (1980, 39-40) henviser til Mother Carolls PHD-afhandling Percy Goetschius: An American Theorist 

and Teacher (1957) s.34-35. Thompson skriver: “It should be noted that the Stuttgart (1882) version […] does not 
contain many of Goetschius’s unique ideas; in this version, for instance, Goetschius oresents the Rameau-Weber 
explanation of the scale, namely, that it is a compilation of the notes of the principal triads I, IV, and V. Mother Carroll 
offers the conjecture that Goetschius used this explanation because he was conscious of Faißt’s watchful eye.”  

At det så ikke er en helt igennem korrekt gengivelse af Webers teori er en anden sag. Rameau fortæller ganske 
rigtigt et sted (1726, 32), at han ”faire remarquer [den diatoniske skalas] l’origine dans les prois Sons fondamentaux 
proposé” (og de tre fundamentale ”Sons” (klange), han har fremlagt er jo I, IV og V). Weber udtrykker imidlertid 
éntydigt (1817, 23), at det, der generer skalaen, er foreningen af alle de skalaegne [eigenthümliche] treklange: „Eine 
Tonleiter ist nämlich anders nichts als: die Gesamtheit der einzelnen Töne aus welchen die eigenthümlichen Akorde 
einer harten oder weichen Tonart bestehen, in eine Reihe gestellt; der Begriff einer Tonleiter sezt also die Begriffe von 
Tonart und eigenthümliche Akorden einer Tonart voraus.“ 

159 Goetschius tager udgangspunkt i det fænomen, at tonen a på øverste linje af basnøglen påvirker 
trommehinden med 435 svingninger [strokes] i sekundet. De 217½ svingninger, Goetschius her bringer i spil, er 
svingningstallet for oktaven under førnævnte a, idet underoktaven jo svinger i halvt tempo af overoktaven. 
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8. From this the facts are deduced, that while the unison and octave are the simplest and most 

intimate tone-relations, 
the perfect fifth is the simplest mathematical ratio and there- 

fore the closest relation that exists between two different tones.  

For this reason the perfect fifth, which we will call a harmonic degree, must constitute the basis of 
the whole system of tone-combination, and the standard of measurement in harmony (Goetschius, 
[1892], 1931, 2-3).” 
 
Fordi kvinten er den første nye toner der fremkommer ved så enkle forhold mellem svingningstal som 

muligt udgør intervallet en særlig tæt relation. Både som samklang og som bevægelsesinterval. 
Sammenlign med denne udmærkede oversættelse af Rameaus argumentation, som Shirlaw (1917, 99) har 
foretaget :160   

 
“The String with its divisions furnishes us with a perfect harmony, the bass of this harmony resulting 

from the entire string, which is the source and foundation of all other sounds. If now we wish to 
determine the progression of the bass, it is evident that we ought to make it proceed by these 

consonant intervals given us by the first divisions of the string. Each sound therefore [that is, of this 
fundamental bass] will accord with that which has preceded it and will bear a harmony like that which 
we have received from these first divisions. … It is the fifth [..] which best suits the progression of the 

bass; in fact, one never hears a Final [Perfect] Cadence where this progression does not appear; the 
bass descending a Fifth, or, what is the same thing, ascending a Fourth (mine kursiver).” 
 
Fordi strengen med dens inddelinger (= proportionerne 1:2, 1:3 etc.) giver den perfekte (=udtrykt 

gennem de enkleste forholdstal) harmoni, bastonen er fundament for denne perfekte harmoni. Den 
perfekte samklangsharmoni skal afspejle sig i progressioner. Den perfekte progression er derfor 
kvintskridtsprogression. Shirlaw (1917, 105) giver længere fremme en hjælpende hånd, for at få denne 
argumentation, til at blive meningsfuld: 

 
“[…] the lower sound of this Fifth is understood as the fundamental sound; the higher sound is a 

dependant sound, which has its meaning as Fifth, determined by the fundamental sound in which it has 
its origin. Such a closeness of relationship existing between the two sounds of Fifth and Fundamental, it 
follows that the same closeness of relationship will exist between their harmonies.” 

 
Eller man kunne henvise til en anden formulering, Rameaus egen berømte, om at den faldende kvint 

udtrykker bevægelse fra overtone ned til fundament, at ”kvinten vender tilbage til sin kilde” (Rameau, 
1722, 129). Også hos Goetschius er kvintspringet noget fundamentalt. Det udnævnes til normalprogression: 

 
 “[T]he […] progression, from V to I, is one of the most urgent, most nearly inevitable chord-

movements in music. This, and all similar successions, in which the chord falls one harmonic degree, will 
be distinguished in this book as the Normal progression (Goetschius, [1889], 1913, 24).” 

                                                           
160 Teksten findes også i gennemgangen af Rameau under Hovedtræk…. Her kan Rameaus originaltekst også 

findes, samt en del yderligere kommentarer. 
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Er der en normalprogression er der også en “unormal”-progression: Det er de progressioner, der ikke er 

kvintprogressioner. De benævnes (Goetschius, 1913, 31) ’fremmede’ (foreign).  
Tilbage til kvinterne: 
Det harmoniske trin udgør ikke bare normalprogressionen. Det viser sig, at det også er det, der 

genererer skalaen (Goetschius, [1892] 1931, 3).  

 
Tonen fis angiver en bevægelse væk fra tonearten. Ingen skala kan indeholde to forskellige udtryk for 

samme trin. Fis er i konflikt med F, og hører derfor ikke med til skalaen.161 
Fra skalaen udlagt som kvint kan Goetschius nu finde sine hovedakkorder. Det er de, der ligger tættest 

på tonika. Jo flere ’harmoniske trin’ væk en akkord ligger, jo sjældnere er den.  Af den grund er I, IV og V 
trin: 

 
“32. The relative importance of each of the six triads of a key corresponds exactly to that of the 
respective scale-step, and depends 
 upon the distance of its root from the tonic in perfect fifths; 

 or, upon its location in the “natural” scale […]. 

Assuming, as self-evident, that the tonic triad is of first and fundamental significance, the next in 
importance is the dominant triad, then the subdominant triad, and so on […](Goetschius, 1931, 12)” 

Hovedakkorder og harmoniske ‘klasser’ 

Den kvintstablede skala præsenterer en ny type argumentation for opdelingen af skalaen i hoved- og 
bi- (her ’underordnede’) akkorder. I stedet for henvisning til slægtskab, skalaindhold eller I-IV-V-
progressionens almindelighed indsættes et fundamentalbasteoretisk argument: kvintparadigmet. Samme 
kvintparadigme forklarer også den rangorden, man fra praksis kender mellem ’bi-akkorderne’. Andettrin, 
det tættest på tonika, er hyppigst benyttet, derefter kommer sjettetrin mens tredjetrinnet figurerer som en 
decideret sjælden akkord.  

Så Grotschius’s teori har samme dobbelthed, som man kan finde hos Rameau. Tonika, dominant og 
subdominant er hovedakkorderne. Men i en fundamenttalbasteori, kan de vel ikke også udgøre den 
centrale kadence? Progressionen IV-V er jo en såkaldt fremmed. Goetschius løser sit problem 
fundamentalteoretisk konsistent: Subdominanten må forstås som en overbygning til andentrinsakkorden, 
af Goetischius kaldet Anden-dominanten (Second-dominant): 

 
”The II7 without its root proves to be the subdominant triad (the IV).[…] From the above example it 

is theoretically apparent that the triad II is the principal representative of the “subdominant” harmony, 
while the IV is only an Imcomplete form of the II7. This confirms the theory that no chord-root can be 

                                                           
161 Thompson (1980, 43) rejser det spørgsmål, som akustisk afledte skalaer altid rejser: Hvor kommer tonen F fra? 

Hvorfor er det F og ikke det reelt kvintafledte fis, der tilhører skalaen? Goetschius´svar baserer sig på nærheden til 
tonika. F ligger nærmere og er derfor ”tættere” på tonearten end det seks kvinter (seks harmoniske skridt) fjerne fis. 
Denne argumentation, påpeger Thompson burde føre til, at også tonen b blev valgt fremfor h. Og, kunne man tilføje, 
es fremfor e. I så fald ville c ligge i midten af den kvintstabelfremstillede skala. Man kan notere sig, at en sådan skala 
ville være den doriske skala.  
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accepted upon any perfect 5th below the keynote. Practically considered, preference is likely to be given 
to the IV, because of its direct perfect-fifth relation to the tonic. The degree of prominence which either 
of these two equally important chords assumes, depends upon the accidental emphasis given to the 
tones d or f respectively (1931, 85).” 
 
Dette greb tilbyder løser ikke blot en løsning problemet med den fremmede progression. Det løser også 

den del af subdominantproblemet, der knyttede sig til, at én (og kun én), af den kvintopstillede skalas 
akkorder befandt sig under tonika. Det var i virkeligheden ikke tilfældet. Akkorden, der tilsyneladende ligger 
en kvint under tonika er teoretisk set et udsnit af anden-dominanten. Teoretisk set, er en vigtig 
kvalifikation. For Goetschius er opmærksom på, at subdominanten (som IV) i praksis er en hyppig og vigtig 
akkord, og at den i praksis hyppigt må forstås som det, den ligner, nemlig IV. Så subdominanten er ikke 
aflivet. Den er blot givet en i fundamentalbasteoretisk sammenhæng teoretisk konsistent tolkning. En 
tolkning, der i vis forstand er teoretisk mere tilfredsstillende end Rameaus skelnen mellem to forskellige 
akkorder, subdominanten (sixte ajoutée), som gik til tonika og accord de grande sixte, 

andentrinskvintsekstakkorden, der var den, der gik til dominanten.162 
Men grebet løser ikke den del af problematikken, som Goetschius deler med trinteorien. Hvordan kan 

en underordnet akkord samtidig have samme rang som én af hovedakkorderne? For trinteorien var dette, 
der de facto burde være, men for trinteoretikerne efter alt at dømme ikke var et, paradoks, uløseligt. I 
Goetschius’ teori bed jeg mærke i, at biakkorderne ikke var biakkorder, men underordnede akkorder.  

