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Svend Hvidtfelt Nielsen 

Den danske funktionsanalyse og dens forudsætninger 
En kortfattet historisk gennemgang 

 

Tekstens formål  (før, efter og senere) 
Nedenstående indføring i funktionsharmonik er beregnet på at blive læst (mindst) to gange. Første 

læsning bør foretages som forberedelse på emnet ”funktionsharmonik”. Denne læsning må gerne være 
overfladisk og uden at gå i detaljer med nodeeksempler og fodnoter. Formålet er at opridse en historisk 
baggrund til forståelse af, at det I får at vide i timerne ikke er almengyldige sandheder, men blot en dansk 
variant af en måde, hvorpå man siden Jean-Phillip Rameau (1683-1764) har prøvet at beskrive, hvad der 
konstituerer den harmoniske sammenhængskraft i musik skrevet mellem ca. 1650 og 1900. Denne danske 
variant har sine egne svagheder og styrker. Svaghederne plejer vi at fortie i overmægtig tro på vores egen 
ufejlbarlighed og eneste sande forståelse af harmonikkens væsen. Styrkerne terper vi som var de 
trossætninger. 

Når kurset er forbi bør man genlæse alt dette, men nu grundigere. Meget af det, der før virkede 
ligegyldigt eller uforståeligt, vil da (forhåbentligt) give mening og vil kunne perspektivere den viden I til den 
tid vil have erhvervet jer. Endelig kan I også tage teksten frem om et par år, hvor I måske har brug for en 
særlig information om harmonikkens udvikling. Og til den tid kan I måske også læse fodnoterne. Måske 
endda ligefrem også det på tysk og fransk. 

1. Modalitet 
Men hvad er så overhovedet funktionstonal eller ”funktional”1 musik?  
En måde at nærme sig dette på er at beskrive den musik, der ikke er funktional. Den såkaldt modale 

musik. Og da denne beskrivelse må starte i énstemmighed, er der altså et par trin – nærmere bestemt fire -
vi skal igennem før vi når til sagens egentlige kerne, beskrivelsen af funktionsharmonikkens historie. 

1. Trin: Ènstemmig sang – begreberne autentisk og plagal (år 800-1100). 

Al musik skrevet frem til ca. 1600 og en stor del af musikken skrevet efter 1900 er modal musik. 
Kendetegnende for modal musik, er at alle skalaens akkorder er sideordnede.2 Enhver akkord kan følge 
enhver anden. Dette er i modsætningen til Dur-Mol-tonal musik, hvor særlige akkordfølger er brugbare 
mens andre ikke er. Det betyder dog ikke, at der ikke også i modal musik er særlige vendinger, der fungerer 
bedre end andre som slutningsdannelser. 

Begrebet ”modalitet” er i sin oprindelse forbundet med enstemmig gregoriansk sang.3 Disse melodier 
kunne beskrives som et sæt af melodiformler, som kategoriseres efter omfang, starttone, midtvejs-

                                                           
1 ”Funktional” er et kunstord jeg har opfundet til at ækvivalere ”Modal”. Ordet er indført for at komme uden om 

termen ”modal-harmonisk” som nyere lærebøger bruger som ækvivalens til ”funktionsharmonisk”. ”Modal-harmonik” 
er i mine ører et tautologisk udtryk (=bakke baglæns), som jeg synes skæmmer musikvidenskabelig fremstilling. Med 
indførelsen af ordet ”funktional” håber jeg derfor at opnå en ligedannethed imellem beskrivelsen af den modale og 
den dur-mol-tonale musiks harmonik uden benyttelse af pleonasmer. 

2 Se Carl Dahlhaus, Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel, 1968, p. 130 ff. 
3 De tidligste kilder hertil er ifølge Richard L.Crocker, A History of Musical Style, McGraw-Hill, New York, 1966, 

p.21, fra år 800-900. De første vi kan dechifrere entydigt stammer – ifølge Crocker -dog fra 1050. 
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hviletone og sluttone. Disse kategoriseringer efter bevægelsesmåder, ”modi”4, gjorde det enklere at 
formidle melodierne i klostre og katedralskoler.5 

Modiene karakteriseredes ved deres forskellige fordeling af den diatone skalas hel- og halvtonetrin. 
Populært sagt, benævnes de forskellige modi udfra hvilken af (det vi i dag kalder) C-durs (altså ”de hvide 
tangenter”) skalatrin den har som sin ”grundtone”, sin finalis. De i dag kendte benævnelser for de 
autentiske modi er Dorisk (D), Frygisk (E), Lydisk (F) og Mixolydisk (G). Disse fire modi kan spores tilbage til 
til omkring år 800, mens de modi, hvis skalaindhold ekvivalerer vores dur- og (melodisk) mol-skalaer, Jonisk 
(C) og Aeolisk (A), førest kom til midt i 1500-tallet.6 til. Disse fire modi kunne også benævnes ved græske 
talangivelser, Protus (1), Deuterus (2), Tritus (3) og Tetrardus (4). Hver af disse modi kunne igen deles i to 
grupper, der hver defineredes af melodiens omfang og af hvilken tone – recitationstonen, eller tenor eller 
dominanten

7
  - den dvælede på før den vendte tilbage til sluttonen,  finalis. Befandt recitationstonen sig en 

kvint eller en sekst (som den gør i frygisk) over finalis kaldtes den autentisk (af det latinske authentia: 
pålidelighed, at være hvad man udgiver sig for) og befandt den sig en terts eller kvart over finalis kaldtes 
den plagal (af det latinske plagalis: skæv, skrå, til siden. Begrebet angiver det ”skæve” i, at den plagale 
modusform har grundtonen i midten i stedet for i bunden af skalaen – se figur 1).  

 
Eks. 1.1. Middelalderens fire modi (=kirketonearterne) 

De plagale modis ambitus (=omfang)omfattede oktaven fra skalaens kvint til kvint, mens de autentiske modiomfattede 

oktaven over finalis. Hvide nodehoveder omkranset af streger angiver finalis og helnoder angiver recitationstone. 

Eksemplet er citeret fra J.Grout ”A History..” p. 58. 

 
De plagale modi fik præfikset hypo (hypodorisk, hypofrygisk, hypolydisk og hypomixolydisk). 

                                                           
4 Modi er flertal af ordet ”modus” som igen er det ord der spøger bag begrebet modal, som kan oversættes med 

”at forløbe i en modus (en bestemt melodibevægelsestype)”.    
5 Crocker fortæller, at med ”the aid of this system [de fire modi, eks.1.1], Frankish musicians classified the 

Gregorian repertory, especially the antiphons. The classification was presented in a tonary, a book listing all antiphons 
and respospries [..] by tone. There were frequent doubts and arguments, by the way, about the proper final of a piece. 
The classification of antiphons was no idle pastime but an essential step to intelligent singing. With such classification 
a theorist asserted something specific about the musical nature of each piece, [..]. The earliest known tonary dates 
from around 795; one of the largest of the early tonaries is by Regino of Prüm (ca. 850-915) (Crocker, 1966,p.23).” 

6 Donald Jay Grout, A History of Western Music, Revised Edition New York 1973, skriver om dette, p.59: “The 
modes on a and c, which correspond to our minor and major, have been recognized theoretically only since the 
middle of the sixteenth century: the Swiss theorist Glarean in 1547 set up a system of twelve modes by adding to the 
original eight, two modes on a and two on c, respectively named Aeolian and Hypoaeolian, Ionian and Hypoionian. 
Some later theorists recognize also a “Locrian” mode on b, but this is not often used.”  

7 Grout, 1973, p.46, angiver at begrebet dominant er kommet til ”senere”. Hvor meget senere skriver han dog 
intet om. Men det må antages at være indenfor den periode, hvor den gregorianske sang stadig var enstemmig, dvs. 
før år 1100. 
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Når denne enstemighed bliver til flerstemmighed, bliver det sværere at bedømme hvilken modus 
musikken forløber i. Særlig bliver distinktionen mellem autentisk og plagal problematisk. Man kan da 
definere de forskellige stemmers stemmeleje som udfoldet i autentisk og plagal modus,8 eller man kan 
prøve at høre de forskellige stemmebevægelser som udfoldet i forskellige modi. I sidste ende smelter 
flerstemmighedens melodier dog i praksis sammen til harmonier,9 der udspiller sig henover én af de 
kirketonale modi. Og hermed er vi ved næste trin i vores forhistorie. 

2. Trin: Kontrastklangs-princippet, 6-8-slutningsformlen (år 1100-1450). 

Synger man en tostemmig sats, kan man enten bevæge sig parallelt – f.eks. synge parallelle tertser – 
eller man kan skifte intervaller, altså gå fra tertsklang til sekstklang eller kvintklang. Omkring 1100 
udvikledes i Frankrig en forkærlighed for at skifte intervaller, altså for at undgå parallelføringer. I en  
musikteoretisk traktat skrevet omkring år 1100  -  Johannes von Afflighems De musica cum tonario ophøjes 
denne bevægelsesform ligefrem til grundprincip.10 Det blev et princip, der kom til at præge de næste 
århundreders lærebøger, uanset at parallelføring rent faktisk var et brugt element i den kompositoriske 
praksis.  

Satsafslutninger skulle have enklang eller oktavklang. Og bevægelsen dertil skulle ske trinvis i 
modbægelse eller eventuelt i sidebevægelse. I denne situation var der en særlig vending, der stod ud som 
specielt velegnet til at afslutte et melodisk forløb, nemlig bevægelsen fra sekst til oktav (6-8) eller dens 
omvending fra terts til enklang (3-1). Denne kadencetype dominerede fra midten af 1200-tallet. 11 

Udover at danne modbevægelse er denne bevægelse også et skift mellem to fundamentalt forskellige 
klangtyper: terts/sekst - som helt op i det 13. århundrede regnedes for dissonanser - og konsonanserne 
oktav/enklang. Dette modbevægelsesprincip indbefattede en forestilling om, at de imperfekte konsonanser 
(terts, sekst) var ustabile, og kun de perfekte konsonanser (kvint, oktav) var stabile.  

I 1300-tallet udvikledes en tradition for, at de imperfekte konsonanser placeres mellem de perfekte. På 
den måde kan opstå hele rækker af imperfekte konsonanser, der afgrænses af perfekte.12. Parallelføring af 
perfekte konsonanser forbydes nu, da perfekte konsonanser kun bør nås gennem modbevægelse.13 

                                                           
8 Roland Eberlein, Jobst P.Fricke, Kadenzwahrnehmung und Kadenzgeschichte – ein Beitrag zu einer Grammatik 

der Musik, Frankfurt am Main, 1992, p.42-43 anlægger denne betragtningsmåde. 
9 Dahlhaus, 1968, p.210, siger direkte, at den ”Trennung der Stimmen, auf der Tinctoris und Glarean beharren, um 

an der modalen Charakteristik oder Klassifikation als einzigem Erklärungsprinzip festhalten zu können, ist ein Fiktion. 
In der musikalichen Wirklichkeit ist Kontrapunkt Interrelation, nicht Beziehungslosigkeit der Stimmen,..”. Altså de 
enkelte stemmer svæver ikke i en frit isoleret samtidighed, men relaterer sig til hinanden.  

10 Roland Eberlein, Die Entstehung der tonalen Klangsyntax, Frankfurt am Main 1994, p.57: ”Schon um 1100 
herum wurde die Gegenbewegung der Stimmen in dem Traktat ”De musica cum tonario” des Johannes von Afflighem 
zum Grundprinzip des musikalischen Satzes gemacht. Von dieser Zeit an wurde das Gegenbewegungsgebot 
kontinuierlich in den Discantuslehren des 12. und 13. Jahrhunderts und in den Kontrapunktlehren seit dem 14. 
Jahrhundert tradiert – ungeachtet der Tatsache, dass die Gegenbewegung in der Kompositionspraxis keineswegs 
streng einhalten wurde”. 

11 Roland Eberlein, Jobst P.Fricke, Kadenzwahrnehmung und Kadenzgeschichte – ein Beitrag zu einer Grammatik 

der Musik, Frankfurt am Main, 1992, p.29: ”Schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die 
Sextklangkadenz II6

3-I8
5 zur häufigsten Form der Schlussbildung.” 

12 I hvert fald ifølge Markus Jans (”(Towards a History of) the Rule of the Octave”, Towards Tonality – Aspects of 

Baroque Music Theory, Leuven University Press 2007 p.129-130). Jans angiver Petrus dictus palma ociosa’s 
Compendium de cantu mensurabili, 1336, som ophav til denne tradition. 