Denne distinktion har betydning. Den forlener denne ”father of American theory” med et 
funktionsteoretisk element. Hvis man kan kalde det det. For den første af Goetschius’s tekster, hvor dette 
element optræder, er skrevet før end Riemann havde udviklet begrebet om en funktionsteori. I 1882, da 
hvor Goetschius’s første version af The Material.. udkom, eksisterede Riemanns teori om funktioner, om 
hovedfunktioner og modificeringer af hovedfunktionerne, de såkaldte skinkonsonanser endnu ikke.163 Det er 

                                                           
162 At jeg er så positiv overfor Goetschius’s tolkning skyldes naturligvis, at jeg – før jeg erfarede eksistensen af 

hans lærebog – selv har foreslået samme omtolkning af forholdet mellem andet- og fjerdetrin (Hvidtfelt Nielsen, 
2015).  

Thompson (1980, 51) har en anden vinkel. For ham udgør tolkningen ”[t]he single embarrasing moment in 
Goetschius’s presentation of his theory of harmonic progression”. Han uddyber på følgende side, hvor han kalder 
Goetschius’ konklusion, at der ingen akkordrod kan ligge kvinten under tonika, for “an astonishing self-
contradiction:[…] The subdominant triad, originally one of the three principal triads of the key and one of the ”three 
essential elements of harmony”, is now seen not to exist independently at all.[…] On the other hand, the II, which was 
introduced as one of the subordinate triads […] has now risen to the rank of third-most important in Goetschius’s 
system, after the tonic and the dominant.” 

Mod denne kritik må fremføres, at Goetschius allerede fra den første præsentation af de ”three essential 
elements of harmony” anførte et forbehold. I hvert  fald i The Theory (1931, 12), som er den Thompson nu citerer fra. 
Her ses i præsentationen af det opdelte akkordmateriale fjerde- og andet-trin klammet sammen (Goetschius, 1931, 
12):  

 
Asterisken henviser til følgende note: ”A fine distinction in the relative importance of the IV and the II will be 

discussed later on.” I sin første fremstilling fortæller han om andendominantens særposition første gang, akkorden 
omtales mere indgående (1913, 36): “This is in reality the fundamental representative of the subdominant […] as will 
be seen later on.”  

163 Selve tanken om, at biakkorder repræsenterer hovedakkorder havde Riemann dog formuleret. Dels i artiklen 
”Musikalische Logik” fra 1872 og dels i ”Über das musikalische hören” (1874). Dermed ikke påstået, at der 
nødvendigvis er en direkte linie fra Riemann til Goetschius. Hele spørgsmålet om muligheden af påvirkning fra 
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derfor intet under, at Goetschius’ version på centrale punkter adskiller sig radikalt fra denne udlægning.164 
Det underlige ligger i lighederne: At også Goetschius taler om ”modified forms”, samt at det tyske begreb 
”parallel” dukker op:  

 
“§ 108: The three subordinate triads should not be regarded as new and independent harmonies, 

but merely as modified forms of the principal chords. They are the relatives or parallels of the latter, 
and serve chiefly as substitutes for them, for variety. The relation is defined by the principal scale-step 
which each subordinate chord contains. In the VI of C major, for example, the most important of its 
three tones, in the key, is its chord-third, the tonic note c (1913, 35).” 
 
Men måske skal begrebet “parallel” angive den noget anden betydning af “relative”, som kommer for 

dagen, når tonearten er mol (1913, 44). Modsat Riemanns senere model er der nemlig stadig tale om 
underterts-repræsentation, ikke en egentlig parallel(”relative”)-repræsentation. Det medfører så, at kun 
tonika har en repræsentant, da repræsentanten for IV i mol er en akkord med formindsket kvint , og 
repræsentanten for V - fordi Goetschius overtager Webers (1817, 242, 258)model for molskala og harmonik 
- er en akkord med forstørret kvint. Begge dissonante treklange165 og dermed ikke mulige 
hovedtreklangsrepræsentanter. 

Disse par af hovedakkorder og underordnede akkorder inddeler Goetschius i såkaldte ”klasser”: 
 

“The entire system of tone-material is grouped in three distinct classes: the tonic class, the 

dominant class, and the second-dominant (or subdominant) class. There are points of resemblance 
between them, and yet each forms a distinct system by itself. These three classes cover the whole 
ground of musical associations and movements. There is no chord that ever has been, or can be, used, 
that may not be defined as a member of either the tonic, the dominant, or the second-dominant class 
of harmonies. The tonic class is peculiar to itself. In this book the dominant chords will be called the 
first class (of non-tonic chords); those of the second- or sub-dominant will be called the second class (of 
non-tonic chords)(1913, 21).” 
 
Tonika er noget helt for sig, så at sige udenfor enhver klasse. Derfor udgøres første klasse af 

dominantiske og anden klasse af subdominantiske akkorder. Subdominant og andendominanten tilhører 
begge 2. klasse, på samme måde som veksel- og sub-dominanten hos Jersild begge tilhører 3.-position. Og 
som følge af den ovenfor refererede subdominanttolkning er andendominanten – som vekseldominanten 
var det hos Jersild – ”in reality the fundamental representative of the subdominant or Second class (1913, 
36)”. Alle akkorder, skriver Goetschius, kan tolkes som tilhørende én af disse tre klasser. De tre klasser 
synes altså pendanter til Riemanns begreb om ’tetiske momenter’ (1872), eller de senere tre funktioner 
(1887). Eller til Jersilds første tre positioner.   

Det sidste er nok den bedste sammenligning. For ligesom Jersild mange år senere skulle skønne, at 
visse akkordformer – som f.eks. en tonika med septim – måtte forstås som beliggende ud over de tre 
grundpositioner, altså i højere positioner, skønnede også Goetschius, at visse akkorder lå ud over de tre 
grundklasser (tonika + 1. og 2. klasse): Tonika kan kun optræde som treklang. Både dominant og 
andendominant kan uden at det påvirker deres klassetilhørsforhold optræde som firklange. Optræder I, VI 
eller III som firklange rykker de op i højere klasser. Præcis som Jersild senere skulle praktisere det. I og VI 
tilhører som firklange 3. klasse, III tilhører den absolut højest, nemlig 4. klasse. 

                                                                                                                                                                                                 
Riemann og betydningen af dette elements tilstedeværelse allerede her i 1882 i forhold til funktionsteoriens normale 
syn på amerikansk teori, diskuteres indgående i Det amerikanske perspektiv. 

164 Dette forhold diskuteres mere indgående i den fremstilling af funktionsbegrebet i amerikansk teori, se afsnittet 
Det amerikanske perspektiv.. 

165 Når jeg her skriver treklang og ikke overtager Goetschius’s term akkord, skyldes det at de nævnte akkorder  
som firklange godt kan repræsentere hovedakkorder.  
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Goetschius illustrerer klassesystemet med et skema (1913, 113), der får følgende kommentarer: 
Klasseinddelingen og kvintparadigmet hænger sammen. Klasserne ligger et ’harmonisk trin’ fra 

hinanden, man bevæger sig altså i ’normalprogressioner’ (=kvintvis) nedad fra de højere mod de lavere 
klasser. Den modsatte – altså stigende kvintvis bevægelse – benævnes en digression, både dette og 
bevægelser, der springer en klasse over, forstås som irregulære bevægelser. Man må således forstå den 
plagale kadence (der i sin bevægelse springer 1. klasse over) som en ’irregulær’ bevægelse. Man kan ikke 
afslutte et forløb med en irregulær bevægelse: 

 
“Every regular progression is complete in itself, and cancels the obligations of its class. Every 

irregular progression, on the contrary, is only a partial resolution, or none at all, and demands 
justification by subsequent resolution. The best and commonest method is, after every irreg. prog., to 
return immediately to the former class (1913, 113).” 
   
For – må man antage – derefter gennem normalprogressioner at afslutte forløbet. 

 
Goetschius [1882, 1889] 1913, 113. 
 
Med disse tre elementer – kvintparadigmet, repræsentationstanken og klasseinddelingen – har 

Goetschius fremlagt et kraftfuldt sammenhængende grundlag for harmonisk tænkning, der på en fin måde 
forener fundamentalbasteoretiske indsigter med den senere funktionsteori. Thompson nævner som sagt 
ikke begrebet ’fundamentalbasteori’, men henviser til Rameau, der ”had proposed the same theory 
(Thompson, 1980, 54)”. Thompson finder dog at ”[s]ubsequent European theorists had  ignored this 
concept (ibid.)”, hvilket kan undre, da det jo er underliggende hos  Kirnberger og decideret og 
gennemtrængende hos Sechter. Thompson mener derfor:  

 
”The theory of root progression by fifths might never have assumed its present importance in 

American theory had Goetschius not presented it (ibid).” 
 
Og ikke kun kvintparadigmet kan amerikansk teori takke Goetschius for. Uden på noget tidspunkt at 

nævne navnet Hugo Riemann krediteres Goetschius for det, som vi i Europa betragter som Riemanns 
fortjeneste: 

 
”Moreover, he develops it [kvintskridtsparadigmet] by reducing the harmonies in a key to three 

principal classes, each having its own defined obligations. Thus he presents an important principle of 
harmonic function (ibid.)” 
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Thompson er altså enig med mig, i at teorien – på trods af Goetschius’s i Thompsons øjne fejlagtige 
omfortolkning af subdominanten - er vellykket. Og karakteristisk for det, der skal komme til at præge 
amerikansk teori generelt, er det Goetschius’ fokus på progressioner, han fremhæver: 

 
“Goetschius’s difficulty with the subdominant should not eclipse the importance of this theory. 

Whereas European thoerists had directed most of their efforts toward thoeries of chord construction, 
Goetschius presents an explanation of harmonic progression (Ibid.).” 

 
Og med disseer den fundamentalbasteoretiske side af Goetschius oplistet, og de elementer, der skal få 

betydning for den amerikanske fundamentalbastradition præsenteret. Thompson (1980, 99) pointerer 
Robinsons betydning som mellemled mellem Goetschius og Tweedy. I vores sammenhæng, hvor 
kvintparadigme og klasse-systemet med dets teori om akkordrepræsentationer står i centrum, er den dog 
mindre påfaldende. Robinson præsenterer akkordmaterialet i den Richterske inddeling i primære og 
sekundære akkorder, uden at forstå de sekundære som repræsentationer af de primære (Robinson, 1918, 
31 og 66 ff.), hvorfor det Goetschiuske klassifikationssystem er fraværende. Dertil kommer, at 
kvintparadigmet er – om overhovedet eksisterende – så ikke længere fundamentalt, men er forvandlet til 
’harmoniske’ og ’uharmoniske’ progressioner (1918, 48 ff.). Robinson fremstår med andre ord snarest som 
en trinteoretiker, der indoperer et akustisk forklaringssystem. 

Alle disse træk (repræsentation, klasseinddeling, kvintparadigme) er til stede hos Tweedy, hvor de 
endda udsættes for en særlig drejning, der dels skal få betydning for Tweedys efterfølger, dels viser en side 
af amerikansk harmonisk forståelse, som for en dansk optik kan overraske. 

Donald Tweedy (1890-1948) 

Donald Tweedy studerede teori hos Goetschius og Robinson på The Institute of Musical Art og 
begyndte efterfølgende selv at undervise på Eastman School og Music i New York og udgav sin Manual of 

Harmonic Technic i 1928. Thompson beskriver bogens særlige egenart: 
 
“A unique pedagogical feature of Tweedy’s work is the deliberate avoidance of statements of rules 

of harmonic theory.[…] In the Preface Tweedy explains his aim “I hope there is no dogma in these 
pages. I have chosen rather to address numerous questions to the student, designed to elicit from him 
his own harmonic theory”(Thompson, 1980, 99).” 

 
Jeg vil fokusere på et andet aspekt. Det, der kommer til udtryk i bogens undertitel: ” based on the 

practice of J.S. Bach”. Tweedys iagttagelser er bundet op på en særlig udvalgt empiri, Bachs orgelkoraler. 
Bachs orgelkoraler fungerer som det nødvendige forbillede en studerende må have: 

 
“Musical models for this style of writing were necessary which should be expert in craftsmanship as 

well as sufficiently rich in harmonic vocabulary to serve to illustrate all phases of the subject. It was also 
imperative that they be beautiful. The masterly chorale-settings for four voices by J. S. Bach fulfill 
these requirements as no other work of musical art can. They form, by themselves, within the limits of 
a single volume, a complete 'school' of harmonic part-writing as yet unsurpassed (Tweedy, 1928, XII). “ 

 
Det disse modeller skal vise er den musikalske grammatik, der styrer harmonikken. Tweedy indleder sit 

forord med at fortælle derom: 
 
 “HARMONY deals with the combination of tones into structures known as chords and the 

arrangement of these structures in successions which shall be logical and significant to the musical 
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mind. The study of harmony in relation to the art of music has often, and with reason, been compared 
to the study of grammar in relation to literature. (1928, IX)”  
 
Forordet indeholder endvidere referencer til de forgængere, der har inspireret Tweedy. Centralt står, 

som Thompson fortæller, Goetschius og Robinson. Men bemærk også tilstedeværelsen af Rimsky-Korsakov, 
Vincent d’Indy og Ernest Bloch:166  

  
“The technical terms employed in this work are in accordance with current usage. The system of 

symbolization, while in some respects novel, has been developed from that originated by 
Gottfried Weber and improved upon by Faißt and Goetschius. It is especially designed to serve as 
musical shorthand in the taking of dictation, and has proved its entire practicability during five years of 
trial at the Eastman School. In arriving at the manner of presenting the subject of harmony which is 
here recorded, I have found especial stimulus in the theoretical teaching of Rimsky-Korsakoff and 
Vincent d'Indy in Europe and of Ernest Bloch, Percy Goetschius and Franklin Robinson in America. To 
the last named must be accorded particularly deep appreciation for the inspiration of his personal 
training which, though frequently spiced by the zest of emphatic disagreement with his ideas, was 
always evocative of fruitful discussion (Ibid.XIII).” 
 

Kulturelt kvintparadigme 

Tweedy opererer som en god fundamentalbasteoretiker naturligvis med et kvintparadigme. Men 
modsat århundrede gamle franske og samtidige amerikanske forgængere baserer han ikke dette på natur- 

men kultur-fænomener. Han baserer det på etnomusikalske studier, ”a field” fortæller Thompson (1980, 
100) ”that was just beginning to attract interest in the United States in 1928”. Præsentationen af kvinten, 
som et unikt interval fremlægges som det praktiske resultat af en sådan lang kulturel udvikling:  

 
 “We are here concerned only with the practical result of a long process of development. All 

systems of arrangement which have had artistic vitality agree on one point: they include a tone 
corresponding to that of a vibrating body two-thirds the length of that producing the original 
fundamental. This we call the Dominant of the key (Ibid. 1).”167  
 
Ordet “natur” undgår vi dog ikke. Når det kulturelt betingede kvintintervals forrang kommer til udtryk i 
progressioner, er det fordi det – og her klinger det tidlige 1700-tal med168 - er det ”naturligste”: 

 
 “It should be clear from the manipulation of various sequences that the strong harmonic 

tendencies within a given tonality operate in such a way that progression, 'going on,' is most natural 
when the bass moves up a fourth or down a fifth (e.g., I-IV-VII-III-VI-II-V-I ad infinitum). If the series is 
reversed, the meaning of 'harmonic progression' becomes quite clear: […] 

This makes as much sense as 'Cat black a is it' (ibid, 106).”  
 
Toneartens stærke harmoniske tendenser virker analogt til de tendenser, man ser I 

kvintskridtssekvensen. Kvintskridtet er et paradigmatisk bevægelsesinterval. Og den indledende henvisning 

                                                           
166 Tre teoretikere, jeg ikke har beskæftiget mig med. Da imidlertid de aspekter af Tweedys teori, jeg vil fokusere 

på, éntydigt baserer sig på Goetschius’ lære, vil jeg tillade mig fortsat at styre uden om disse tre. 
167 Det kunne være interessant at sammenligne dette udsagn med Harrisons små hundrede år senere bud på 

begrebet ”overtonality” (Harrison, 2016, 14ff.), hvor det side 17 bl.a. hedder: ”Minimally, overtonality is expressed by 

two pitch-classes related by perfect fifth or its compound;” 
168 Se Hovedtræk.. for kommentarer om og eksempler på det tidlige syttenhundredetals brug af begrebet 

”naturlig” i forbindelse med harmonik. 
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til analogien til grammatik aktiveres til at vise, at omvendt kvintfølge modsvarer omvendt ordstilling. 
Hvilket trods alt ikke er helt rigtigt. Den stigende kvintskridtssekvens er jo ikke, som sætningen, meningsløs; 
den har blot et andet “udtryk”, en anden ”betydning” om man vil. En betydning, der som – for nu at blive i 
sproganalogien – kæder af stadig mere farverige adjektiver eller adverbier kan lede frem til den 
”grammatisk korrekte” tonale kadencestruktur, som vi ved vil komme. 

Og hvad med den plagale kadence? 
 
“Quite true though it be that IV-I may be used as a cadence, it is observable that the sense of 

finality has usually to be strengthened by the placing of a reiterated tonic note in Soprano (ibid).”  
 
Vel eksisterer den, men den må understøttes af grundtonen i sopranen for at virke afsluttende. 
Næste spørgsmålet er så, hvordan tackler Tweedy enhver fundamentalbasteoretikers største 

udfordring? Hvordan inkorporerer han subdominanten i systemet? Han kan vel ikke bare uden videre 
acceptere progressionen IV-V? 

Tilsyneladende jo. Side 59-60 vises progressionen uden andre kommentarer, end at den modsatte 
progression V-IV skal undgås. Et andet sted ses en model, hvor sekundskridtet undgås: 

 
“If all the triads of the Key are used in succession, the order is apt to be: VII-III-VI-IV-II-V-I (ibid, 21).”  
 
Problemet løses ved at placere subdominanten som en tertsgennemgang mellem VI og II. Men tro mod 

sine principper om ikke at komme med regler, kommenterer Tweedy ikke akkordfølgen. Thompson ved 
ligeså lidt som jeg, hvad man skal udlede heraf: 

 
”Thus Tweedy lays before the student the thorniest problem of Goetschius’s theory: the placement 

of the subdominant. Tweedy’s questions indicate that he prefers that the subdominant be regarded as 
the fifth below the tonic. If so, why does he place it between the VI and the II in his scheme of harmonic 
progression (Thompson, 1980, 103-104)?” 

Hovedakkorder og klasseinddeling 

Subdominantens stilling progressionsmæssig synes fri. Kvintskridtsparadigmet viger åbenbart for IV-V-
progressionens almindelighed. Hvordan står det til med subdominanten i forhold til det begreb om tre 
såkaldte ”hovedakkorder”, som mange teoretikere opererer med?  