13 I Jans optik, er den senere udvikling af dur-mol-tonaliteten nært knyttet til denne praksis med et stabilt interval 
som ramme om en længere række ustabile intervaller (Jans, ”Towards..”, p.130): For the first time in music history 
there is, in addition to the horizontal, also a vertical orientation, with the cadence as one of its most important 
products. Composers now have a tool at their disposition with which they can plan and steer the sound. This gives the 
listener a further level of ”hearing expectation”, and for the composer it opens the doors to an endless and wonderfull 
game.” Det skal bemærkes, at Jans’ begejstring er nøje knyttet til en Schenkersk funderet opfattelse af musik som 
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Det interessante for os er, at ikke bare burde bevægelsen fra imperfekt konsonans til perfekt 
konsonans ske i overenstemmelse med ”kontrastklangsprincippet”. I henhold til en regel fra første del af 
1500-tallet, kaldet, causa pulchritudinis (”for at opnå skønhed”), bør alle stigende intervaller tillige hæves 

således, at den stigende bevægelse altid er en lille sekund i stedet for en stor sekund: Stor terts bevæger sig 
i modbevægelse til kvint, stor sekst i modbevægelse til oktav, lille terts i modbevægelse til enklang.14 

En tredje stemme - ”Landini-kadencen” 

I det 14. århundrede tilføjedes en ekstra stemme til de to-stemmige forløb. De trinvise bevægelser 
fastholdtes i vid udstrækning og resulterede i en harmonik med fortrinsvis trinvis bevægelse, ofte mellem 
blot to skalatrin. Denne trinvise bevægelse mellem to skalatrins harmonier benævner Dahlhaus (1968, 61 
ff.) ”Gegenklangsprincip”. Oversat til dansk kunne det blive ”Kontrastklangs-princippet”. I disse 
Kontrastklang-følger skiftes ofte mellem fulde treklange og tomme kvinter. To-stemmighedens 6-8 
bevægelse blev udsmykket af hurtigere bevægelser, en tredje stemme blev tilføjet en terts over dybeste 
tone, og blev ført trinvist opad, og en særlig yndet akkordforbindelse opstod, som vi med en 
akkordopfattelse, som tiden ikke kendte til, med Romertalsbenævnelse15 kan kalde VII6-I (se eks.1.2). 16. 

 

 
Eks.1.2 Eberleins tre eksempler på udsmykning af VII6-I kadencen (Eberlein 1992, p.30).  
Brugen af romertal til at navngive akkorder er anakronistisk i den forstand, at disse samklange slet ikke opfattedes 

som akkorder, d.v.s. enheder, der kunne beskrives som en samlet gestalt. De ansås dengang snarere for en samling 

intervaller, der var sat sammen på konsonerende vis. Jeg vil for den begrebslige overskueligheds skyld benytte disse 

anakronistiske betegnelser og vil blot minde læseren om, at man før ca. 1600 ikke opfattede disse samklange som 

akkordenheder. 

 

                                                                                                                                                                                                 
”udkomponering” af en grundklang, en tonika. Det Jans finder i munken Peters teknik, er en musikopfattelse, der gør 
alle de imperfekte intervalfølger til ”udkomposition” af det indledende og afsluttende perfekte interval. Man ville dog 
også kunne opfatte disse musikalske hændelser på andre måder, og fokusere på andre former på logik, såsom 
motiver, rytme, frasering etc.. 

14 Se Eberlein, 1994, p.80. 
15 Romertal angiver skalatrin. VII er en treklang på skalaens 7. trin. Om den er dur, mol eller formindsket afhænger 

af den skala den optræder i (som det senere vil fremgå, kan man også eksplicitere tonekøn og formindsket kvint 
gennem store (dur) og små (mol) bogstaver samt tegnet o for formindsket). Er intet andet angivet markerer 
trinangivelserne den skalaegne akkord. Det lille tilføjede 6-tal fortæller, at akkordens terts er i bassen (og der derfor er 
en sekst fra bastonen op til grundtonen). Denne forklaring hører dog det 17.århundredes generalbasteori til og er 
derfor på nuværende tidspunt dybt anakronistisk. Betegnelsen er imidlertid praktisk og bruges derfor.  

16 Eberlein, 1992, forklarer VII6 -akkorden som resultatet af en tilføjet tredje stemme til intervalprogressionen 6-8 
(Opus cit., p.32, ”Es wurde bereits angedeutet, dass die dreistimmige Sextklangkadenz in der Musik der Notre-Dame-
Schule als Ausfüllung des bereits in älteren zweistimmigen Organa auftretenden Sext-Oktavschlusses entstand”).  Den 
tidlige succes denne kadenceform oplevede, sker i øvrigt samtidig med, at brugen af rene kvinter og kvarter blev 
hyppigere. Gennem hele 1400-tallet og et stykke op i 1500-tallet gælder det dog stadig, at en ”perfekt” afslutning 
skulle gå til oktav- eller primklang [6-8 ell. 3-1]. De rene intervaller, oktav og kvint var de foretrukne. Tertsen i eks. 2’s 
kadence må altså forstås som et nødvendigt onde, betinget af ønsket om at undgå dissonanser: ”Der Siegeszug der 
Sextklangkadenz ist also die unabsichtigte Folge einer zur Vermeidung von Dissonanzen vorgenommenen Änderung 
der Regeln des Kontrapunkts”(ibid. p.35).  
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Kadencens popularitet topper i løbet af 1300-tallet, hvor den f.eks. afslutter så godt som alle 
komponisten Francesco Landinis(ca.1325-1397) trestemmige kompositioner (Eberlein, 1992, 30). Den 
bærer da også i flere historiske fremstillinger17 navnet: Landini-kandencen. 

 

  
Eks 1.3.Konkrete udformninger af ” Landinikadencen” 
1.3A Slutning af Francesco Landinis (ca. 1325-1397) Madrigal ”Sy dolce non sono”, 1.3B slutning af Guillaume 

Dufay (1397-1474), ”Adieu m’amour”, 1.3C slutning af Gilles Binchois (ca. 1400-1467) ”De plus de plus”.  

Alle er citeret efter Davison og Appel, Historical Anthology of Music (HAM), Harvard University Press 1946, 1949, 

sixth printing, p.57, Nr. 54 og p.74 nr. 68 og 69. 

 
Bemærk her mellemstemmens bevægelse i 1A. Den bliver senere en fremherskende afslutningsfigur, 

der efter omkring 200 års kultivering optræder som fast bestanddel af kadencerne hos komponisten 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1526-1594).  Landinikadencen selv transformeres omkring år 1400 til en 
kadence baseret på faldende kvint mellem de to sidste akkorder. Måden det sker (og hvorfor) behandles af 
f.eks. Hamburger (1955) og Eberlein (1992).18  

 
Eks 1.4 Hamburgers eksempler på transformationen fra VII6-I til V-I-kadencen. 
1.4A viser den første form af denne transformation, nemlig oktavspringskadencen. Den sekundvis faldendeVII

6
-I 

suppleres af en underliggende bastone (her D) som imidlertid ikke føres til grundtonen G (for det er jo A der kadencerer 

til G) men til en mellemstemme D. Selv efter at denne oktavforlægning er erstattet af kvintfald (=kvartspring)behandles 

                                                           
17 Se f.eks. Donald Jay Grout, A History of Western Music, Revised Edition New York 1973 p.125 og Knud Ketting 

(ed.) Gyldendals Musikhistorie B.I, Gyldendal, København 1982, p.127.   
18 Povl Hamburger Subdominante und Wechseldominante – eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung, 

København, 1955, p.47-52. Eberlein, 1992, p.37 daterer denne begyndende udvikling til mellem 1390 og 1420, og 
stedfæster den til Frankrig: ”Zwischen 1390 und 1420 jedoch entwickelt eine Gruppe von französischen Komponisten 
ganz neue Schlussformen..”. Årsagen til denne ændring henfører Eberlein til stemmeomfganget hos kontratenor og 
tenor. Da kontratenoren har en hel oktavs stemmeregister under tenoren er det indlysende, at søge at føre denne til 
en bevægelse mod slutakkorden nedefra. Dette fører ”næsten tvangsmæssigt” til kvintfaldskadencen: ”Die 
Quintfallkadenz in diesen Werken ist wiederum die Konsequenz eines Lagenproblems: Seines Ambitus wegen verläuft 
der Contratenor überwiegend unter dem Tenor. In der Schlusskadenz liegt der Tenor in der Mitte seines Ambitus. 
Unter dem Tenor steht dem Contratenor also eine ganze Oktave frei. Das ermöglicht es, den Contratenor nicht nur bis 
zum vorletzten Ton unter den Tenor zu führen (wie bei der Oktavsprungkadenz), sondern ihm im Schlussakkord die 
Oktave unter dem in der üblichen Weise endenden Tenor zu geben und so den sonst notwendigen Wechsel von der 
Lage unter dem Tenor in die Lage über dem Tenor zu vermeiden. Der Quintfall des Contratenors ergibt sich dann 
einfach aus der Tatsache, dass die Regeln des Kontrapunkts kaum eine andere Ergänzung des Sext-Oktavgerüstes von 
Cantus und Tenor durch eine tiefe Stimme zulassen. Ein tiefligender Contratenor führt beinahe zwangsläufig dazu, 
dass die Kadenz als Quintfallkadenz begildet wird. (p.45)” 



6 
 

overstemmekomplekset som en separat landini-kadence. I eks. 1.4B ses det af den dobbelte drejebevægelse (en 

variation af tredje takt af eks.1.2) og i eks. 1.4C ses det af – udover sopranens ornamenter – behandlingen af 

akkordseptimen C. Den opløses ikke som en septim, men videreføres opad som tertsen i landini-kadencen jo skal. 

Eksemplerne er citeret fra Hanburger 1955, p.49 og 51. 1.4A er af Guillaume Malbeque (første halvdel af 1400-tallet. 

Eksemplet har Hamburger fra J.R.F.Stainer, Dufay and his contemporaries, London, 1898),1.4B er fra Guilaumme 

Dufays (1397-1474) Missa Caput og 1.4C er af Bourgois. De to sidste eksempler har Hamburger fra Guido Adler og 

Erich Schenks Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Graz, 1894-1952. Bind XIX og XI.  

 
Bemærk i denne sammenhæng at sekstakkordkadencen (landinikadencen) sidenhen overlever i to 

former:  
1) Bevægelsen fra IV6-V i mol (oprindeligt en slutformular fra frygisk, hvorfor kadencen da også 

kaldes frygisk kadence). Basbevægelsen en lille sekund ned er kendetegnet ved denne kadence. e 
2) Bevægelsen fra ufuldkommen dominant til tonika (VII6 – I).  Som det ses i eks.1.3C kan også den 

formindskede akkord danne udgangspunkt for landinikadencens ornamentering. 

3. Trin: Kadencen som en samling af ”Clausulae” (1500-1650). 

På eksempel 1.3A’s andet slag udspiller der sig en lille serie af sekund-terts-bevægelser. Disse 
bevægelser kommer til at danne rygraden i traditionel dissonansbehandling som den praktiseredes fra ca. 
1500. Den samtidige teori19 beskriver kadencer som en sammensætning af forskellige melodiske 
bevægelser. Disse kaldes ”clausulae”20 og benævnes alt efter hvilken stemme de omhandler: 
Diskantclausula, Altclausula, Tenorclausula og Basclausula. Som det kan ses i eks. 1.5 svarer diskantclausula 
til den omtalte mellemstemme fra eks. 2A. Udtrykt i skalatrin lyder den, 1-1-7-1. Den synkopedissonans den 
indebærer, indgår ofte i kadencen.21    

 

 
Eks. 1.5 Fem Clausulae 

Disse clausulae er citeret fra Eberlein 1992, 58-59. Udover den senere tilkomne mulighed for at afslutte på terts 

(variationen af tenor-clausulaen), kan disse clausulae også findes i længere versioner, samt i former specielt typiske for 

kvartfaldskadencer og sekstakkord-kadencer som landinikadencen. Clausula-tankegangen overlever langt op i 

klassikken og kan findes brugt som pædagogisk værktøj så sent som Johann Georg Meister, Vollständige Harmonie- 

und Generalbasslehre und Einleitung zur Composition.Weimar, 1852, p. 162-164. 
Bemærk, at diskantclausulaen er længere end de øvrige, og at de to første toner kan være 

sammenbundne eller adskilt ad libitum. Der findes også clausulae for andre kadencetyper, ligesom de 
enkelte clausulae kan bytte stemme, dog uden at de mister deres navn. Dvs. tenoren kan udføre en alt-
clausula eller bassen kan have diskant-klausula. Til hver af disse situationer hører en særlig betegnelse for 
kadencetypen. 

                                                           
19 Informationerne her er fra Eberlein (1992, p.58), der henviser til Andreas Ornithoparcus, Musicae activae 

micrologus libris quatour digestus, Leipzig 1517 kap.4, Johannes Galliculus, Isagoge de compositione cantus, Leipzig, 
1520, kap.9, og Stephanus Vanneus, Recanetum de musica aurea, Rom, 1533, lib.III kap. 30. Alle disse bøger kan findes 
til download på nettet gennem en simpel googling.  

20 Flertalsform af det latinske begreb ”clausula”, der betyder ”afslutning”, som f.eks. slutningen på en 
sætningsperiode. 

21 Eberlein skriver da også om diskantclausulen, at ”Meist ist sie zudem mit einer Synkope verknüpft” (1992,p.58). 



7 
 

I nedenstående eksempler (eks.1.6 A-C)fra messesatser af en af musikhistoriens betydeligste 
komponister Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594),22 ses disse clausulae i funktion. Diskantclausulaen 
genfindes i alle tre eksempler, om end hver gang placeret i alten. Bassen synger sin basclausula, mens 
sopranen i 4B og 4C synger tenorclausula. At den afsluttende clausula kan bevæge sig op til terts, som 
sopranen gør det i 4A, er et fænomen, der opstår i løbet af 1500-tallet og som inkluderes af senere 
teoretikere. 

 

 
 

Eks.1.6 Clausulae hos Palestrina – eller - Betoningsdissonans som kadencemarkør 
I Eks 2A optræder dissonansen i et kvartkvint forudhold der forberedes som terts i oversekundens treklang, i 2B 

forberedes dissonansen som kvint i undersekundens septimakkord og i 2C er forberedelsen grundtone i I og selve 

opløsningen foregår over akkordskift. Da 7 hver gang er kromatisk hævet i forhold til grundskalaen (i henhold til 

”causa pulchritudinis”) kunne man med rette have betegnet den 
#
7.    