Tweedy griber dette spørgsmål an på en ny og original måde, som Piston (1944, 31ff) siden skal tage 
op: 

 
 “Combining the complete series of seven tones in the two forms of scale, we get a series from 

tonic c of [c-d-es-e-f-g-as-a-b--h-c]. The invariable tones are c, g, f, and d, or Tonic, fifth above, fifth 
below, and the tone above the Tonic, which, except in the artificially calculated Greek and Gregorian 
modes, is so frequently among Western peoples a whole-step above, that the exceptions do not 
preclude a generalization. From the standpoint of pure melody this tone is properly considered 
'Supertonic.' From the standpoint of harmony it is often considered as the Dominant of the Dominant, 
bearing as it does the same relationship to the Dominant that the Dominant bears to the Tonic. It is 
then spoken of as 'Second Dominant.' The invariable constituents of a scale may be said to be, then, the 
Tonic and its three dominants, Dominant proper, Subdominant, and Second Dominant. The variable 
constituents are the third tone above (the Mediant), the third below (Submediant), and the tone 
directly below the Tonic (Tweedy, 1928, 7).” 

 

Tweedy indeler, som teoretikere gør flest, skalaen I to grupper. Men Tweedys inddeling adskiller sig fra 
standardinddelingen i ’primary’ og ’secondary’ , ved at tage udgangspunkt i dur-og- mol-skalaernes samlede 
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tonemængde, og dér udvælge de toner, der er gennemgående i både dur og mol, og sætte dem overfor de 
toner, der forandres i skiftet fra dur til mol. De første, de invariable toner er 1., 2., 4. og 5. trin. Udtrykt som 
harmonier er disse skalaens invariable fundamenter : Tonika, Andendominanten, Subdominant og 
Dominant. Akkorderne på skalaens 3., 6. og 7. trin rubriceres som de variable.  

Helt uden forlæg er denne inddeling ikke. Goetschius fremhæver i gennemgangen af mol netop tredje- 
og sjette-trin, som dem, der frit kan altereres uden, at det får betydning for – og kommer et andet nyt 
begreb – akkordernes funktion.169 Et begreb, der kun optræder to gange i The Theory, men som optræder 
hele 57 gange hos Tweedy.170  Blandt andet i præsentationen af en anden, endda meget belejlig inddeling: 

 

”A convenient method of procedure is to arrange all chords in three classes as to function: Tonic (I), 
Dominant (V), and Secondary (II). Then outline the general harmony which the tune seems to demand 
(Ibid. 163).”  

 
Her kommer andettrinnets fundamentalbasteoretiske forrang fremfor subdominanten éntydigt til skue. 

De tre hovedakkorder er I, II og IV! En så markant stillingtagen skal man til Portmann for at finde 
tilsvarende. Og Portmanns teori var endda anderledes, ja, andettrinnet hos Portmann var end ikke det 
skalaegne, men andettrin som en akkord med durterts (Portmann, 1789, 4). Tweedy har taget Goetschius’s 
overvejelser til efterretning. 

Inddelingen af akkorderne i klasser muliggjorde hos Goetschius en sidestilling af forskellige akkorder, 
der kunne siges at repræsentere hinanden, og derfor kunne tilskrives samme klasse. Sådan er det også hos 
Tweedy. Men klassernes indhold har forandret sig lidt: 

 

”It may seem an amazing statement that all harmonic settings can be planned so simply, but it 
should be remembered that I means 'Tonic Class' chord (including VI as deceptive resolution of V and 
possibly III as incomplete tonic-seventh), that V includes vii as dominant, and that II stands for any 
chord which may precede the dominant,—which is 'out beyond V’ in the tonality (Tweedy, 1928, 164).” 
 
Der er sket en omfordeling. Tredjetrinsakkorden er rykket fra dominantklassen over i tonikaklassen, 

således som Riemann (1872) oprindeligt selv foreslog. Formuleringen ”incomplete seventh” er den samme 
som man kan finde hos Halm171 (1905, 59). Om Tweedys omtolkning skyldes en sådan påvirkning er det 
umuligt at sige noget om. Det er muligt, han har afledt det af Bach-koralerne, hvor tredjetrin jo aldrig 
optræder dominantisk, men dog en sjælden gang tonikalt. Og så er der den formulering, som bliver 
paradigmatisk for amerikansk teori, skønt den – teorien -, da den med Forte (1962, 91) endelig når frem til 
at reaktualisere sin iboende begrebsdannelse, nu har glemt alt om dette oprindelige – og derved 
ærkeamerikanske – fundament: ”any chord which may precede the dominant”. Den formulering, der bliver 
”dominantpreparation” og senere (Guck, 1978, 34)”predominant.” Da Forte præsenterer sit begreb i 1962 
afslører intet, at han havde kendskab til denne 34 år gamle formulering.172 

Tweedys klasser er hermed som følger: 
1) Den tonikale, I, VI og III  
2) Den dominantiske, V og vii 

                                                           
169 Goetschius, 1931, 33: “The best reason that can be given for the lowering of these particular scale-steps (3 and 

6), is, that these alteratons do not impair the essential consonant quality of any one of the three principal triads, and 
therefore do not interfere with any legitimate function of the scale and chords..”  

170 Funktionsbegrebets betydning diskuteres udførligt i Det amerikanske perspektiv. 
171 Halm, 1905, 59: „Heraf fremgår det, at „treklangen“ III ikke er en fuldstændig konsonans, men en ufuldstændig 

dissonans, nemlig septimakkord på I. trin (med udeladt grundtone”[”Daraus geht hervor, dass hier der ”Dreiklang” III 
keine vollwertige konsonans, sondern unvollständige Dissonanz, nämlich Septharmonie der I. stufe ist (mit 
verschwiegenem Grundton);] 

172 Thompson tager dette forhold helt anderledes cool. Han nævner det ikke med et eneste ord. 
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3) Den prædominantiske, der indeholder enhver akkord, der leder til dominanten. 
 

Firklangene VI7 og III7 får ikke hos Tweedy plads i en 3. og 4. klasse. De behandles (258 ff) som 
fjernerliggende akkorder, som den studerende opfordres til at vurdere enkeltvis alt efter deres rolle i den 
givne sats. 

Med Tweedy har Goetschius’s teori undergået to forandringer. Dens kvintparadigme er blevet rykket 
ud af naturens hænder og er i stedet funderet i kulturen, i den etablerede praksis. Klasseindholdet er blevet 
omfordelt, og klassemængden reduceret. McHose transformeres alt dette til en ny type teori. 

Allen Irvine McHose (1902-1986) 

Som yngre lærer på Eastman School of Music har Allen Irvine McHose naturligvis kendt til Donald 
Tweedys harmonilære baseret på Bachs koraler. McHose tager det ekstra skridt, som Tweedy øjensynligt 
ikke havde gjort. McHose analyserer alle koralerne. Og på baggrund af disse – og andre - analyser uddrager 
McHose regler for, hvorledes harmonikken egentlig bevæger sig indenfor den dur/mol-tonale musik. 
Resultatet tolkes gennem et Goetschius/Tweedysk perspektiv, nemlig kvintparadigmet og 
klasseinddelingen. Modsat Goetschius og Tweedy er McHose eksplicit omkring kvintparadigmets relation til 
Rameaus teori. Hvis der da overhovedet stadig er tale om et kvintparadigme. Hvis ikke det – som hos Jersild 
– opsluges af det strukturelle netværk, der udfoldes over denne teori. 

Lyder det som tågesnak?  
Det opklares forhåbentligt nedenfor. 
McHose fortæller (1947, 2-3), at Rameaus inversionsteori, den teori, der tilsiger at treklange forstås 

som tertsstabler, og at den nederste tone i en sådan stabel er grundtonen, ligger som fundament for hans 
teori. Men er McHoses teori en teori baseret på kvintskridtsparadigmet? 

Basis for McHoses teori er empirien i en endnu snævrere forstand, end det var hos Tweedy. Tweedy 
eksemplificerede med Bachs orgelkoraler. McHose udleder af Bachs orgekoraler. Og andre værker. Teorien 
er baseret på analyser, den er – præcis som hos Jersild - uddraget af empiriske undersøgelser. Forskellen er 
blot, at McHose havde et forudetableret grundmønster, Goetschius’s klasse-teori, at læne sig op af. Jersild 
måtte selv opfinde positionstesen.  

McHose analyserer musik af Bach, Graun og Händel og får derved en baggrund at udtale sig på. Det 
viser sig, at 16% af de harmoniske progressioner bevæger sig en prim (=tonegentagelse), 52% en kvint, 21% 
en sekund og 11% en terts (McHose, 1947, 4). Kvintbevægelse er det hyppigste, sekundskridt det 
næsthyppigste, tonegentagelse det tredjehyppigste og tertsbevægelse det sjældnest forekommende. Men 
McHose registrerer ikke blot. Hans undersøgelser foretages gennem en Goetschiusk optik, hvori kvintfaldet 
har en privilegeret status. Derfor – samt i forlængelse af den Rameauske tradition, han skriver ind i - skelner 
McHose mellem faldende kvinter, som han anser for paradigmatiske, og stigende kvinter, som derfor 
markerer en form for undtagelse.173 

Skønt det empiriske grundlag hermed skulle være iorden, McHoses antagelser skulle være baseret på 
solidt undersøgt praksis, bemærker Thompson dog nogle problemer: 

 
“Although his study is based on analysis of complete compositions, he does not list these works 

specifically. Also somewhat disconcerting is that he studies differing bodies of music to arrive at various 
stastistics. Whereas he uses  the study of over two hundred Bach chorales to illustrate one point, he 

                                                           
173 Også for Rameau udgjorde den stigende kvintkadence er undtagelse. Det er denne opfattelse af undtagelse, 

der ligger bag den første betegnelse denne kadence fra underkvint til tonika fik: Cadence irregulliere (Rameau, 
1722,64, 221). Undtagelsen angik dog specifikt den ’forkerte’ dissonansopløsning, der opstod, når seksten i akkorden 
med tilføjet sekst, mod alle etablerede regler for sekunddissonanser, bevægede sig opad til tonikas terts. Normalt var 
det nemlig altid den nederste tone i sekundsammenstøddet, der skulle bevæge sig. Trinvist nedad. 
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refers to a study of all 371 chorales for statistics to demonstrate suspensions, or of unspecified works 
of “Bach, Graun, Handel and other contemporaries” to illustrate root movement (Thompson, 1980, 
153).” 
Hvis ikke vi ved præcis, hvilke værker, der ligger til grund for hvilke antagelser eller hvis forskellige 

aspekter udledes af forskellige værkgrupper udvandes den oprindelige intention om, langt mere præcist 
end Tweedy gjorde det, at fundere sin teori i praksis. 

McHose lod få år efter, at hans teori om syttenhundredetallets musik var udkommet (1947), den følge 
op af en genskrivning (1951), der også indbefattede attenhundredetallets musik.   

Med denne indvending in mente vender jeg mig nu mod, det McHose fik ud af sin tilgang. 

Klassifikationerne 

McHose benytter sine analyser til at spørge efter forskellige udvalgte akkordprogressioner. Hans første 
spørgsmål vedrører de grundtonebevægelser, der i Bachs musik fører til tonika (1947, 5). Dernæst hvilke 
bevægelser, der fører til akkorderne, der fører til tonika (ibid, 6). Derefter de, der fører til akkorderne, der 
fører til akkorderne, der fører til tonika (ibid, 7). Og så fremdeles.174  

Af grundtonebevægelser til tonika registrerer McHose to (1947, 6): Kvintfald (hyppigt) og 
ledetoneskridt dvs. stigende sekund (mindre hyppigt).  

 I overensstemmelse med den Rameauske teoris kvintfaldsparadigme  - og det Goetschiuske 
klassesystem gennem hvilket McHose forstår sine iagttagelser, - nævnes den plagale kadence  ikke her. De 
empiriske undersøgelser er langt fra uhildede. Skønt præmisserne for udsøgningen af akkorderne er 
anderledes end Goetschius’s fører McHoses observationer i første omgang til et Goetschiusk resultat. 
McHose omdøber de Goetschiuske ’klasser’ til ’klassifikationer’:  

I første klassifikation placeres de akkorder, der fører til tonika. Dvs. akkorden bygget på overkvinten og 
på ledetonen (kvinten over og sekunden under ”målakkorden”).  

I anden klassifikation placeres de akkorder, der hos Bach der fører til førsteklassifikationsakkorderne. 
Det er andet og fjerdetrin. Igen akkorden kvinten over og sekunden under den ene af de to målakkorder 
der nu er i spil, nemlig V. I forhold til den anden nye målakkord, viio, ligger de formindsket kvint (IV) og lille 
terts (ii)over.  

McHose opererer ligsesom Goetschius også med en tredje og en fjerde klassifikation.  
Tredjeklassifikationsakkorderne, altså de, der leder til IV eller ii, er som hos Goetschius durs og mols 

sjettetrinsakkorder, og de, der leder hertil, fjerdeklassifikationsakkorderne, ligger en kvint herover, og 
udgøres af de to tonearters tredjetrin.  

Til tonika og første klassifikation kan man, viser analyserne, komme både gennem kvintvis faldende og 
trinvist stigende bevægelse. Til anden og tredje klassifikation kan man kun komme i kvintvis faldende 
bevægelse. Bach benytter sig i åbenbart kun af kvintfald i forbindelser til akkorder, der ligger på højere 
niveauer end subdominant og vekseldominant.  

                                                           
174 Med denne tilgang balancerer McHose på kanten af den empirisk registrende og ideelt set blot beskrivende 

trinteori. Og det er ifølge Thompsons tekst intet tilfælde: ”It would be impossible for a complete systematic version of 
Goetschius’s harmonic theory, with its original acoustical basis, to continue to develop in the 1940s as it had under 
Tweedy and Wedge. Piston’s Harmony had marked a reversal of philosophy: the concept of acoustical basis had given 
way to the procedure of deriving theory solely from the observation of musical practice (1980, 152).” Efter Piston var 
den Weberske tradition for en tid I højsædet. En respektabel teori måtte være som denne. McHose har i den grad 
indoptaget denne tankegang, at han ligefrem bebrejder Rameau, at han ikke fulgte samme tilgang: the ”The error 
Rameau and many theorists following him made was to become involved in mathematical and acoustical explanations 
to prove this theory of the key center.[…] What should have been done was to continue the analysis of music 
(McHose, 1947, 5).” Men som Thompson (1980, 153) tørt konstaterer: “In fact, Rameau had not used such an analysis 
[…] as his starting point at all”. 

 



Fundamentalbasteori i Danmark (og USA) - Jersilds positionsteori i kontekst 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

119 
 

McHoses analyser viste hverken tredje- eller sjettetrin-trinsakkord i tonikaposition. Hermed adskiller 
McHoses model sig fra både Goetschius og Tweedy. Den første inkluderede sjettetrin, den anden både 
sjette- og tredje-trin. Hermed fraskriver McHose sig den snert af funktionsteori, der lå gemt hos Goetschius 
og Tweedy. Årsagen hertil ligger primært i McHoses metode. Når udgangsspørgsmålet er ”hvilken akkord 
fører til tonika”, kan tonikapositionen aldrig komme til at indeholde andet end tonika. Om det spørgsmål så 
er bevidst valgt, for at sikre netop dette udfald, eller om udfaldet er blot resultatet af den metode McHose 
anså for mest pålidelig, vides ikke. Måske er det mest interessante at dette udfald knytter stærkere bånd til 
den senere Jersildske teori, end til den Goetschiusk/Tweedyske teori, den er opstået af. 

Klassifikation og position 

Med McHoses klassifikationssystem har den teori Goetschius initierede foldet sig ud til noget, der er 
næsten identisk med den teori, Jersild senere skal præsentere. Hvor tætte de to teorier er på hinanden – 
samt nok så vigtigt, på hvilke punkter de pricipielt afviger fra hinanden fremgår af nedenstående 
sammenligning. 

Indholdet i klassifikationstabellen, er det, McHose angiver i sin indledende præsentation (1947, 14, 16). 
Det udbygges en smule senere. McHoses tekst benytter udelukkende store romertal. For at tydeliggøre de 
mulige akkordstrukturer benytter jeg den Weberske trinnotation. Derudover skal bemærkes, at jeg hos 
McHose angiver dur-skalaens mulighed først, og molskalaens bagefter. Et b for en trinangivelse betyder, at 
trinnet er sænket i forhold til den rene durskala: 

McHose  Jersild 
Ingen  6. pos: vii/VII, IV/iv, bVI/bvi, II/ii 
4. klass: iii - bIII, bIII# 5. pos: iii/III, bVII/bvii,bII/bii, V/v 
3. klass: vi – bVI,vio 4. pos: vi/VI, bIII/biii,   I/i,   #IV/#iiv 

  2. klass: IV, ii – IV/iv, iio, ii 3. pos: II/ii, bVI/bvi, IV/iv,  VII/vii   
  1. klass: viio,V – viio,V,v,bVII 2. pos: V, viio 

  Tonika  1. pos: Tonika   
 
Sammenligner vi de to rækker, kan det ses, at McHoses empiribaserede udledning af de fire 

klassifikationers indhold giver et resultat med såvel forskelle som ligheder i forhold til Jersilds kvintafledte 
positionskategorier. 

Jersilds positionssystem udviser fra 3.position og op en udvidelse, McHoses klassifikationer en 
indsnævring af bevægelsesmuligheder. 

Jersilds positionssystem indeholder seks positioner, til og med akkorden på skalaens syvende trin, altså 
seks harmoniske ’niveauer’. McHoses system rækker ikke længere end til fjerde klassifikation, skalaens 
tredjetrin. Den rene treklang på syvende trin inddrager McHose ikke, da dens kvint jo sprænger tonearten. 
Det giver fire klassifikationer plus tonika, dvs. fem harmoniske niveauer. Klassifikationerne og positionerne 
forholder sig i de fleste tilfælde således til hinanden, at klassifikationsindholdet udgør en delmængde af 
positionsindholdet. Men der er bemærkelsesværdige undtagelser. McHoses empiriske tilgang medfører en 
fuldkommen analogi mellem dur og mol, således at både durs og mols sjette- og tredjetrin indbefattes i 
samme kategori. Jersilds kromatisk systematiske tilgang resulterer i en asynkronicitet mellem dur og mol på 
disse niveauer. Da Jersilds teori er bygget på rene kvinter, forrykker den forskellige placering af 
tritonusintervallet i dur og mol forholdet mellem dur og mols sjette og tredje trin: mols placerer sig i 3. og 
4.-position, durs i 4. og 5.  

De øvrige pladser stemmer godt overens. McHose noterer (i forlængelse af Goetschius’s  
præsentation)omhyggeligt også den klang, som melodisk mol forårsager, det augmenterede mol-tredjetrin, 
bIII#.  

I den grad klassifikationerne udgør delmængder af positionerne, kan Jersilds system forstås som en 
udvidelse af McHoses diatonisk baserede system til et kromatisk rum. En udvidelse, der som vist, medfører 
en forrykkelse af mols sjette og tredje trins niveaumæssige placering i forhold til durs.  
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Senere fremgår det, at McHose ligesom Jersild placerer de dominantiserede klange på samme 
harmoniske niveau som de skalaegne klange. Der er hermed flere akkorder repræsenteret i hver 
klassifikation, end teorien fra først gav indtryk af. McHose angiver grafisk sit klassifikationssystem i en 
model som vist nedenfor. Tegnes alle de akkorder, McHose ender med at tildele hver klassifikation ind, 
tager det sig ud som følger (1947, 9, 14, 16, 231, 234, 244-45, 275): 

 
    Fjerde Klassifikation 
    iii, III, bIII 
 Tredje Klassifikation 
 vi, VI, bVI,  I7, [vio]175 
 
    Anden Klassifikation 
    ii, iio, II, IIb5(Fr.) , bII, IV, iv, #iv (It.), #iv7 (Ger.)  
     