Alle tre eksempler er fra ”Pleni Sunt”-satsen i Palestrinas messe ”O Magnum Mysteria”. Citeret fra Franz Xaver Haberl 

ed. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Werke Bd. XIII, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1912.  
 
Udtrykt i skalatrin synger den stemme, der behandles som dissonans, diskantclausulaen - 1-1-7-1 - hvor 

andet og sidste 1 falder på betonet. Andet 1 bringes til at dissonere ved at en modstemme – 
tenorclausulaen - synger skalaens 2. trin. Da netop andet 1 falder på betonet, er der altså tale om en 
betoningsdissonans. Er der mere end to stemmer kan tredje stemme frit tilsættes såfremt den overholder 
almindelige dissonansregler. I den trestemmige sats, Pleni Sunt, fra Palestrina’s messe O Magnum 

Mysterium ses tre forskellige akkordlige udtydninger af denne betoningsdissonans. Dissonansen bruges 
ofte til at markere frase- eller form-indsnit, og de harmoniske udtydninger, den indgår i i eks. 1.6A og 1.6B 
bliver konstituerende standardvendinger i den funktionale musik. Diskantclausulaen 1-1-7-1 må forstås som 
en udsmykning af den simple 7-1 bevægelse, der ligger implicit i 6-8-progressionen. Denne kerne er stadig 
det centrale. Den tilføjede stemme i eks. 1.6C, der til forveksling får harmonikken til at ligne ”S6-D”, er ikke 
akkordisk tænkt, men er blot en stemme, der kontrapunktisk passer til denne kernesats: 6-8.23 

Den melodiske betragtningsmåde, der således behandler den musikalske kadence som en samklang af 
melodiformler snarere end en følge af harmonier, gennemsyrer 1500-tallets musikteoretiske litteratur. Den 
fastholdes hos periodens væsentligste teoretiker, Giofesso Zarlino (1517-1590), der i sit imponerende værk 
Le Institutioni Harmoniche, Vendig 1558, udførligt beskriver sin samtids musik og grundlaget for den.24 Og 
selv værker skrevet 50 år (Morley og Burmeister), ja op til 150 år (Printz) senere behandler det, vi ville kalde 
harmoniske forløb, som samklange af selvstændige intervaller.25  

                                                           
22 Fordi han var umådelig elegant og konsekvent i sin dissonansbehandling og melodiudformning kom hans måde 

at skrive musik på til at danne skole for ”korrekt” sats fra allerede hans egen levetid og frem til nu. 
23 Dahlhaus, 1968, bemærker om et lignende eksempel p. 98: ”Es wäre doch ein Missverständnis, sie [ skalaens 

fjerde trin, - første bastone i 2. takt af eks. 3C] als Sekundkontrast zur V. Stufe aufzufassen. Der Basston [d] ist nichts 
anderes als eine der möglichen Konsonanzen undter [a]; er ist kontrapunktisch, nicht harmonisch-tonal begründet. 

24 Og i dette værks kapitel 53, p.221 og frem, behandles kadencen udførligt, om end stadig som et fænomen, der 
udfoldes mellem forskellige stemmepar.  

25 Se Eberlein 1992, 59. Han henviser her til Thomas Morley, A plaine and easie Introduction to practicall Musicke, 

London 1597, Joachim Burmeister,Hypomnematum musicae poeticae, Rostock, 1599 og Wolfgang Caspar Printz, 
Phtynis Mytilenaeus oder Satyrischer Komponist, Quedlinburg, 1696.   
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At Printz’s udgivelse 150 efter Le Institutioni… trods alt må anses som retrospektiv i forhold til sin 
samtid skal vi se eksempler på nedenfor. 

Kvartfaldskadence/Plagal Kadence og 6-8-progressionen 

Placeringen af kvartfaldskadencen (traditionelt kaldet plagal kadence
26) under en fremstilling af 

modalitet kan absolut anfægtes. Det er rigtigt, at kadencen i sin karakter afviger fra den Dominant – Tonika 
forbindelse, der normalt associeres med Dur-Mol-Harmonik. Men om kadencen som sådan er mere 
udbredt i modal musik end i funktional musik er tvivlsomt.  Ganske vist slutter de 45 af Giovanni Pierluigi da 
Palestrinas (1525-1594) 72 trestemmige messesatser (dvs. 62,5 %) med en kvartfaldskadence, uanset 
hvilken modus27 de er skrevet i.  Til gengæld er i disse samme satser kvintfaldskadencen fremherskende 
frem til den afsluttende plagale kadence. I Hans Leo Hasslers (1564-1612) koralbog fra 1608, slutter kun 11 
ud af 68 koraler med en sådan plagal kadence. Af disse er alle frygiske pånær én, den doriske nr. 54, Da 
Pacem, Domine. Undervejs i satserne optræder til gengæld mange kvartfaldskadencer også i satser, der 
ikke er frygiske. Alligevel udgør det totale antal kvartfaldskadencer kun 28% af det totale antal 
kvintfaldskadencer i denne samling 28. 

Når den alligevel placeres her skyldes det dens oprindelse i forsøget på at tilføje den frygiske clausula 
en springende bas. 

Den oprindelige to-stemmige kadencebevægelse 6-8 (e
g-f

f)  , der i landini-kadencen suppleredes med 
enten en terts der går til kvint (g-h-e til f-c-f) geråder nemlig i den nyere form med en bas  i kvintbevægelse 
(c-g-e til f-f-f) i problemer, hvis kadencen går til mi29, (f.eks. df - ee). For den skalaegne kvint under tonen over 
mi, fa, er formindsket (er mi = e, så er tonen over e lig f. Kvinten (på de hvide tangenter) under f er h. 
Mellem f og h er en formindsket kvint (se eks.1.7).  

Dette fænomen er ifølge Eberlein (1992, p.48-49) begrundelsen for at etablere en kvartfaldskadence30 
(som hedder således, også når bassen stiger en kvint i stedet for at falde en kvart), den såkaldte plagale 
kadence. Som slutkadence optræder den første gang i musikhistorien i to messer af Johannes Ockeghem 
(1410-1497).  

                                                           
26 Som tilfældet er med begrebet autentisk kadence henviser også plagal kadence til den gregorianske sangs 

forhold mellem recitationstone/dominant og finalis. I de plagale modi lå recitationstonen som ovenfor beskrevet 
netop en kvart over finalis, mens den jo ligger en kvint over finalis i de autentiske modi. (At begrebet plagal kadence 

så ignorerer det forhold, at to af de plagale modi faktisk havde deres recitationstone på tertsen, er blot et eksempel 
på, hvorledes begrebsdannelser opfører sig). Begrebet intoduceres i starten af 1800-tallet og tidligste kilde, jeg har 
fundet, er Gottfried Weber, Versuch einer geordneten Theorie der Tonsezkunst, Mainz, 1817, p. 217, hvor det 
hedder:”Gelehrte nennem eine solche Endung einen griechischen und zwar plagalischen Tonschluss, oder auch 
plagalische Cadenz.” Teksten, hvor disse ”Gelehrte” så udtaler sig, har jeg altså stadig til gode at finde.    

27 ”Modus” bruges her i stedet for ordet ”kirketoneart” men betyder det samme. 
28 Der forekommer i de 68 koraler i alt 257 kvintfaldskadencer og 72 plagale kadencer. 
29 Betegnelsen ”mi” stammer fra den såkaldte solfege-undervisning, hvor skalaens trin tildeles navne: Do (I), Re 

(II), Mi (III), Fa (IV), Sol (V), La (VI), Si (VII). Skalaen der har sin hovedtone på mi (III) kaldes ”Frygisk”. 
30 Eberlein (1992, 54-55). Eberlein bemærker også, at selv da kadencen er blevet almindelig i det tidlige 16. 

århundrede, nævnes den i tidens lærebøger altid efter kvintfaldskadencen. Det får ham til at overveje, om dette 
afspejler en kvalitativ vurdering af kadencen, og hvis det er sådan, hvorfor er det da det (ibid.102-103)? Det kan i 
denne sammenhæng undre, at han ikke vender blikket mod vores samtids rockmusik, og spørger hvorfor 
kvartfaldskadencen omvendt her synes at være den paradigmatiske kadenceform? En kadenceform der nærmest er 
opstået i ét nu (med rødder i jazzens bluesskema ganske vist) og med det samme adapteret verden over som ”rigtig.” 
(For en gennemgang af rockmusikkens kadencevendinger – her beskrevet som var de i vid udstrækning 
Lennon/McCartneys opfindelser - se Dominic Pedler The Songwriting Secrets of The Beatles” Omnibus Press London, 
2003).  
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Eks.1.7 Kvint- og kvart-fald i frygisk. 
Eksemplet skal vise at underkvinten ikke kan føjes til slutningsdannelsen 6-8, hvis 8 er E. Dvs. i Frygisk modus. For 

den skalaegne underkvint til frygisk (”frygisk” er betegnelsen for den skala de hvide tangenter med slutpunkt på e 

giver), h, ligger en formindsket kvint under det f den skal danne kvint til, og den danner dermed ikke en ren treklang. 

Man kan selvfølgelig sætte et a over f og danne den populære sekstakkordkadence. Men ønskes et afsluttende spring i 

bassen må man omtolke tonerne ”e”. De må danne kvint i en A-klang og ikke prim i en E-klang. Gør de det kan man 

have springet d-f i bassen. Det er så blot ikke et stigende kvartspring (=kvintfald), men et stigende kvintspring (= 

kvartfald).   

Denne nye kadence er dog længere tid om at vinde indpas i repertoiret end kvintfaldskadencen var det.  
Først komponisterne der lever to generationer efter Josquin, synes at have taget den til sig. 31 

4. Trin: Den firstemmige sats (1608-1650). 

1608 – Hans Leo Hasslers ”Kirchengesäng” 

Hvordan de forskellige clausulae indgår i en mere homofon32 musik kan ses i Hans Leo Hasslers (1554-
1612) koralbog fra 1608. En koral er en harmoniseret salme. Ordet kommer af det latinske ”chorus” og 
refererer til korsang og ikke til undersøiske havfænomener. En Koral er skrevet for fire forskellige 
sangstemmer – sopran, alt, tenor, bas33 - hvoraf den øverste, sopranen, synger salmemelodien, og de 
øvrige stemmer sørger for passende harmonier hertil.  

 
Eks.1.8 Modal  harmonik 134 

                                                           
31 Den har ifølge Eberlein (1992, 49) tidligere optrådt som en sammenbindende kadence undervejs i forløbet hos 

Matheus de Persio (1380-1418) og Johannes Legrant (1420-1440). Som det kan ses af deres årstal må denne 
harmoniske forbindelse have været kendt fra i hvert fald starten af 1400-tallet. Eberlein (ibid.54) angiver, at bortset 
fra Jacques Barbireau (1454-1491) afstod Ockeghems samtidige fra at komponere firstemmige satser i frygisk modus, 
en tendens som Eberlein mener afspejler en vis træghed i receptionen af kvartfaldskadencen. Eberlein finder dette 
slående i sammenligning med den meget hurtige adaption af kadenceforvandlingen fra II6-I til V-I..  

32 Begrebet ”homofon” står i modsætning til begrebet ”polyfon”. Homofon musik, er musik hvor kun én stemme, 
overstemmen, er melodibærende, og de øvrige stemmer kan ses som dele af de akkorder, der akkompagnerer 
melodien. Når man tilføjer akkorder – harmonier -  til en melodilinje, kan man sige, at man ”harmoniserer” den. I en 
polyfon musik, er én stemme ikke mere melodistemme end de øvrige. I polyfon musik skiftes de forskellige stemmer 
til at synge temaet, og man siger normalt, at alle stemmer her er ligeberettiget, modsat den homofone musik, hvor 
understemmerne i princippet underordner sig melodistemmen. 

33 Disse betegnelser stammer helt tilbage fra 1300-tallets begyndende flerstemmighed, der udvikledes ved at 
tilføje modstemmer til de enstemmige melodier, man brugte i kirken, den såkaldte ”gregorianske” sang. Den stemme, 
der sang den gregorianske melodi blev kaldt ”tenor”, der kommer af ”teneo”, det latinske ord for at ”holde på” eller 
”fastholde”. Herover tilføjede en anden stemme, en altus (adjektiv, der betyder ”høj”). Nedenunder tilføjedes en dyb 
stemme (bassus). Endelig tilføjede en stemme over alten. Denne stemme lå altså ovenover (sopra) de øvrige og blev 
kaldt sopran, eller superius (”den øverste”). 

34  
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Romertalsnotationen, som kan ses under noderne er introduceret i Gottfried Weber (1779-1839) , Versuch einer 

geordneten Theorie der Tonsezkunst, Mainz, 1817. Store romertal angiver ifølge hans oprindelige system dur, mens 

små romertal angiver mol. 
o
 indikerer at akkordkvinten er formindsket. Senere teoretikere har brugt systemet 

udelukkende med store bogstaver, og ladet sørgsmålet om, hvilke akkorder der var dur og mol, afhænge udelukkende 

af den skala, der lå til grund for musikken. 

Bemær, at samtlige af skalaens rene akkorder er i brug (6. trin giver i dorisk en formindsket akkord, som ikke benyttes). 

Satsen kadencerer temporært på V i takt 3-5. Derfor er skalatrinene 1-1-7-1 her sat i anførselstegn (de er jo ikke 

grundskalaens 1 og 7). Som i eks. 1.6 kunne 7 også i eks.1.8 konsekvent betegnes 
#
7.  

På tonen H ses ingen grundakkord, da denne ville have en formindsket kvint. Derfor sættes en sekstakkord 

(betegnelsen for en akkord med akkordtertsen i bassen). Akkorden med formindsket kvint, 4. takt, kan kun optræde 

som sekstakkord. I t.4 er det en kvintsekst-akkord (betegnelsen for en septimakkord med akkordtertsen i bassen). Takt 

6-9 er særligt typiske for modal musik med de trinvist førte grundakkorder og kadencemønsteret VII-V-I/i. Disse træk 

forsvinder i den funktionale musik, hvor man til gengæld i rigt mål vil finde præcis de mønstre som kan ses i t.3-5. De 

ville da udgøre en kadence i a-mol. Den store forskel er, at akkordernes grundtoner her er i kvintafstand fra hinanden, 

mens de i eksemplets sidste takter primært er i sekundafstand fra hinanden. 

Citeret efter Hans Leo Hassler, Kirchengesäng 1608, Bärenreiter verlag Kassel und Basel, 1968, p.40, nr.23. 

 
Eks. 1.8 viser et uddrag af en sådan Hassler-koral. Tre ting er væsentlige at bemærke her. 

1) Tilstedeværelsen af samtlige af skalaens dur- og mol-akkorder 
2) De trinvist førte grundakkorder. 
3) Akkordprogressionernes manglende understregning af en fælles overordnet hovedtoneart. 
 
Det tredje punkt giver sig udslag i, at det faktisk kun er næstsidste akkord, A-dur, der peger på at Dm 

skulle være tonika. Akkorderne i t.6-7 – F-G-Am-C – kunne ligesåvel føre til en kadence i C-dur, og den 
første kadence vi hører, t.4-5, er jo i A-mol. Kadence til A-mol er i øvrigt baseret på akkordprogressioner 
man også vil kunne finde i funktional musik. Mens de sidste fire takters måde at sætte akkorder sammen på 
glider ud af brug. Man bemærker altså, at mens modal musik kan indeholde vendinger, der siden vil 
karakteriseres som typiske for funktional musik, vil funktional musik ikke indeholde vendinger typiske for 
modal musik. Eller sagt på en anden måde: Modal musik karakteriseres ofte – og ikke helt korrekt - 
negativt, som summen af de akkordvendinger, der ikke optræder i funktional musik. 

1650 - Samuel Scheidts Görlitzer Tabulaturbuch  

1600-tallets bevægelse fra den gamle stil, den modale harmonik, til den nye stil, dur-mol-tonaliteten 
sker naturligvis ikke fra dag til dag. At det er en lang og sammensat proces vidner samtidens meget 
forskellige satstyper, og lærebogsanvisninger35 om.  Ja, selvsamme komponist kan selv midt i århundredet 
det ene øjeblik skrive mere modalt, end man finder det hos Hassler, og det andet øjeblik skrive éntydigt 
funktionalt. Eksempler på dette finder man i en af tidens største komponister, Samuel Scheidts (1587-1654) 
koralbog – eller rettere ”Tabulaturbuch” - fra 1650. I eksempel 1.9, der bringer første halvdel af ”Christum 
Wir Sollen Loben Schon” finder vi de ovenfor nævnte modale kendetegn: 

1) Tilstedeværelsen af alle skalaens dur- og mol-akkorder   
2) Grundakkorder i trinvis bevægelse. Bemærk særligt molakkordbevægelsen ii-i 
3) Manglende understregning af overordnet toneart. Der er ingen durakkord på V til at pege på D som 

tonika. Til gengæld er der fokus på IV, som endda udstyres med det, man i funktional musik ville 
kalde en ”bidominant” (#iiio6). Endelig kan bemærkes fraværet af kadence progression ved 
eksemplets slutning: En dm går ned på en C-dur, og det er det.  

 

                                                           
35 Printz clausula-baserede harmonibog fra 1699 er nævnt ovenfor, og længere nede skal vi se eksempel på en 
akkordisk baseret fremstilling skrevet 50 år tidligere i 1643.  
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Eks.1.9 Modal Harmonik 2 
Eksemplet er citeret fra Erika Gessner (ed.) Gesamtausgabe der Musik Samuel Scheidts B.I, ”Tabulaturbuch/ Hundert 

geistlicher Lieder und Psalmen hern Doctoris Martini Lutheri und anderer gottseligen Männer..”, Hamburg 1923, No.IV, 

p.2. 

 

Eksempel 1.10 viser tilsyneladende en helt anden komponist, fra et helt andet århundrede.  Men satsen 
er fra samme samling som eks.1.9, skrevet af den samme mand indenfor – må man formode – samme 
tidsrum. Nu er akkordudvalget indsnævret til primært at omfatte I, IV og V (. En enkelt durakkord optræder 
på andet trin, tydeligvis med den funktion at lede til kadence på V. Akkordforløbet er også blevet vældigt 
ensrettet. Er der trinvis bevægelse er det kun mellem IV og V, og kun i nævnte rækkefølge. Så moderne er 
satsen (hvis begyndelse og slutning gengives), at jeg har forsynet den med funktionstegn frem for trintegn. 
De mange tonikaakkorder (7), de lidt færre dominantakkorder (5)36 og de relativt få subdominanter (3), der 
hver gang efterfølges af en dominant, er karakteristiske funktionale træk. Derudover kan man notere sig 
den udstrakte brug af gennemgangsseptimer tilføjet til akkorder, der virker dominantiske til efterfølgende 
akkord, samt en enkelt gennemgangssekst tilføjet til en akkord, der fortsætter i kvintvis stigende bevægelse 
(T-D).   
 

 
Eks. 1.10 Funktional harmonik 
Eksemplet er citeret fra Erika Gessner (ed.) ”Gesamtausgabe…”, No.X, p.4. 

 

Men hermed har jeg jo forudgrebet selve fænomenet ”funktionsharmonik”, som egentlig først burde 
berøres i næste afsnit. Vi træder et skridt tilbage og nærmer os fænomenet via teoretikernes værker i 
stedet for komponisternes.  

2. Dur-mol-tonalitet fra Rameau til Riemann 

På vej mod dur og mol: To lærebogseksempler (1643, 1716). 

Akkordernes ligeberettigelse og den udprægede brug af trinvise grundakkorder, der ovenfor 
karakteriseres som typiske for modal musik, kan også iagttages i en lærebogsanvisning fra 1643. Her vises 
hvorledes skalaens trin bedst harmoniseres. Det gøres ganske enkelt ved at placere en grundakkord over 
hvert trin pånær tonen H (7. trin i C- jonisk). Over H placeres nemlig en sekstakkord i stedet for en 
grundakkord. Det gøres for at undgå den skalabetingede formindskede kvint (se eks.2.1). Over seks af 
skalaens syv trin ligger der dermed en gundakkord (C-jonisk): I, ii, iii, IV, V, vi.  

                                                           
36 Moldominanten, oD, tælles ikke med, da den som antydet i analysen, her indvarsler et kortvarigt skift af tonal 

fokus.  
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Eks. 2.1 Modal akkordlægning 
Eksemplet er fra Francesco Corbettas (1615-1681), Varii Capricii per la ghitarra spagnuolo (Milano, 1643), en 

lærebog i guitarspil. Fokus er på akkordgreb og stemmeføringsprincipper synes fuldstændig ladt ude af billedet. 

Akkorden er altså her – i Italien 1643, 50 år før Printz’s teoribog - forstået som en på forhånd givet enhed og ikke blot 

en momentan samklang af intervaller. Det er dog ikke kun på grund af instrumentet, at denne ”akkord”-bevidsthed 

træder frem.  F.eks. komponerede en komponist som Claudio Monteverdi (1567-1643) Motetter (satser for kor), der 

tydeligvis snarere var konciperet ud fra et akkordisk end et rent stemmeføringsfunderet intervallisk grundlag.
37

  
Citeret fra Thomas Christensen, Rameau and Musical Thought in the Enlightenment, Cambridge University Press 

1993, p.48. Becifring og trinanalyse har jeg tilføjet. De er selvfølgelig strengt taget anakronistiske, da de ikke 

eksisterede som begreber i samtiden. Hvorvidt eksemplet egentlig er retvisende for tidens harmoniopfattelse, kan man 

komme i tvivl om dels med henvisning til den for længst etablerede praksis for ledetonedannelser (causa 
pulchritudinis), dels med henvisning til såvel Hasslers som Scheidts koraler. 

 
Omkring halvfjerds år senere har fornemmelsen for, hvad der lyder rigtigt ændret sig. 

Skalaharmoniseringsteknikken bruges stadig som pædagogisk værktøj for musikere. Men de akkorder der 
anbefales over de forskellige skalatrin er nogle andre. Antallet af forskellige akkorder er skåret drastisk ned 
og i konsekvens heraf optræder de akkorder, der nu bruges, i forskellige omvendinger i det, der nu hedder 
”Régle de l’octave”. 

 

 
Eks. 2.2. Dur-mol-tonal (funktional) akkordlægning 
Eksemplet er fra Francois Campions (1680-1748) Traité d’accompagnement et de composition selon la régle des 

octaves de musique, Paris, 1716 og er citeret fra Christensen, 1993, p.49 (som naturligvis heller ikke har becifring og 

trinanalyse. Det gengivne er et uddrag af det fulde eksempel).  

Generalbas 

Én teknisk landvinding, som opstår i slutningen af 1500-tallet38, får afgørende betydning for denne nye 
følemåde, som Campions ”Régle d’Octave” er udtryk for. Det er Generalbasnotationen (fransk Basso 

                                                           
37 Carl Dahlhaus, Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Bärenreiter Kassel, 1968, p.258, 
skriver således om Monteverdis motet O Mirtillo, fra den femte motetbog: ”Dass die Dreiklänge in O Mirtillo als 
Akkorde, als unmittelbar gegebene Einheiten und nicht als Resultate einer Zusammensetzung von Intervallen, zu 
verstehen sind, is von Anfang des Madrigals ablesbar.” 

38 Se f.eks. Joel Lester, ”Thouroughbass as a Path to Composition”,Towards Tonality – Aspects of Baroque Music 

Theory, Leuven University Press 2007, p.145-170, p.147. 
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Continué, engelsk Thoroughbas).  Den er et becifringssystem som knytter sig til en opgiven baslinie, og 
fortæller, hvilken akkord, der skal lægges over pågældende bastone. Det gøres ved, at alle akkordtyper 
forudsættes at stå i tæt stilling. Dvs. uanset hvilken af akkordens toner, der rent faktisk ligger tættest på 
bassen tænkes akkorden går man udfra, at akkordintervallerne nedefra i en treklang vil være enten: 
terts+kvint [grundakkord], terts+sekst [sekstakkord, tertsen i bassen] eller kvart+sekst [kvartsekstakkord, 
kvinten i bassen]. De intervaller der skal lægges over bastonen angives da med arabertal [3, 5, 6 etc.]. Ligger 
en treklang i grundstilling over en given bastone, skulle den altså harmoniseres med tallene 53 (laveste tal 
nederst). Disse tal viser, at der over bassen først skal lægges en terts (og står der bare ”3”, så er tertsen 
skalaegen) og derover en kvint, regnet fra bastonen. Da denne akkord – 53 - imidlertid regnes for den 
almindeligste, noteres den slet ikke. Det, der noteres, er afvigelserne fra den. Hvis akkorden er firetonig og 
har en septim, da skrives ”7”, eller hvis akkorden har en sekst i stedet for en kvint, da skrives ”6”. 
Septimakkordens omvendinger navngives i dag faktisk efter de oprindelige generalbasbetegnelser, som kan 
siges at angive bassens afstand til septim og grundtone (skønt man ikke tænkte det således oprindeligt). Er 
tertsen i bassen skrives et 6-tal for at angive, at der er en sekst og ikke en kvint. Men da, der jo også er en 
septim, og den ligger en kvint (som kan være ren eller ”falsk”/ faux) over tertsen må man angive både sekst 
og kvint, og akkorden kaldes en kvintsekst-akkord, 65. Ligger kvinten i bassen kaldes den tertskvart, 43, og 
ligger septimen i bassen kaldes den en sekundakkord, ”2”. I ældre generalbasbøger ses også betegnelsen 42, 
for at præcisere hvilken akkord, der er tale om. 39 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at denne praksis oprindeligt ikke tænkte akkorderne som 
omvendinger af en særlig grundakkord. Hver omvending havde sine karakteristika. Og om en akkord havde 
kvint eller sekst ændrede i princippet intet ved fornemmelsen for dens bastone, som ville være den samme 
i begge tilfælde, og i begge tilfælde ville føles som akkordens fundament. 

 
Eks. 2.3 Eksempler på generalbasnotation. 

Klammerne angiver intervalafstande i forhold til bassen. Disse afstande beregnes altid som om alle toner lå i samme 

oktav. 