 Første Klassifikation 
 V, [v, bVII, Vb5, VIIb3b5] 
   Tonika 

I 
McHoses fire klassifikationer (1947, 9, 16, 231, 234, 244-45, 275) 

 
Man bemærker, at tredje klassifikation også – som hos Goetschius - kommer til at indeholde to 

akkorder, både sjette- og førstetrinsakkorden. Bevægelsen fra tredje til anden har nu ligeså mange 
kombinationer, som bevægelsen fra anden til første: Faldende kvint (vi-ii, I-IV/iv), stigende sekund (I-ii), og i 
princippet faldende terts I7-vi. Dog vil en I7 – og McHose ekspliciterer, at I i denne klassifikation skal være en 
dissonerende akkord - i praksis ikke bevæge sig til vi. Det giver bevægelsestyperne faldende kvint og 
stigende sekund. 

I den udvidede version er den forstørrede sekstakkord kommet med i anden og - som sjælden akkord - 
første klassifikation. I anden klassifikation forstås den i sin franske form som en kvintsænket II og i sin 
italienske og tyske form som en grundtonehævet iv. I første klassifikation er den franske form en 
kvintsænket V og de to øvrige er baseret på første klassifikations anden akkordtrin, VII. Her forefindes de 
akkorder med nedaltereret lille terts, skalaegen kvint og sænket septim. 

Normalprogression, Elision og Retrogression. 

McHoses analyse af Bachs akkordprogressioner, som ligger til grund for klassifikationssystemet, viser 
altså akkordprogressioner fra niveau til niveau, der består af enten faldende kvint eller stigende sekund.  

Men vi ved, at der også eksisterer plagal kadence, bevægelser fra vi til V, fra IV til ii og I til vi. Hvor er de 
blevet af i analysen?  

De gemmer sig i klassifikationerne! 
McHoses overtagelse af det Goetschiuske begreb normal-progression (ibid, 9) sker med en omtolkning 

af, hvad det er, der foretager progressionen. En progression er ikke længere primært en hændelse mellem 
to akkorder defineret af intervallet mellem deres respektive grundtoner. Det er – som i Jersilds teori - en 
hændelse defineret af forholdet mellem de klassifikationer, de to akkorder tilhører. En normalprogression 
optræder, når f.eks. “the fourth classification should be followed by the third classification and so on until 
the tonic center is reached (1947, 9).”Som følge heraf bliver et stigende sekundskridt i McHoses teori 
normalprogression på linje med et kvintfald. Fundamentalbasteoriens subdominantproblem er hermed 
elimineret. Den teoretiske udrangering af subdominanten, som både Goetschius og Tweedy foretog, har 
den fulde realisering af klasse- eller klassifikations-teorien overflødiggjort.  

                                                           
175 Kantede parenteser indikerer mindre hyppig forekomst (McHose 1947,16). 
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Kun endemålet for klassifikationernes bevægelse, tonika, er fri til at bevæge sig som den vil. Den kan 
bevæge sig til enhver af toneartens akkorder og kan altid bruges mellem to andre akkorder uden at påvirke 
deres indbyrdes klassifikationer (1947, 9). 

Da empirien jo immervæk også opererer med andet end regelrette klassifikationsfald – tag blot 
skuffende og plagale kadencer - må McHose udvide sit begrebsapparat (lave ad hoc modifikationer?) til at 
kunne rumme disse. Han overtager ikke Goetschius’s termer digression og irregulær, men opererer udover 
normalbevægelser i stedet med bevægelsestyperne elision og retrogression.  

Elision optræder hvis en klassifikation springes over, som i den plagale kadence eller, som man også 
ofte ser det, i bevægelse fra iii til IV eller vi til V (1947,11). Bevægelser, der også i Jersilds teori kunne være 
udtryk for oversprungen position.  

Retrogression (1947, 11) dækker stort set samme situationer som Jersilds begreb opsving. Det er den 
stigende kvintbevægelse fra VI til III, V til II og den faldende sekund fra V til IV. Også den skuffende kadence 
benævnes retrogression (1947, 56). Elisioner kan åbenbart udføres baglæns. Mindre ofte ses, fortæller 
McHose, retrogressionerne V-III, IV-VI, II-VI.  

McHose udgav i 1951 en opfølger, der udvidede spektret til også at omhandle det 19. århundrede. Men 
de udvidelser medfører ingen ændring af hans klassifikationssystem. Faktisk fremstår opfølgeren mest som 
en lettere udvidet omstruktureret gengennemskrivning af den første bog.  

Jersild via McHose 

Jeg skrev indledningsvis, at amerikansk fundamentalbasteoris hovedrolle i denne tekst var at 
perspektivere den danske (læs: Jersilds positionsteori). Jeg har allerede i fremstillingen af McHoses teori 
inddraget Jersild på en måde, der i lige grad forklarer og perspektiverer såvel Jersild som McHose. Jeg har 
sammenlignet de to systemers akkordindhold og udredt, hvorfor det forholder sig som det gør. Nedenfor 
skal McHose éntydigt hjælpe til at forklare og tydeliggøre iboende principper og logikker i Jersilds 
positionsteori, som han selv sandsynligvis ikke har været opmærksom på. Den logik, der ligger bag McHoses 
måde at opbygge sit klassifikationssystem, - at hvert højere niveau består af de akkorder, der i en kadence 
kan lede til næste niveau – skal vise sig, at kunne indgå som argument for selv den muligvis dubiøse teori 
om en altereret subdominant. Ved overførelse af McHoses fremgangsmåde inddrages Jersilds egen teori 
om kadenceudvidelse per analogi. De to bevægelser, der fremgår af McHoses system – faldende kvint (som 
i ii-V og V-I) og stigende sekund (som i IV-V, viio - I) suppleres af den faldende lille sekund vi kender fra 
kadencer med altereret vekseldominant (bVI-V). 

Så altså: 

Positionssystemet som ekstrapolation af 2.-1. klassifikation 

Jersild argumenterer, at den romantiske harmonik kan forstås som ekstrapolation af de typiske 
kadencer, der fører fra 3. til 2.-position. Hvis vi inkorporerer denne ekstrapolation i McHoses system, burde 
man kunne beskrive Jersilds positionssystem uden brug af hverken tritonussubstitutionsteorien eller 
inddragelse af den ikke helt entydige Salt-D-kadence. Vi så, at grundtonebevægelserne fra det, der svarer til 
Jersilds 3. og 2.-position, anden til første klassifikation bestod af faldende kvint, stigende sekund og – i 
bevægelsen fra ii til viio også faldende terts. Èn af konsekvenserne af Jersilds egen funktionsteoretiske 
forståelse af sit system er, at viio kun eksisterer som del af en dominantakkord. Bevægelsen fra ii til viio er 
ikke en mulighed hos Jersild. Derudover tolkede Jersild den altererede vekseldominant som en akkord 
baseret på skalaens lave sjettetrin. Oversat til trintal ville de forskellige alterationer af II og iv, der optræder 
i McHoses anden klassifikation i Jersilds system måtte fremstilles som bV; der i praksis næsten altid 
bevæger sig en lille sekund ned til V.  

Det giver tre bevægelser:  
1) Faldende kvint,  
2) Stigende stor sekund  
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3) Faldende lille sekund. 
 
Nedenstående skema viser hvorledes  en sådan ekstrapolation vil generere præcis det akkordindhold i 

de respektive positioner, som vi finder det beskrevet hos Jersild: 
 

6                 5  4          3 2 1 

 
  (III, V, bVII)  VI  
(VII,bVI, IV, II) (V, bVII, bII)  I II 
  (bVII, bII, III)  bIII                
 
  (V, bVII, bII)  I                              
(VII,bVI, IV, II) (bVII, bII, III)  bIII IV V I 

  (bII, III, V)  bV 
                                  

(bVII, bII, III)  bIII 
(VII,bVI, IV, II) (bII, III, V)  bV bVI 

(III, V, bVII)  VI   
  

   bII bII [-V]176 
Jersilds positionssystem beskrevet som ekstrapolation af tre grundkadencer.  

De tre bevægelser, der kan føre til 2.-positions –trin, faldende kvint, stigende og faldende sekund 
iagttages under 3. varetaget af II, IV og bVI (kun store romertal benyttes i denne model). 
Bevægelsesretningen indikeres af de små tal med tilføjede pile. 3. og 2.-position er suppleret med bII, som 
jo kan optræde i 3. som Sn eller Dalt, og – om end væsentligt sjældnere - i 2. som Dalt der bevæger sig til T 

(den akkord McHose skildrede som enten kvintsænket dominant eller altereret syvende trin).177 
Hver af de tre akkorder, som kunne føre til V kan forudgås af tre akkorder fra 4. –position. Akkorden 

kvinten over, sekunden under og sekunden over pågældende akkord. F.eks kan VI, I, bIII alle lede til II. VI i 
en faldende kvintbevægelse, I i en stigende sekundbevægelse og bIII i en faldende kromatisk bevægelse. I, 
bIII, bV kan på samme måde alle lede til IV. Og bIII, bV, VI kan ligeledes alle lede til bVI. Tæller vi hvor mange 
forskellige akkorder 4. position hermed indeholder, bliver resultatet, at der stadig kun er fire forskellige. 
Nemlig de fire akkorder i indbyrdes lille terts eller tritonusafstand, der tidligere er vist i fremstillingen af 
Jersilds teori (I - bIII – bV – VI) .  