En helt igennem praktisk konsekvens af generalbassystemet var en stigende udbredelse af 
sekstakkorder ved trinvise basbevægelser. Det skete for at undgå parallelle kvinter, som meget let opstår, 
når to grundakkorder følger efter hinanden i trinvis bevægelse.40 I de lærebøger, der for alvor indvarslede 
den ny tid – såsom Francesco Gasparini (1668-1727), L’Amonico pratico al Cimbalo, Venedig 1708 og 

                                                           
39 Nemlig at det f.eks. er en akkord, der består af tonerne (set nedefra) F-G [2] – H [4] – D, og ikke f.eks. F-G [2]-C 

[5]!  
40 Se også Eberlein, 1994, p.140-141. Her konstateres en tilbagegang af antallet af trinvist førte grundakkorder op 

gennem 1600-tallet, og Eberlein fremsætter hypotesen, at grunden til dette fænomen ”könnte die Tatsache gewesen 
sein, dass bei Terzquintakkordfolgen [grundakkordfølger] mit sekundweise bewegtem Bass Quintenparallellen in der 
Generalbassbegleitung drohen, wenn alle Stimmen zum jeweils nächstliegenden Ton des nachfolgenden Akkords 
fortschreiten.” Eberlein angiver, at kvintparalleller i generalbasspil blev tålt i begyndelsen, men ikke i slutningen af 
1600-tallet, og én af teknikkerne til at undgå kvintparalleller er netop at veksle mellem grundakkorder og 
sekstakkorder ved trinvis basbevægelse. I Johann David Heinichens senere bog, Generalbass in der Composition,  
Dresden, 1728, §21, p.127, angives også en anden teknik til at undgå parallelle kvinter, den såkaldte”Motus 
contrarius” ifølge hvilken de tre overstemmer konsekvent skulle danne modbevægelse til bassen når denne bevæges 
trinvist. Heinichen betegner dette en fortrinlig måde at undgå fordægtige progressusser,§23:”Uberhaupt ist der motus 
contrarius im General Basse einer der grösten Vortheile, wodurch man alle verdächtige Progressus mit dem Basse 
ganz sicher vermeiden kan.” 
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Johann David Heinichen (1683-1729) Der neu erfundene und gründliche Anweisung….zu vollkommener 

Erlernung des General-Basses, Hamburg 1711, bliver denne erfaring ophøjet til en fast regel,41 at i sekundvis 
bevægelse bør underste akkord altid være sekstakkord. Gasparini angiver direkte, denne procedure for at 
afværge parallelle kvinter.42 

Med disse regler, der indebar hyppig brug af sekstakkorder udbyggedes så at sige den 
tonalitetsfornemmelse, som Jans mente at se i svøb i 1300-tallets teknik at sætte rækker af imperfekte 
intervaller mellem et indledende og afsluttende perfekt interval. Nu udbredtes en tendens til at reservere 
særlige skalatrin for grundakkorder.  

I denne udvikling mistede skalaens 3. trin helt sin grundakkord. I dur-mol-tonal musik optræder iii så 
godt som aldrig. Regel nr. 4 hos Heinichen angiver nemlig, at ved tertsvis stigende eller faldende 
bevægelse, bør akkorden på overtertsen være sekstakkord.43 

Det er disse træk, der slår igennem i den særlige skalatrinsharmonisering, der præsenteres – 
tilsyneladende uafhængigt af hinanden44 – i de to ovennævnte lærebøger af italieneren Gasparini (1708) og 
tyskeren Heinichen (1711).  

Men det er Rameau, der som den første – og i lang tid eneste – tolker de fulde implikationer af denne 
harmoniseringsmåde. 

Jean-Phillipe Rameau (1683-1764) 
 J. Rameau var fransk organist, komponist og musikteoretiker. Som komponist opnåede han i sine 

senere år betydelig berømmelse for sine operaer, men det er først og fremmest som teoretiker, at han er 
gået over i musikhistorien.  

Fra 1722 til 1760 udgav Rameau en række musikteoretiske værker hvoraf de vigtigste er: 
Traité de l´harmonie réduite à ses principes naturels, Paris, 1722 
Noveau systéme de musique théorique et pratique, Paris, 1726 
Genération harmonique ou traité de musique théoretique et pratique, Paris 1737 
Code de musique pratique ou méthodes pour apprendre la musique….avec de nouvelles réflexions sur le 

principe sonore, Paris 1760. 
Disse skrifter fremstår alle som stadig nye måder at beskrive det samme fænomen45, nemlig 

harmonikken, dens sammenhænge og dens naturvidenskabelige fundering. 46  Man kan se disse forskellige 

                                                           
41 Dette er faktisk Regel nr. 1 hos Heinichen, 1711, p. 193 §25:  ”Wo zwey Noten um ein Semitonium steigen so 

hat die erste Note natürlich die 6te über sich.” Og et par linier længere nede lyder det som overordnet regel angående 
trinvis basbevægelse, §27: ..wo zwey Noten um ein Semitonium steigen oder fallen da hat die unterste Note natürlich 
die 6. über sich.”  

42 Gasparini, 1708, p.18: ”Ascendendo le note di grado, atteso, che si proibiscono due Consonanze perfette dell’ 
istessa specie per moto retto, si potrà dare doppo la Quinta, la Sesta, che cosi si viene a salvare la specie di due 
Quinte.” 

43 Heinichen, 1711, p.193, §30:” ..wo 2. Noten um eine Tertiam Majorem steigen oder fallen da hat ordinair die 
unterste Note natürlich die 6te über sich.” 

44 Heinichen skriver i sine senere bog Generalbass in der Composition, Dresden, 1728, p.763-64 om det 
besynderlige forhold, at såvel Gasparini, som han selv, hver især troede de var de første til at præsentere denne 
skalaharmonisering, denne ”inventa”, som han kalder det. Heinichen skriver, at det fremgår, at Gasparini ”tror han er 
den første eller den eneste, som er kommet frem til denne opdagelse. Da jeg nu allerede i 1710 ved udarbejdelse af 
den gamle version af denne traktat troede jeg ligeledes at være den første eller den eneste, som var kommet på en 
sådan ide [Inventa]. [Min oversættelse og uddrag af originalen: ”Aus dieser Redensarth erhellet nun, dass er der erste, 
oder der einzige zu seyn glaubet, welcher auff dergleichen Inventa gefallen. Da ich nun allbereit Ao. 1710 bey 
Ausarbeitung meiner damahligen alten Edition dieses Tractates gleichfalls geglaubet, der erste, oder der einzige zu 
seyn, welcher auf solche Inventa gerathen: so kommt uns beyden endlich der dritte Autor in Weg, nehmlich ein 
Franzmann, Mr. Rameau, welcher in seinen gelehrten und speculativen Tractat, [..] durch eben dergleichen Schemata 
nicht allein einen Accompagnisten, sondern auch einen anfangenden Componisten den natürlichen Ambitum 
modorum beyzubringen suchet.”. 
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forklaringsmodeller som udtryk for tidens skiftende videnskabelige credoer, med særlig vægt på et 
Descartiansk verdensbillede47 (Traité…) overfor et Newtonsk48 (Géneration…). Det er dog mest de 
videnskabelige begrundelser for de observationer Rameau har gjort sig, der varierer. Observationerne selv 
forbliver stort set uforandret hele livet igennem.  Man kan således dele Rameaus teori op i en praktisk del, 
der anfører hvilke harmoniseringer og akkordfølger, der bør benyttes, samt en videnskabelig del, der på 
forskellig vis forsøger at begrunde disse iagttagelser, og søger at fundere hele den harmoniske forståelse i 
en fysisk funderet objektivitet. At det sidste er svært – for ikke at sige umuligt, når emnet er et kulturelt 
betinget fænomen såsom en særlig harmonisk stil – vidner ikke blot Rameaus mange forsøg, men også de 
utallige teoretiske skrifter, der følger de næste 200 år. 

Her skal kun hovedtrækkene af den praktiske del gennemgås. Det skal de til gengæld relativt detaljeret, 
da Rameaus beskrivelse af den nye (=dur-mol-tonale)49 musiks harmoniske forbindelser udgør et 
referencepunkt for alle senere harmoniske teorier. 

Der er fire emner, som skal præsenteres: 
1) Tolkningen af Régle d’Octave 
2) Teorien om Basse Fondamentale 
3) Kvintskridt som den grundlæggende harmoniske bevægelse ( Dominante, Dominante Tonique, 

Tonique)) 
4) IV: L’Accord de la grande sixte, La Sixte Ajouté, Sousdominante og Double emploi. 

Rameau og ”Régle d’Octave” 

Nedenfor gengives Régle d’Octave således som den optræder hos Rameau (1722, p.212). En tilføjet Basse 

Fondamentale er udeladt, til gengæld har jeg vanen tro forsynet eksemplet med anakronismer i form af 
becifringstegn og trintalsanalyse. 

                                                                                                                                                                                                 
45 Hvilket i øvrigt gøres i et ikke særlig elegant sprog. Thomas Christensen, Rameau and Musical Thought in the 

Enlightenment, Cambridge University Press 1993, karakteriserer det som, ”turgid and repetitious prose, which is as 
uninviting in the original French as it is in any translation (p.2). Senere siger Christensen ligefrem, at set fra et 
kronologisk perspectiv ”the results may appear chaotic and desultory, making the analysis of any one work isolated 
from the others a precarious interprise. This is why it is so difficult to derive a picture of Rameau’s theory from any 
single publication, or even worse, to take all his writings and try to reduce them to a single and static form”(p.42). 
Såvel Thomas Christensen som Matthew Shirlaw (The Theory of Harmony ,1917, London) og Carl Dahlhaus (1968) har 
dog alligevel formået at samle trådene. Den følgende fremlæggelse af den praktiske del af Rameaus begrebsapparat, 
sker på basis af Rameaus egne tekster i samspil med de udlægninger man kan finde hos disse tre forfattere. 

46 Se Christensen, 1993. 
47 René Descartes fransk filosof, (1596-1650), mest kendt for udtrykket ”cogito ergo sum”, ”jeg tænker altså er 

jeg”. I denne sammenhæng er det hans mekanistiske verdensbillede, der tænkes på. Ifølge dette kan alle væsentlige 
fænomener reduceres til simple årsagssammenhænge: Noget påvirker noget andet, der evt. igen påvirker noget tredje 
etc.(Christensen 1993, p.103). 

48 Isaac Newton (1643-1727) opdageren af tyngdekraften. Det er netop denne ide om en ”tyngdekraft”, der spiller 
ind i Rameau’s beskrivelse af de harmoniske sammenhænge i Géneration…  

Titlen Géneration harmonique.. henviser dog ikke til dette men til al harmoniks basis i overtonerækken. Det, der 
genererer de proportioner, man finder i dur-akkorder, er ”les corps sonore”, den resonerende eller klingende lydkilde 
(korpus). Rameau vil med det begreb pege på at visse fysiske genstande (bla. musikinstrumenter) når de anslås kan 
generere et perfekt proportioneret overtonespektrum, hvis toner tilsammen danner en durakkord.   

49 Ordet funktional holdes tilbage her, da begrebet ikke eksisterede på Rameaus tid, og Rameaus fremlæggelse 
ikke i sin grundstruktur opererer med harmoniske funktioner, som vi kender dem, nemlig som noget, der inddrager 
alle skalaens trin. Dur-mol tonal var dog heller ikke et begreb Rameau brugte. For Rameau var de rigtige 
akkordprogressioner ikke et spørgsmål om en særlig stil, men om ”naturlighed” og ”god smag”. 
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Eks. 2.4 Skalatrinsharmonisering (Rameau, ”Traité..”, III. bog, kap. XI, p.212). 
Først og fremmest skal man bemærke, at der kun optræder ren treklang i grundform på skalaens 1. og 

5. trin. Øvrige akkorder er alle enten firklange eller sekstakkorder (eller begge dele). Eksempel 2.1’s Dm og 
Em er erstattet af G7/d og C/e og Am er erstattet af F/a.  Dvs. at akkorderne på vi og iii helt er udeladt.  

Til gengæld har V fået tilføjet septim og enten har ii fået tilføjet en septim (se trinanalyse) eller også har 
IV fået tilføjet en sekst (se becifring). Uanset hvorledes det tolkes, er klangen den samme. Disse tilføjelser 
bruges til at drive musikken fremad, og til at pege på C-dur som tonika. Tilmed optræder tonika nu to 
gange, både på 1. og 3. trin, og hver gang forudgås den af en dominant med tilføjet septim, som omvendt 
leder stærkt frem mod denne tonika. 

Denne fokus på tonika igennem hele forløbet – og ikke, som i eks.1.8 kun lige i den afsluttende kadence 
– er det, der karakteriserer dén nye tonale høremåde, der vand frem gennem sidste halvdel af 16-
hundredetallet. Her er alle akkorder absolut ikke lige vigtige. Den vigtigste forbindelse er V-I som laves så tit 
som muligt. Næstvigtigst er bevægelsen hen til V, som kan realiseres gennem akkorder, der kan tolkes som 
omvendinger af ii eller II. Fælles for disse bevægelser er, at de kan tolkes,50 som om der er en kvint imellem 
akkordernes grundtoner. Denne fokus på tydelig forbindelse mellem akkorderne gør, at de rene 
molakkorder ikke længere synes at kunne bruges. Molakkorderne kan være kønne i sig selv, men de leder 
ikke videre til næste akkord, medmindre de tilføjes en septim.  

Denne nye fornemmelse for harmonik - at hver akkord skal lede videre til næste akkord, og at 
akkordforløbet tydeligt skal pege på skalaens tonika - er det grundlæggende i dur-mol-tonalitet, og er det, 
der adskiller funktionalitet fra modalitet.  

Man kan med Dalhaus51 beskrive forskellen mellem modalitet og (det der senere kaldes) funktionalitet 
med begreberne ”sideordnet” / ”overordnet”. Hvor den modale harmoniks akkorder fremstår som 
”sideordnede” – alle er lige gode –, finder man i den dur-mol tonale musik, at visse akkorder er 
”underordnede” andre. Den modale harmonik består af en række formler, der relaterer sig udelukkende til 
melodiføringen, uden andet blik for den overordnede tonalitet, end den melodiføringen af sig selv afføder. 
Dur-Mol-harmonikken er derimod fra start til slut rettet mod at fremhæve satsens tonika, og benytter af 
samme grund kun de akkorder, der bedst synes at kunne fremhæve denne tonika, nemlig I, ii, IV og V trin, 
hvoraf ii og V næsten konsekvent optræder som septimakkorder (se eks. 2.4).  