Skal Jersilds teori om kadenceudfoldelse per analogi med bevægelsen fra  3. til 2. kan hver af disse fire 
nu igen forudgås af samme tre bevægelser: kvint ned, stor sekund op, lille sekund ned. Dette viser sig at 
medføre præcis fire forskellige akkorder i også 5.- og 6. position. I skemaet ovenfor demonstreres det på to 
forskellige måder. Overgangen fra  5. til 4. er noteret således, at de tre akkorder, der kan bevæge sig videre 
til den efterstående 4.-akkord er oplistet efter bevægelsestype. Først står den, der i progressionen vil 
bevæge sig en kvint ned. Derefter den. Der vil bevæge sig en stor sekund op. Og til sidst, nærmest på 
akkorden fra 4., står den, der vil bevæge sig kromatisk nedad. I oplistningen af overgangen fra 6. til 5. har 
jeg opgivet at tydeliggøre hvilke akkorder, der bevæger sig i hvilke intervaller til hvilke. Jeg har blot noteret 
positionens fire akkorder og med pile antydet, at de kan bevæge sig videre til akkorderne oplistet under 5.. 
Underforstået: efter samme principper. 

Det ses heraf, at positionssystemet fuldt ud lader sig forklare også på McHoseske præmisser. Ikke bare 
lader det sig forklare, det viser sig at forståelsen af romantikkens harmonik som ekstrapolation af 
bevægelsen fra 3. til 2. uvilkårligt medfører asynkronicitet mellem dur og molskalaens sjette og tredje trin! 

                                                           
176 Den kantede parentes omkring V indikerer, at den oftest vil følge bII. 
177 Senere – se ”Forslag til udvikling…” – skal skitseres en anden forklaringsmodel med tilhørende anderledes 

positionsplacering samt terminologi for bII-V-vendingen. 
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Denne asynkronicitet er med andre ord ikke resultatet af en uigennemtænkt defekt i Jersilds teori. Det er et 
resultat af teoriens grundpræmis om mønsterdannelser per analogi, gennem ekstrapolation af 3.-2. 

Ligeledes viser skemaet, at eksistensen af en akkord placeret en stor terts over efterfølgende position 
på samme måde er en følge af denne ekstrapolation. I positionerne over 3. Ser vi jo fire forskellige 
akkorder. Af disse er de tre eksemplificeret som udtryk for de kendte kvint- eller sekund-forbindelser 3. og 
2. imellem. I bevægelsen til II ses oplistet VI, I og bIII som mulige kandidater til akkorden på 4.. Men ser vi 
nedad, til de akkorder, der kan forudgå IV og bVI finder vi også bV oplistet. Kan de øvrige akkorder indgå i 
forbindelser, burde vel også denne kunne gøre det. Her i de højere positioner.  

Det er da også præcis dér, de eksempler fra empirien, som Jersild har inddraget til dokumentation af 
Salt-D (der så altså må være at forstå som bikadencer), har placeret sig: I de højere positioner. Salt ophører 
ikke hermed med at være en kontroversiel funktionsbetegnelse. Men den kan ikke længere affærdiges som 
et blot og bart systembetinget resultat af en (i visses øjne) dubiøs brug af teorien om tritonussubstitution.  

Tyske teorier om harmoniske niveauer: Mersmann og Güldenstein 

Ønsket om at kunne beskrive afstanden fra en given akkord til tonika findes også tidligere hos 
teoretikerne Mersmann og Güldenstein. Mersmann udtrykker dette gennem en teori om funktionskredse, 

der forstås som cirkler om tonika. I første funktionskreds findes tonika og dens to dominanter. I anden 
funktionskreds, der visualiseres som en ring rundt om første kreds, er de to dominanter nu selv mål for 
andre dominanter, og dermed en slags tonikaer. I anden funktionskreds findes også tonikas over- og 
undermediant, som mål for fuldt udbyggede kadencer og derved midlertidige tonikaer (Mersmann, 1929, 
78). Mersmanns funktionskredse udbygges, ligesom Jersilds positioner, kvintvis. Men i to retninger på én 
gang. 2. funktionskreds rummer derfor også dominant til dominanten (II) og subdominantens subdominant 
(bVII)(1929, 184). I dominantretningen vil 3. funktionskreds nå VI og fjerde vil nå III. Ligesom man i Jersilds 
og McHoses systemer enten kan nå tonika gennem kvintvis bevægelse gennem alle niveauer eller kan 
skyde genvej (hos Jersild gennem tritonussubstitutioner, hos McHose via elisioner), kan man også hos 
Mersmann skyde genvej. Når fjerde funktionskreds’ III kan omtolkes til 2. funktionskreds’ overmediant og 3. 
funktionskreds’ VI kan tolkes som 2. funktionskreds’ undermediant som således igennem sit 
mediantforhold pludselig rykkes nær til tonika. Mersmanns funktionskredse er hermed eksempel på en 
teori om harmoniske niveauer, der indtænker mediantforbindelser. 

Güldenstein omtaler sin version af denne teori som harmoniske dimensioner. Også Güldensteins 
dimensioner kredser om tonika. Som et solsystem, forklarer han (1973, 46). Tonika er solen, skalaens øvrige 
akkorder er planeterne. Hver af disse planeter kan omgives af måner som karakteriseres som 2. dimension. 
Optræder én af disse måner dominantisk til én af solens planeter, kan denne få status af en 2. grads tonika, 
forudgået af en 2. dimensions dominant. Omkring månerne roterer 3. dimensions meteorer; Akkorder, der 
alle relaterer sig direkte til den pågældende ”måne”, der i forhold til disse vil være en 3. grads tonika. I de 
ydre dimensioner vil akkorderne have flere relationsmuligheder.  

Hverken Mersmann eller Güldensteins niveausystemer har den gennemskuelighed og indbyggede 
logiske konsekvens som McHoses og Jersilds systemer. Men de repræsenterer samme forståelse af, at 
bevægelser i tonalitetens yderområder ikke nødvendigvis implicerer modulation. Fra de fjerne –gennem 
kadencer tilsyneladende cementerede - egne kan man gennem genveje eller omtydninger med ét være 
tilbage i hovedtoneartens funktionskreds/dimension.178 

To Aflæggere 

Til allersidst vil jeg fremhæve to forskellige typer fortsættelse af de indsigter McHoses og Jersilds 
teorier har muliggjort. Den første stammer fra tiden før positionssystemet, men kan alligevel retrospektivt 

                                                           
178 For nærmere gennemgang af Mersmanns funktionskredse og Güldensteins harmoniske dimensioner se ”Fra 

Hauptmann til Høffding.”  
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forstås i relation til dette. Under alle omstændigheder er systemet udtænkt efter McHose lancerede sin 
teori. Det andet lægger sig grafisk tættere på den niveau-tænkning, McHoses og Jersilds teorier er udtryk 
for, om end den nu benyttes radikalt anderledes. Teoretikerne, der nu er i spil, er Gordon Delamont og 
forfatterparret Stefan Kostka og Dorothy Payne. Deres fremstillinger kan begge betragtes som udtryk for 
trin-teoretisk – altså en i princippet ren empiri-afledt – tænkning. Begge er de dog konciperet på baggrund 
af en i en vis forstand ekstramusikalsk systematik, og kan derfor forstås udfra en fundamentalbasteoretisk 
tænkning. Særligt efter fundamentalbasteoriens transformation til en teori om harmoniske niveauer, som 
kan forklares som ekstrapolation af udvalgte progressioner. For at belyse den side af disse to teorier 
nævnes de derfor afslutningsvist her.179    

Gordon Delamont  (1918-1981) 

Hos Gordon Delamont (1965, 102ff.) kan man i hans Theory of Root Progressions med lidt god vilje se 
en sidste transformation af Rameaus oprindelige kvintparadigme. Den tilgang man her finder, åbnede 
allerede McHoses harmoniske niveauer for. Noget, der kom tydeligt frem i min opstilling af Jersilds 
positionssystem på McHoseske præmisser. Her fremstod systemet som opstået gennem ekstrapolation af 
de mulige bevægelsestyper fra 2. til 3.-position. Nemlig: Stigende kvart og sekund, faldende lille sekund og 
stor terts. Delamonts grundtoneprogressioner - udtænkt 18 år efter McHose, fem år før Jersild - afspejler 
dette forhold. Delamont  inddeler bevægelsestyperne i to grupper: de primære og de sekundære  
bevægelser. Som præmis for udvælgelsen af hvilke progressioner der hører til i hvilke kategorier vender 
Delamonte sig mod septimens opløsningsmuligheder: 

 
”The technical difference between them [de to grupper] concerns the MINOR 7TH. The minor 7th is 

the most critical and influential note in a chord progression, because it is the only “extension” that 
cannot be satisfactorily resolved on the same chord. It needs a new chord for its resolution (1965, 102)” 
 
Udgangspunktet trækker tråde til fundamentalbasteorien. Distinktionen mellem dissonanser, der 

kræver ny opløsningsakkord og de, der ikke gør, peger tilbage mod Kirnbergers (1773, 12) distinktion 
mellem væsentlige (septimdissonansen) og tilfældige (alle andre) dissonanser. Tanken om at lade 
septimens opløsningsmuligheder være indikation for gyldige progressioner peger tilbage til Rameau: 

 
”Når man kender alle de mulige fundamentalbas progressioner, kommer man frem til at den lille 

septimdissonans kan forberedes og opløses gennem hvilken konsonans det skal være, og at dette 
princip kommer til udtryk [réside pour lors] gennem fundamentalbasprogressioner i faldende terts, 
kvint og septim: man skal vide at det at falde en septim eller stige en sekund er det samme.”180 

 
Delamontes sprog er et andet.  
 

“The minor 7th tends naturally to fall one step. The Primary root movements allow it to step down 
to a consonance (i.e. the Root, 3rd or 5th of the next chord) (Delamont, 1965, 102).” 
 