Rameau var opmærksom på disse træk.  
Han betoner derfor vigtigheden af, at harmoniseringen peger fremad, at den rejser forventninger om 

følgende akkord.  Det forhold - at en akkord skal lede videre til næste akkord - tydeliggøres særligt i 
harmoniseringen af skalaens 4. trin, der i opadgående retning harmoniseres med en ii65 (l’Accord de la 

grande Sixté)52 da den forudgår skalaens V, kaldet la Dominante tonique , men i nedengående retning 
bærer en sekundakkord  (l’Accord du Triton),53 da den jo her forudgår en tonika sekstakkord (la Mediante).  
Rameu formidler hermed den skelsættende dur-mol-tonale erkendelse, angående akkordvalgets 

                                                           
50 F-a-c-d kan tolkes som en F6. I det tilfælde har den et sekundskridt op til G. Men tolkes den i stedet for som en 

omvending af Dm7, er der en kvint op til G-akkorden! Det vil der også være fra durversionen d-fis-a-c, som imidlertid i 
alle teorier tolkes som en akkord baseret på [i C-dur] skalaens andettrin. 

51 Dahlhaus, 1968, p. 130 ff. 
52 Opkaldt efter den store sekst mellem f og d. 
53 Opkaldt efter tritonusintervallet mellem f og h. 
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afhængighed af de omgivende akkorder: Når en tone kan harmoniseres med to fundamentalt forskellige 
akkorder, er det den følgende akkord, der afgør hvilken harmonisering man skal vælge.54  

I den engelske oversættelse55, lyder det saaledes: “in order to fix the Chord that it ought to carry, we 
must be guided by the next Note that follows it,..” . Senere formulerer Rameau det således (ibid. kap. XIII, 
p.41) at den valgte akkord ”fixes the Object in such a Manner, that whatever Progression is given to a 
continued Bass, we may feel and know, at the same Time, those Notes on which the Melody may rest, and 
the Chords that are to precede it, according to the different Progressions of that Bass”. 

Med disse formuleringer har Rameau ramt kernen af det, der er på spil i tidens fornemmelse for – som 
man yndede at betegne det – en naturlig akkordprogression. I dette ønske om en naturlig 

akkordprogression optræder samme forkærlighed for opadgående ledetoner som man kender fra 1500-
tallets stemmeføringsregel causa pulchritudinis.

56Dette gør, at akkorden på 6. trin i nedadgående retning 
får hævet sit F til et Fis, således, at denne tone peger frem mod V. Og i samme bevægelse spiller også et 
andet forhold ind. Nemlig, at den rene treklang kun bør optræde på 1. trin, la Tonique. I princippet kan kun 
den akkord kan hvile, alle andre akkorder leder i princippet videre. I praksis kan skalaens 5. trin, la 

Dominante Tonique,  dog også optræde som ren treklang.  
Når både I og V kan optræde som ren treklang, hvordan ved man så, hvem der er I og hvem der er V? 
 Det afgøres af akkorden forinden. For hvis den indeholder en ledetone, og altså er l’Accord de la fausse 

Quinte (akkorden med den ”falske”, dvs. formindskede, kvint) må akkorden efter i princippet være 
laTonique [=I-trin]. Men hvis akkorden er l’Acccord de la grande sixte (altså en akkord med ren kvint og stor 
sekst), så er efterfølgende akkord la Dominante [=V.trin]. Igen er praksis stærkere end principperne, da V. 
trins videre bevægelse (som tilfældet er i ”Régle..”) kan vise, at akkorden efter l’Accord de la fausse Quinte  
alligevel var toneartens Dominante Tonique.

57
   

Basse Fondamentale 

Udover at begribe retningsbestemtheden i sin tids harmonik, begreb Rameau som den første også 
noget mere fundamentalt. Nemlig, at akkorder i forskellige omvendinger har samme grundtone. Og ikke 
bare, at de har samme grundtone, men at denne grundtone kan ses som en slags generator af akkorden. 
Denne akkordforståelse er forudsætningen for vores becifringssystem, der lader grundtonen symbolisere 
hele akkorden. Denne grundtone kaldte Rameau Basse Fondamentale.  

 Akkorder dannes ved at stable tertser ovenpå hinanden og Basse Fondamentale er den nederste tone i 
denne tertsstabling.58  

Én af de følger af denne tilgang, som mødte modstand, var den umiddelbare konsekvens, at det nu 
gjorde en stor forskel for forståelsen af en akkord om den havde kvint eller sekst over sig. Hvorvidt dette 
virkelig kunne have sin rigtighed skulle blive debatteret lige fra Rameaus tid og frem til i dag.59  

                                                           
54 ”parce qu’une même Notte pouvant se rencontrer dans deux Accords fondamentaux differens, Ton détermine 

l’Accord qu’elle doit porter sur la Notte qui la suit”, (Rameau, 1722, p.205) 
55 Rameau, J. A Treatise of Music containing the Principles of Composition whereinthe several Parts thereof are 

fully explained, and made useful both to the Professors and Students of that Science, 2.ed. Dublin 1779, p.30. Denne 
oversættelse indeholder kun bog III, hvorfor henvisninger til andre steder benytter den franske tekst. Visse steder vil 
begge tekster dog for sammenligningens skyld inddrages. 

56 Causa pulchritudinis var en betegnelse fra det tidlige 1500-tal for den regel, at opadgående afsluttende 
melodibevægelser bør bevæge sig en lille – og ikke en stor – sekund. Se afsnittet 2. Trin: Kontrastklangs-princippet, 
6-8-slutningsformlen. 

57 ; and it is by this Progression of a whole Tone, or a Semitone, ascending upon a perfect Chord, that a Governing-
note [et første forsøg på at oversætte termen “Dominant”] may be distinguished  from a Key-note [“Tonika”], the Bass 
ascending a whole Tone upon a Governing-note, and a Semitone upon a Key-note; and though, by this Progression of 
a Semitone, the Attributes of a Key-note are given to a Governing-note, yet we may afterwards continue in the 
original Key,…(Treatise.., III. bog, kap. 11, p.33) 

58 Se Rameau, 1722, I. Bog, kap. 8, p.34-35.  
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En anden følge, som Rameau drog, var, at akkordens generator, dens Basse Fondamentale ikke 
nødvendigvis behøvede være til stede. Den ville kunne underforstås ud af akkordforbindelserne, og ville 
omvendt kunne bruges til at forklare ellers ubegribelige forbindelser.  Det vil sige, at Rameau så, at én 
akkord kunne forstås som repræsentant for en anden, såfremt akkordforbindelserne - altså progressionen 
fra den en Basse Fondamentale til den anden - derved blev tydeligere. 

For ikke enhver akkordforbindelse underbyggede ifølge Rameau, den fornemmelse af fremdrift, som 
var vigtig i denne harmonik.  

Kvintskridtsforbindelser 

Rameau finder at kvintfaldet (eller dets omvending, den stigende kvart) som vi finder i forbindelsen fra 
V. til I. trin udgør selve den paradigmatiske harmoniske bevægelse. En akkord, hvis Basse Fondamentale 

bevæger sig en kvint ned til følgende akkord, leder naturligt videre til denne akkord, er Dominante til denne 
akkord.60 

Da det kun er la Tonique, eller Tonika, som vi kalder den, der kan være en akkord i hvile, er alle andre 
akkorder i princippet ustabile. Dette tydeliggøres bedst ved at tilføje dem en septim, altså en dissonans, 
som jo kræver forberedelse såvel som opløsning. Denne opløsningsdrift driver akkorderne fremad, op da en 
akkordseptim skal opløses trinvist nedad medfører det, at akkorden må skifte. Det mest velfungerende 
akkordskift – Rameau ville sige ”det naturligste” – er en faldende kvint, hvorved første akkords septim 
opløser sig ned til følgende akkords terts. 

 
Eks. 2.5 Den ideelle kvinskridtsbevægelse i kæder af Dominanter.  
Dette eksempel er blot en illustration af den ideelle kvintbevægelse og ikke en gengivelse af et af Rameau. 

Forkortelserne står for: ”forberedelse”, ”dissonans”, ”opløsning”, og pilene angiver disse opløsninger (faldende pile) 

samt - ved de to første akkorder - også forberedelsen (horisontale pile).  

 
Den Dominante, der leder til Tonika kaldes Dominante Tonique, for at skille den ud fra de øvrige 

Dominanter. Rameau opererer altså med to typer dominanter. ”Tonikadominanten”, der er en durseptim-
akkord, og de øvrige dominanter, der kan være majsyvakkorder, molseptimakkorder eller halvformindskede 
akkorder. 

Som Shirlaw (1917, p.99) lader Rameau sige det:  
”It is the fifth [..] which best suits the 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. But as the Fifth is composed of two Thirds, the bass may proceed by this interval 

                                                                                                                                                                                                 
59Spørgsmålet er: Er akkorden på skalaens IV. trin, som jo ofte optræder med sekst i stedet for kvint, i 

virkeligheden ii trin, når den har en sekst? Hvis den er det, vil det vise sig at ii-V-I-kadencen er den langt hyppigst 
benyttede kadenceformular i klassisk musik. Hvis det har sin rigtighed, så er der ikke længere empirisk belæg for at 
betragte IV-V-I-kadencen som den fundamentale kadence i funktional musik. Og falder denne grundpræmis, kan man 
frygte at hele vores nuværende system til harmonisk tolkning af denne musik falder sammen. (En frygt, som 
alternative harmoniske teorier dog har vist, er ubegrundet.)  

60 Begrebet ”Dominant” henter Rameau fra middelalderens modus-systemer, hvor ”dominant” er navnet på den 
mest fremtrædende tone, recitationstonen, udover sluttonen, finalis. Se afsnittet  1.Trin: Ènstemmig sang – 
begreberne autentisk og plagal (år 800-1100). 
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also as well as by the interval of the Sixth, which is the inversion of the Third. All the progressions of the 

Fundamental Bass should therefore be comprised in these consonances.  But this can only occur by licence, 

as in the Deceptive Cadence.”
61

 

 
Skønt dette citat, viser, at undtagelser såsom den skuffende kadence (the Deceptive Cadence, la 

Cadence Rompuë) kan forekomme,  vil vi ikke her gå nærmere ind på disse undtagelser, men blot notere os, 
at de var kendt allerede på Rameau’s tid.  

 
Det er med kvintbevægelsen som underforstået basisprogression, at Rameau kan argumentere for, at 

visse akkorder må have en underforstået Basse Fondamentale som de, som vi ville sige, repræsenterer.  

Rameau giver et eksempel på dette i sin Traité (1722, p.58). Her gengiver han et eksempel fra en 
gammelt berømt afhandling om harmonik, - Gioseffo Zarlinos  Le Istitutioni, Venidig  1558 – hvor han 
tilføjer den underforståede Basse Fondamentale, der gør akkordfølgen vi-ii-viio - I forståelig som 
repræsentant for en underliggende kvintprogression. De syvtaller, Rameau har tilføjet, må for Dm-
akkordens vedkommende dog forstås som ”ideelle” eller ”underforståede”. 

  

 
   Eks. 2.6 Egentlige grundtoner (grundbasser). 
   

Også skalatrinsharmoniseringen forsyner Rameau med en Basse Fondamentale. Rameau bruger her 
denne grundbas

62 til at vise, hvorledes Regle de l’octave, afspejler den for Rameau 
sammenhængskonstituerende kvintvise bevægelse fra grundbas til grundbas. Rameau tilføjer derfor en 
linie under Regle de l’octave hvori akkordernes egentlige grundtoner, deres genererende fundament, er 
placeret. Disse tilføjede egentlige grundtoner (som kun er underforstået og ikke klinger med) falder i de 

                                                           
61 Skulle man synes at dette er kringlet formuleret, kan en sammenligning med originalen (Traité, 2. bog, kap. 1., 

p.50) vise, at Shirlaw ikke bare oversætter, men også forenkler originalen i sin oversættelse:  
”mais on doit regarder d’abord la Quinte comme l’Intervale qui luy convienne les mieux : En effet on n’entend 

jamais une conclusion de chant, de quelque facon que ce foit, qu’ils ne se sentent forcez de faire proceder la Basse par 
cet intervale, & ce que nous dissons de la Quinte doit s’entendre aussi de la Quarte qui la represente toûjours, où l’on 
remarque que ceux qui ont la voix assez basse descendent naturellement d’une Quinte dans ces fortes de conclusions, 
au lieu que ceux qui ne le peuvent, montent d’une Quarte; preuve évidente de la force de l’Octave qui se represente 
toújours dans l’un des Sons qui la forment, & du rapport de la Quarte à la Quinte qui proviennent de sa division, où la 
Quinte est toújours preferée si-tôt que la voix nous le permet, & qui n’est cependant point détruite en luy supposant 
la Quarte; ensuite pour tenir l’Auditeur dans une suspension agréable, comme la Quinte est composée de deux 
Tierces, l’on peut faire proceder la Basse par une ou plussieurs Tierces;  par consequent par les Sixtes qui representent 
ces Tierces, reservant toutes les cadences à la Quinte seule, & à la Quarte qui sa represente; de forte que toute la 
progression de la Basse fondamentale doit être renfermée dans ces consonances; & si la dissonance nous oblige 
quelquefois à ne faire monter cette Basse que d’un Ton ou d’un semi-Ton, outre que cela provient d’une license 
introduite par la cadence rompuë dont nous parlerons dans la suite; 

62 Termen ”Grundbas” findes hos Otto Mortensen, Harmonisk Analyse efter Grundbas-metoden, København 1954, 
Her fungerer denne betegnelse som dansk oversættelse af det Rameauske begreb Basse Fondamentale.  

 



20 
 

fleste tilfælde sammen med den becifring jeg på anakronistisk vis har placeret ovenover noderne, eller den 
ligeså anakronistiske trinanalyse, som jeg har placeret under BASSE-CONTINUE (generalbassen). 

 
Eks. 2.7 Skalatrinsharmonisering med tilføjet Basse Fondamentale (Rameau, ”Traité..”, III. bog, kap. 

XI, p.212). 
Èn afvigelse er dog paradigmatisk for hele Rameaus system. I 2. takt må første akkord have to 

grundbasser. Èn, C, der viser den kvintvise forbindelse tilbage til forudgående G, og derefter et A, der skal 
formidle kvintvis bevægelse videre til Dm. Dette A optræder imidlertid ikke i akkorden. Men idet C bevæger 
sig til Dm, kræver tonerne i C-dur en omtolkning, for at kunne fungere som forståelig harmonisk 
progression. Dvs. Rameuas påstand er, at grunden til at disse to akkorder lyder som en naturlig progression, 
er at man opfatter C-dur som toppen af en Am7.63 

Denne tolkningsmodel bliver afgørende og skelsættende i forhold til tolkningen af den akkord, der 
ligger over bastonen på 4. trin. 

I sin første bog, Traité.. anfører Rameau også denne repræsentationsmodel som tolkningsmulighed for 
den skuffende kadence, hvor tonen C i bevægelsen G-Am gives som Am’s egentlige grundbas.64 

 

 
Eks. 2.8 Eksempler fra Traité.. side 62 (de to første) og 271 (det sidste).  

Rameau er i begge tilfælde enig med sig selv om at høre C som grundbas til de anførte akkorder. 

                                                           
63 Rameau skriver om dette fænomen:”It is oftentimes necessary to divide a Note in the Treble into two equal 

Parts, in order that two different Notes in the Bass may be heard and may agree with that same Note in the upper 
Part; and this is done for the better preserving the consonant Progression of the Bass, and that the most perfect 
Progression may be heard between these two Notes of the Bass, and the Next.”(Rameau, 1779, p.141. Se Rameau 
1722, p.318 for originalformuleringen). Senere vil Rameau omtolkningen under fjerde akkord, F6, som i forhold til C-
dur vil tolkes som F, men i forhold til den efterfølgende G-dur vil tolkes som Dm. 

64 Rameau angiver at grundbassen er den samme uanset hvilken af akkorderne I og vi, V fortsættes til, og 
ændringen af kvinten til en sekst giver ingen dissonans. Denne sekst antager vi som (repræsentant for?) kvinten. ”la 
Basse fondamentale est la même dans l’une, & l’autre Cadence, l’Accord parfait qui termine la Cadence parfait, sera 
changée icy en un accord de Sixte, ou il faut bien remarquer que ces changemens n’ont lieu que dans les Sons 
consonans, comme dans le Son fondamental, dans son Octave ou dans sa Quinte, & non pas dans ceux qui forment les 
dissonances; [..], cette Sixte que nous supposons à la Quinte, [min udhævning] ne forme-t-elle pas un accord dérivé du 
parfait; (Rameau, 1722, II. bog,kap II, p.61-62)” 
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IV: L’Accord de la grande sixte, la sixte ajouté, Sousdominante og double Emploi 

L’Accord de la grande sixte – Sixte ajouté 

Akkorden på 4. trin, IV, giver anledning til en del hovedbrud. Både for Rameau selv, men så sandelig 
også for alle andre teoretikere lige siden. Ovenfor er angivet, at generalbassystemet ikke anså en akkord 
med kvint som fundamental forskellig fra en akkord med sekst. Det gør imidlertid Rameaus system af 
grundbasser. Derfor var én speciel vending, som (må man formode) var populær i fransk musik på Rameaus 
tid særlig forstyrrende. Nemlig det vi med becifring kunne betegne som F6-C. I denne bevægelse opfattede 
også Rameau tydeligt F som en grundtone, der i kvintvis bevægelse fortsættes til C. Rameau antager derfor 
i sin første bog, at denne akkord må betragtes som en akkord med tilføjet sekst. Og cadencen som opstår, 
er i modsætning til kadencen fra V til I, som kaldes la Cadence parfaite noget mindre perfekt. Dertil 
kommer, at dissonansen i F6 viser sig at være den tilføjede sekst som stik imod alle forskrifter opløser sig 
opad. Denne vending ser Rameau fra IV til I, såvel som fra I til V (C6-G). Rameau, skriver om bevægelsen op 
til V, at i stedet for at den perfekte kadence bevæger sig fra dominanten til tonika, så bevæger tonika sig nu 
til dominanten, hvorfor han giver den navnet ”Irregulær”.65           

  
Eks. 2.9 Kadencer med tilføjet sekst (”Traité..” p.221) 
Rameau illustrerer de to forbindelser med et nodeeksempel , der understreger, at den irregulære kadence ikke kun 

er et fjerdetrinsfænomen.Ligeledes understreger han, at den irregulære opløsning af underkvintens sekst fører til 

samme terts, som opløsningen af dominantens septim ville have ført til. Dette er for Rameau betydningsfuldt og med 

til at legitimere denne opløsning. 

 
Akkorden med tilføjet sekst er i sig selv dobbelttydig. Ifølge reglerne for akkorddannelse er den en 

omvending af en molseptimakkord.66 Rameaus tolkning af akkorden er derfor konsekvent 
kontekstafhængig:  

Går akkorden f-a-c-d videre til g-h-d er det en andentrins septimakkord i første omvending. Altså 
L’Accord de la grande sixte, eller som den betegnes i den senere trinanalyse: ii65. 

Bevæger f-a-c-d sig videre til c-e-g er den en Sixte ajouté, det som Riemann (og de fleste danske 
teoretikere med ham) senere kalder S6. 

Sous-dominante 

Begrebet subdominant kommer Rameau først på i sin næste bog, Noveau systéme de musique 

théorique et pratique, Paris, 1726. 
Her hedder det: 
 

                                                           
65 ”Au lieu que la Cadence parfaite se termine de la dominante á la Notte tonique; celle-cy ua contraire se termine 

de la Notte tonique à sa dominante, d’où nous luy donnons le nom d’irreguliere. (ibid., II. bog, kap. VII, p.64)” 
66 ”…l’Accord dissonant formé de cette Sixte ajoûtée à l’Accord parfait, n’est autre que celuy de la grande Sixte 

renversée de celuy de la Septiéme.(ibid. p. 64)” 
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”I musikalske termer kalder man det hvilested, vi nu vil tale om, for Kadence; og for at skelne 
den grundtone, som angiver hvilestedet, vil vi kalde den Son principal eller Note tonique, den 
første tone i enhver bevægelse; dens overkvint, Dominante, og dens underkvint, Sous-

dominante.”67  
Og Shirlaw kvitterer for denne begivenhed: ”Thus for the first time in the history of musical theory we 

find the fourth degree of the diatonic scale described as the Subdominant, and defined as the fifth below 
the Tonic (1917,p. 139).” 

Fra nu af opererer Rameau med to hovedkadencer: Den perfekte (D-T) og den irregulære (S-T eller T-D). 
Disse kadencer skal altid benyttes, da de anses for tonalitetskonstituerende. Man finder tonika som det 
midtpunkt subdominant og dominant hver især relaterer til.68 

Men Rameau mangler stadig, at redegøre for hvorfor bevægelsen I-IV-V-I er så udbredt. I-IV er en 
kvintforbindelse. Det er V-I også. Her er intet problem. Kun bevægelsen IV-V synes uforklarlig. Rameaus 
måde, at komme over dette problem er, at tolke også IV-V som en kvintforbindelse. Dette gør han ved tolke 
tonerne (i C-dur) f-a-c som terts, kvint og septim i en ii7.  

Stadig mangler han dog at formalisere tolkningsskiftet mellem f-a-c som IV og som toppen af ii7. 

Douple emploi 

I sin følgende bog Generation harmonique ou traité de musique théoretique et pratique, Paris 1737, 
indføres et begreb for denne omtydning: Douple emploi. Akkorden er ”dobbelt engageret”. Dels refererer 
den som IV trin til den foregående tonika, men samtidig refererer den som andentrinssekstakkord til den 
efterfølgende dominant. For Rameau var begrebet tydeligvis knyttet til netop akkorden over tonen på 
skalaens 4. trin. Men man kunne med god grund udvide begrebet til at dække det fænomen, at en akkord 
indtræder med (det som Riemann ville kalde) én funktion og fortsætter med en anden.  

 
En lille metafysisk diskursion: 
For Rameau var opdagelsen knyttet til en anden opdagelse. Nemlig at overtonerækkens 1., 3., 9. og 27. 

tone forholder sig til hinanden som stigende kvinter, C-G-D-A.  

 
 Eks. 2.10 Overtonerækkens første 27 toner.  
Citeret fra Peter Wang; Affinitet og Tonalitet – en analyse af dur-mols-tonalitetens grundspørgsmål, Aalborg 

Universitetsforlag, 2000,  Nodedel, p.11. Fortegn i parentes angiver tilnærmelsesvis tonehøjde. 
 
Rameau knytter nu disse tal til sine tre hovedstationer (udfra G-dur): C=1, G=3, D=9, samt den ofte 

centrale andentrinsakkord, A=27. 1 kan kun gå til 3, 3 kan gå til 1 og 9, 9 kan gå til 3 og 27, og 27 kan kun gå 
til 9. Det der sker i douple emploi er at F, som 1 ofte viser sig samtidig at fungere som 27. Derfor de mange 
tal i nedenstående eksempel, samt i den citerede originaltekst.   

                                                           
67 Hvilket er min frie oversættelse af følgende:”On appelle Cadence, en termes de Musique, le repos dont nous 

voulons parler; & pour y distinguer les Sons fondamentaux, dont ce repos est formé, on appelle Son principal ou Note 

tonique, le Son principal de la Modulation; sa Quinte au-dessus, Dominante; & sa Quinte au-dessous, Sous-dominante 

(Rameau, 1726, p. 38).” 
68 ”Il n’y a que deux Cadences principales, la parfaite & l’Irreguliere. La Cadence farfaite se fait en descendant de 

Quinte, & nous est indiquée par le passage de la Dominante au Son principal. 

La Cadence irréguliere se fait en montant de Quinte, & nous est indiquée par le passage de la Sous-dominante ua 
Sons principal. 

C’est toûjours par l’une de ces deux Cadences qu’on fait sentir la Modulation, soit pour conserver celle qui existe, 
soit pour passer dans un autre. (Ibid. p.38).” 

Lisbeth Østermark
(F-dur)
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Eks. 2.11 Rameaus eksemplificering af ”douple emploi” (citeret fra Rameau, 1737,nodeeksempel XV).  
Bølgestregen på C angiver den dobbelte tolkning af denne tone, som er forudsætning for at man kan bevæge sig 

fra G til A. Det skyldes at A er douple emploi, og også kan høres som C, tonen en kvint under G. 

 

Rameau beskriver hvorledes dette dobbelte engagement (douple emploi) gør, at den forventede 1, der 
skal komme efter 3 (fra 5. til 6. node i fig. 11) høres samtidig med, at denne akkord også fungerer som 
dominant til den efterfølgende tonikadominant, udtrykt i tal: som 27 til 9.  

I en (fri) oversættelse citeret fra Christensen 1993, p. 194, lyder det således:  
 ”In this double employment, the ear hears at 27 the same harmony that it wished to find above 1, 

following 3. As this same harmony…offers a combination similar to that which connects the dominant 9 to 
the principal sound 3, the ear is sufficiently affected by it to adopt the fundamental succession from 27 to 9 
in the same way [that it does] 9 to 3. This is especially so as 3, which would be expected after 1 [but is] 
represented by 27, is delayed for only a moment”69 

 
Dette skift i opfattelsen af kvintsekstakkorden på 4. trin beskriver Rameau som en lykkelig begivenhed, 

i forlængelse af sin første introduktion af begrebet ”double emploié”. Det er en lykkelig overraskelse, når 
øret straks oplever det, som ånden kun kan opleve eftertanke, at denne kvintsekstakkord, der skulle have 
været subdominant, nu fungerer som dominantens dominant. Afdækningen af denne dobbelte rolle for 
akkorden på fjerde trin fejrer Rameau nu som ”et nyt middel til at variere harmonikken.”70 

Opsummering 

De udvalgte elementer af Rameaus teorier, der ovenfor er gennemgået og som på forskellig vis vil vise 
sig at få betydning fremover, er følgende: 

 
1) Akkorder er bygget op over en grundbas, som ikke nødvendigvis behøver klinge med for at udøve 

sin konstituerende indflydelse. 
2) Den paradigmatiske grundbasprogression er kvintvis bevægelse. 
3) Alle andre akkorder end tonika betegnes dominanter når de bevæger sig kvintvis videre. 
4) Akkorden på skalaens 4. trin betragtes som subdominant når den fortsætter til tonika og som 

andentrinssekstakkord (eller kvintsekstakkord) når den fortsætter til dominanten. 
                                                           
69 Originalen lyder: ”Dans ce double emploi, l’Oreille entend à 27. la même Harmonie qu’elle souhaitoit au-dessus 

d’1. aprés 3. & cette même Harmonie, dont toutes les différentes combinaisons ne peuvent la distraire, lui présentant 
néanmoins ua-dessus de 27. une combinaison pareille à celle que recoit la Dominante 9. avant le Son principal 3, elle 
en est pour lors suffisament affectée pour qu’elle adopte la succession fondamentale de 27. à 9. sous le mêmes 
conditions que celle de 9. à 3. d’autant plus que 3. qu’elle auroit souhaité d’abord aprés 1. réprésenté par 27. n’y est 
retardé que pour un moment, & même dans un cas où il n’en est que plus desiré, en vertu de la Note sensible que 
porte sa Dominante 9. & de la Dissonance que celle-ci ne peut plus éviter (Rameau, 1737, p.129-30).” 