Men pointen er den samme: Primære bevægelser udgøres af faldende kvint og terts samt stigende 

sekund. Af disse optrådte såvel faldende kvint som stigende sekund som netop de bevægelsestyper, der 
kunne føre fra et harmonisk niveau ned til næste. Dette suppleredes med den kromatisk faldende 

                                                           
179 Begge bringes også på banen i Det amerikanske perspektiv. 
180 Rameau, 1737,128: “Quand on connoitra toutes les successions fondamentales possibles, on verra que la 

Dissonance mineure peut être Prépaee & Sauvée par quelque Consonance que ce soit, & que le principe en réside 
pour lors dans une succession fondamentale en descendant de Tierce, de Quinte, & de Septiéme: on doit scavoir que 
descendre de Septiéme, ou monter de Seconde, c’est le même chose.” Se også Rameau, 1722, 230, hvor han når frem 
til samme resultat gennem at undersøge hvilke akkordtoner, der kan forberede septimen. 
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bevægelse og – om man vil – det store tertsfald. Begge bevægelser, der imidlertid kan tydes som afledt af 
de to primære bevægelser: Det kromatiske fald kunne forstås som tritonus substitution af den faldende 
kvint og den faldende store terts kunne tolkes som tritonussubstitution af den stigende sekund. 

Tilbage er den faldende terts, som ikke bringer skift i harmoniske niveauer. Men det er heller ikke 
Delamonts påstand. Hans påstand er, at disse tre bevægelser er de, hyppigst optræder i dur-mol-tonal 
musik. Og som McHose refererer også Delamont til Bach: 

 
” [I]it has been estimated that approximately 80% of the basic chord movements in Bach are 

PRIMARY. In contemporary popular harmony, Primary root movements account for an even higher 
percentage (1965, 103).” 
 
De øvrige bevægelser, de sekundære, udgøres da af komplementærprogressionerne: stigende kvint og 

terts og faldende sekund. Tesen er, at de primære progressioner karkateriserer durmol-tonaliteten, mens 
de sekundære ikke gør det. Det gør imidlertid ikke de sekundære progressioner forbudt. Man skal omgås 
teorien varsomt: 

 
”The Theory of root movement is intended to be a provisional working principle only. It is NOT the 

only consideration in chord progression (ibid).” 
 
Denne grundposition forhindrer dog ikke Delamont i at elaborere på sine kategorier. De forskellige 

progressionstyper tildeles særlige beskrivelser sat op i et skema af to kolonner. Én for de primære og én for 
de sekundære (Ibid, 104): 

 
 

”PRIMARY PROGRESSIONS 
   
 Up 4 (Down 5)  

   
The ”strongest” most obvious, and most  
Expected of all progressions. It has the  
implication of “Dominant to Tonic”; a move- 
ment towards stability. The ”UP 4” is THE 
MOST COMMON OF ALL PROGRESSIONS! 
 
 Up 2 
Great “contrast”. All notes of the triad  
Change. […] It is not as defined  a root  
Movement as “Up 4”, but it has a clear 
“forward motion”. 
 
  

Down 3 
Most “passive” of the Primary progressions. 
It has the least contrast, because only one  
note of the triad changes. Because of this 
lack of contrast, “Down 3” can sometimes 
be ineffective over a bar line […] 
 
 
  

SECONDARY PROGRESSIONS 

 
 Down 4 (Up 5) 
 

The “strongest” of the Secondary progres- 
sions. It has the implication of “Tonic to  
Dominant”, a movement away from stability.  

a retrogressive quality which is the emotional 
opposite to the Primary “Up 4”. 

 
 Down 2 

Similar to the Primary “Up 2”, the Secondary 
“Down 2” has much contrast, because all of 
The notes of the triad change.[…] It has a 
retrogressive quality, with a feeling of resignation, 
almost depression. 

 
 Up 3 

Similar to the Primary “Down 3”, the Secondary 
“Up 3” is passive and lacks contrast, because only 
one note of the triad changes. It is often 
ineffective over a bar line. Not only does ”Up 3” 
lack contrast, but it also has the retrogressive 
quality common to all Secondary root 
movements. The “Up 3” is THE LEAST 
USED OF ALL PROGRESSIONS!” 
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Der er flere ting at bemærke.  
1) De sekundære bevægelser betegnes retrogressioner  og peger dermed tilbage på netop den 

McHoseske tradition, Delamont her er indsat i. 
2) Et andet træk, der peger tilbage på McHose er argumentet om hyppighed! Op 4 er den hyppigst 

forekommende progression. Og det er så langt Delamont går. Den er hyppigst brugt, men det 
udelukker ikke andre progressioner. De har blot andre karakterer. Fundamenatlbasteoriens 
oprindelige prohibitive kvintskridtsparadigme er så sandelig blødt op.  

3) Derudover bemærker man karakteriseringerne af de tre bevægelsestyper: Kvintskridt er stærke , 
sekundskridt kontrastfyldte og tertsskridt passive. Alle Karakteristikker, der genfindes i såvel fransk, 
dansk og tysk teori. Tænk blot på Mercadiers (1779, XVI-XVIII, 28-29) kontrastargument for IV-V-
bevægelsens legitimitet, på Høffdings (1933, 103-104) inddeling af progressionsmulighederne i 
affinitær (=stærk), kontrære (=kontrast) og neutral (=passiv) eller Dahlhaus’s 100-102) skitsering af 
en funktionsteori baseret på den tese, at kun kvint- og sekund-skridt udløser funktionsskift, mens 
tertsbevægelser ikke gør det. Delamont synes i sin beskrivelse altså, at ramme en almen 
progressionsoplevelse: At kvint- som sekundskridt er ”stærke” og har ”forward motion” ligger 
implicit i såvel Mercadiers som Dahlhaus’ fremstillinger. Høffding er lidt tøvende overfor 
sekundskridtet. Men med hensyn til tertsskridtet – som Mercadier ikke kommer ind på – er 
Høffding på line med Dahlhaus og Delamont: Det er passivt af mangel på kontrast.   

4) De sekundære progressioner forsynes med psykologiske betragtninger, hvilket virker umiddelbart 
besynderligt.  Den faldende sekund er resignerende, næsten depressiv?  

 
Skal grundtoneteorien end tages med et gran salt, som blot et working principle, er det på den anden 

side et vældigt udarbejdet arbejdsprincip. Stadig er den langt fra så rigid som de teorier 
fundamentalbastraditionen ellers plejer at præsentere. Det kan ses som tegn på, at de muligheder, der lå i 
teoriens fundamentale kvintskridtsparadigme er brugt op.181 Eller udfoldet om man vil. Med et højdepunkt i 
McHose og Jersilds toerier om harmoniske niveauer. Et højdepunkt, hvorfra en videre vej frem måske mest 
succesfuldt går ad Delamonts pragmatiske progressionesteori. Hvis man da absolut skal forlade niveau-
teorierne. De kunne jo også bare bibeholdes, som det højdepunkt, de udgør. 

Delamonts progressionsteori får to typer efterspil, der begge er væsentlige. På norsk grund indoptager 
Sigvald Tveit teorien som et centralt led i sin Harmonilære fra en nu innfallsvinkel ([1990] 2003),en teoribog, 
der i starten af nullerne brugtes som grundbog også på Københavns Universitet. På hjemmebanen, USA, 
giver den små fyrre år senere Ken Stephenson (2002, 102-104) et værktøj i hænde til  at karakterisere 
forskellen mellem den grundlæggende harmoniske progressionsnorm, der gælder for dur-mol-tonal musik 
og rock. Stephensons terminologi er en anden (og han afslører ingen tegn på at kende til Delamont), men 
konklusionen er klar: Durmol-tonal harmonik karakteriseres gennem de primære bevægelser, rock harmonik 
gennem de sekundære. 

Stefan Kostka (1939-), Dorothy Payne (1935 – 2010) 

En sidste aflægger af niveau-teorien udgøres af de modeller, Kostka/Payne (2009, 113) præsenterer til 
forklaring af durmol-teoriens mulige progressioner. Niveaudelingen giver umiddelbare mindelser om 
Goetschius’ model. Han opererede netop med fire klasser. Tredje og fjerde klasse indeholdt hver kun én 
akkord, nemlig firklangene iii7/III7 og vi7/VI7.  I Kostka/Paynes model er de blot treklange. Goetschius havde 
tredje- og sjette-trinstreklangene placeret i henholdsvis første- og tonika-klassen. Det har Kostka/Payne 
ikke. Hermed ligner deres model i højere grad McHoses klassifikationssystem. Bortset fra, at McHoses 
system indeholdt flere akkorder. Men tankegangen – at man skal igennem alle niveauer for at nå til tonika – 

                                                           
181Dette kan da også tolkes trinteoretisk. Det skal vise sig, at Delamonts teori – præcis som Goetschius’s var det - 

er et konglomerat af mange indfaldsvinkler. 
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er den samme. Kostka/Payne har modeller for både dur og mol. Bemærk skemaernes pile. V kan gå til vi, iii 
kan springe vi over, IV kan springe V over. Tonika kan gå hvorhen den vil. Kostka/Payne fortæller at ”the 
following diagram […] may be considered complete for the normative harmonic functions in major keys.” I 
deres fortsættelse skinner de Goetschiuske (hvis det da er dem?) funktionsteoretiske aspekter igennem: 

  
Remember that the dotted line after the I chord means that any chord may follow it. Likewise, when vi 

substitutes temporarily for I in a deceptive progression, it may be followed by any chord (Kostka/Payne, 
2009, 113)”.  

 
These additions 
 
 

 

 
Med  disse to figurer slutter historien om fundamentalbasteori I Danmark og USA. McHOses og Jersilds 

systemer udfoldede teoriens implicitte muligheder så fuldkomment, at det, der kom efter til kun på en 
transformeret vis bar på teoriens oprindelige kvintskridtsparadigme. Hvilket er en god ting.  
Nu mangler vi kun, at også den danske funktionsteori slipper sin uhellige alliance med kvintparadigmet og 
tænker de harmoniske mønstre ud fra et andet grundlag, der dog stadig muliggør kvintskridt som et reelt 
funktionelt bevægelsesmønster. 

Det er imidlertid ikke emnet her, så her sættes blot et punktum. 
 
 