70”On peut aisément donner le change à L’Oreille en ce cas, mais ce sont de ces surprises heureuses, dont loin 
d’être choqué, on n’en est que plus agréablement affecté: ce que l’esprit n’y concoit qu’avec un peu de réflexion, 
l’Oreille le saisit d’abord, & scait attribuer à la succession fondamentale, ou à son Harmonie, l’effet qu’elle éprouve. 

La découverte de ce double emploi est des plus heureuses, c’est un noveau moïen de varier l’Harmonie qui a ses 
agrémens particuliers: (Ibid., p.114)” 
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5) To hovedkadencer konstituerer tonaliteten. Den perfekte kadence D-T og den irregulære, S-T. 
6) En akkord kan skifte valeur fra dens indtræden til dens fortsættelse (douple emploi). 

Mellem Rameau og Riemann 
 

I de følgende halvandet hundrede år er der produceret et utal af harmonilærebøger med forskellige til 
tider yderst fantasifulde forklaringsmodeller for lovene for de harmoniske forbindelser, som alle var enige 
om at høre, og rigtig mange uenige i tydningen af.  

Adskillige er de teoretisk betydningsfulde bidrag, der har præget eftertiden (uanset om eftertiden så 
selv vidste det eller ej), og som senere teoritekere igen og igen er vendt tilbage til som inspiration eller 
ynglingsaversion. Jeg nævner i flæng J.P.Kirnberger, 1721-1783 (definerede bl.a. ”væsentlige” [akkordegne] 
og ”uvæsentlige” [forudholdstoner] dissonanser), Gotfried Weber 1779-1839 (opfandt trinanalysen), 
Francois-Joseph Fétis, 1784-1871 (kvalificerede bl.a.  begrebet ”tonalitet”), Moritz Hauptmann 1792-1868 
(lancherede en  metafysisk tydning af harmoniske progressioner, som fik umiddelbar stor betydning for 
Hugo Riemann). 

Ingen af disse skal dog nævnes her. Kun to tilsyneladende uvæsentlige teoretikeres arbejde skal her 
fremstilles. Heraf er den ene gået helt i glemmebogen (jeg har ingen henvisninger fundet til ham) og den 
anden kun er nævnt ganske summarisk i Shirlaw, 1917. Og på trods heraf står begge teoretikere som 
ophavsmænd til begreber og akkordforståelser, der er centrale i dansk harmonisk teori. 

De to teoretikere er Johann Friedrich Daube (1730-1797) og Johann Gottlieb Portmann (1739-1798). 

Johann Friedrich Daube 

Daube så som den første, at alle de mange mulige akkorder, der findes, i praksis kan reduceres til kun 
tre akkorder. Det er en bemærkelsesværdig opdagelse, og den unge mand (26 år!) tøver heller ikke med at 
gøre opmærksom på sin fortjeneste:  

”Indtil nu er, så vidt jeg ved, endnu ingen stået frem, som har opdaget, undersøgt og til nytte og 
optagelse i den musikalske videnskab stillet disse grundsandheder frem i lyset. Alle til nu udkomne skrifter 
peger på så mange akkorder, tegn og andet. Man forskrækkes, når man ser på tabellerne hos en Heinichen, 
Fur, Mathesons og andre. (Daube, General-Bas in drey Accorden…, Leipzig, 1756, p.14)”: 71 

Det er uklart, om han kender til Rameau’s tanker. Navnet Rameau nævnes, men Rameaus teorier 
mærkes der intet til. Begreberne dominant og subdominant optræder ikke. Der tales om tre ”Haupt-
accorde”, som optræder på første, fjerde og femte trin.  

Daubes opdagelse er gjort gennem en særlig – tysk? – tolkning af den udbredte skalatrins-
harmonisering. En tolkning, hvor den generalbasindfluerede ligegyldighed overfor 4. trins kvint eller sekst 
ikke bare slår igennem, men ophøjes til et princip, der tolkningsmæssigt gør en ren Dm7 til blot en 
omvending af en F6. Det er faktisk således, at ii slet ikke eksisterer i Daubes univers andet end enten som 
forudhold for V eller som omvending af IV. 

                                                           
71 Den fulde titel er intet mindre end: General-Bas in drey Accorden gegründet in den Regeln der alt-und neuen 

Autoren, nebst einem hierauf gebaueten Unterricht: wie man aus einer jeden aufgegebenen Tonart, nur mit zwey 

Mittels-Accorden, in eine von den drey und zwanzig Tonarten die man begehret, gelangen kann, und der hierauf 

gegründeten Kunst zu präludieren, wie auch zu jeder Melodie einen Bass zu setzen, dass also durch diese neue und 

leichte Anleitung, zugleich auch zur Composition unmittelbar der Weg gebahnet wird. Den danske tekst er egen 
oversættelse af: ”Bisher har sich meines Wissens noch niemand hervorgethan, der diese Grundwahrheiten 
entdecket,untersuchet, und sie sodenn zum Nuzen und Aufnahme der musikalischen Wissenschaft ans Licht gestellet 
hätte. Alle bisher herausgekommene Schriften zeugen von der kenntniss so vieler Accorde,Ziffern u.A.. Man 
enschrickt, wenn man die Tabellen eines Heinichen, Fur, Mathesons und andere mehr, ansieht.” 
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Eks. 2.12 Daubes skalatrinsharmonisering. 
Øverste linje har jeg tilføjet, således, at man kan se hvilke toner de forskellige generalbasbecifringer medfører. 

Bemærk forskellene i forhold til Rameaus harmonisering. Daubes sætter forudhold på V og ii. Dvs. Dm7  opleves nu 

som blot et forudhold for G7 tertskvartakkord. Derudover harmoniserer han A og G i den faldende linje anderledes end 

Rameau. Han undlader at indføre et Fis, der kunne lede op til G. Og i konsekvens heraf sætter han ikke en G-dur, men 

en C-dur over G’et, en C-dur kvartsekstakkord, hvis kvart opløses på den efterfølgende sekundakkord.  

 
Hele denne harmonisering, siger Daube indeholder kun tre akkorder og deres omvendinger. Der skulle 

gå små hundrede år før en så radikal udformning af denne tænkemåde genfindes, nemlig hos Riemann. 
To andre elementer skal nævnes. 
1) Daube formulerer én af funktionsharmonikkens mest fundamentalt konstituerende regler, nemlig 

reglen om, at IV trin aldrig kan følge V trin, medmindre det sker som sekstakkord.72 
2)  Daube håndterer bevægelsen fra IV til I radikalt anderledes end Rameau. I Daubes optik gør denne 

bevægelse momentant IV til en ny ”Accorde des Grundtons” og den oprindelige ”grundtoneakkord” 
bliver da ”5ten Accord”. 73 

Johann Gottlieb Portmann 

At Portmann kan være den perifære person han tilsyneladende er, afspejler, at der er et spørgsmål, 
som ingen eller kun få til nu har anset som vigtigt. Nemlig, hvorfor kalder man dominantens dominant for 
vekseldominant, hvor kommer begrebet fra, hvad indebærer det?  

Portmanns Leichtes Lehrbuch der Harmonie und Generalbasses, zum Gebrauch für Liebhaber der Musik, 

angehende und fortschreitende Musici und Componisten, Darmstadt  1789, er den første kilde (som jeg har 
fundet) der omtaler durakkorden på skalaens andettrin som ”Vekseldominant”.  

Det er ellers ikke fordi, der ingen undersøgelser har været omkring vekseldominanten. Spørgsmålet om 
forholdet mellem Subdominant og Vekseldominant er blevet grundigt belyst i Hamburger 1955. Men 
Hamburgers undersøgelse gik ikke på begrebets oprindelse, men snarere på oprindelsen af den musikalske 
vending, som begrebet – sådan som danske teoretikere bruger det i dag – dækker.74   

                                                           
72 ”Aus dieser […] entspringt folgende Regel: das nach dem Accorde der 5, der Accord der 4, niemals folgen kann, 

ausgenommen, wenn der Bass mit der Oberstimme in 6ten geht.(Daube, 1756, p.21)” 
73 ”Der Accord der 4 kann auch niemals dem Accorde des Grundtons vorgehen. Sollte aber dieses geschehen; so 

ist es nicht der Accord der 4, sondern selbst ein Grundton, und der sogleich folgende Accord sein eigener ihm 
untergebener 5ten Accord.(Ibid., p.24)”. 
74 Hamburgers undersøgelser førte i øvrigt til den indsigt, at vekseldominanten historisk set er blevet til som en 
potensering af subdominanten. At altså vekseldominanten er opstået af subdominanten, og at de to akkorder udøver 
præcis samme harmoniske funktion. Denne konklusion er også Eberlein små 40 år nået frem til (uden at nævne 
Hamburgers undersøgelser med et ord!). Og det fik Eberlein til at rette følgende salve mod den Riemannske 
funktionsharmonik: ”Die Auffassung, dass der verminderte Quintsextakkord [Dette begreb angiver hos Eberlein vel at 
mærke en dur-kvintsekstakkord. Det ”formindskede” aspekt er den lille sekst mellem terts og grundtone] die erste 
Umkehrung des Durseptimakkordes [..] ist, wird bekanntlich noch heute durch die Lehrbücher der ”tonalen” Harmonik 
verbreitet. Daher verblüfft etwas die Einsicht, dass der verminderte Quintsextakkord als Vorhaltsbildung völlig 
unabhängig vom Durseptakkord und lange vor diesem entstanden ist. [..] Mehr noch: historisch gesehen ist der 
verminderte Quintsextakkord engstens verwandt mit dem Subdominantsextakkord [..]. Diesen definiert die 
Riemannsche Funktionslehre jedoch als grundsätzlichen Gegensatz zum Dominantseptakkord und dessen 
Umkehrungen. Die moderne Harmonielehre verschleiert also die historischen Zusammenhänge, statt sie offenzulegen. 
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Hvorfor skal I så besværes med dette? 
Det skal I, fordi jeres lærer er blevet optaget af, at finde ud af hvor begreberne kommer fra, da han 

(jeg) har en formodning om, at en diskussion om begrebernes brug forudsætter, at man ved hvor de 
kommer fra, og hvad de oprindeligt betød. 

 
Portmanns harmoniske system har tre hovedakkorder: Die Prime, die Dominante og die 

Wechseldominante. På denne måde repræsenterer Portmann en modpol til Daube. Hvor akkorden på 
skalaens andet trin hos Daube synes overflødigt, er det hos Portmann skalaens fjerde trin, der 
underprioriteres. 

Portmann introducerer Vekseldominanten i §14 på side 4, således: 
”Den treklang, der er bygget på dominantens kvint, og som altid på ordentlig vis plejer at 

veksle med dominanten, hedder Vekseldominant, og dens hele, af flere tertser sammensatte 
bygning, vekseldominantharmonien.”75  

 
Side 7 og 8 angives hvilke toner vekseldominanten består af. 
I C-dur er det: d-fis-a-c. I A-mol er der to typer: Den regulære, der så vidt muligt – tertsen skal dog være 

stor - bliver indenfor tonearten: h-dis-f-a. Den irregulære, som hvis rene kvint sprænger tonearten: h-dis-
fis-a.  

I sin små ti år senere udkomne udvidelse af Leichtes Lehbuch.., -betitlet  Die neuesten und wichtigsten 

Entdeckungen in der Harmonie, Melodie und dem doppelte kontrapunkt, Darmstadt 1798 – tilføjer han, at 
den irregulære Vekseldominant, kun sjældent benyttes i mol, da den sprænger tonearten.76 

 
Man bemærker altså, at mols vekseldominant af sin oprindelige navngiver betragtedes som mere 

regulær med skalaegen kvint [= formindsket kvint] end med ren kvint. Først senere antager man som 
grundpræmis, at kvinten selvfølgelig er ren – og derved skalafremmed i mol, – og at den først efterfølgende 
ændres – altereres – gennem en sænkning (ned til den skalaegne tone). 

Portmann angav i 1789 (p.41-48) 22 grundregler for akkordernes virkemåder som i 1798 (p.100-118) 
skærpedes til meget specifikke akkordfølgeregler, hvor det, der senere skal betragtes som en 
funktionsharmonisk grundtanke, formuleres endnu præcisere og skarpere end hos Rameau (hvis tanker dog 
intet hos Portmann i øvrigt afslører, at han havde kendskab til): 

 
”For at skabe enhed må de forskellige akkorder, som følger hinanden, have en sammenhæng, efter 

hvilken en forudgående akkord altid indeholder grunden til, at en anden kan følge. Denne anden må da 
igen indeholde grunden til, at en tredje o.s.v. kan følge helt frem til et afsnit eller slutningen.”77 

                                                                                                                                                                                                 
Sie legt aber auch nicht die perzeptuellen Grundlagen der Wahrnehmung von Musik offen, denn tatsächlich sind die 
verschiedenen ”Umkehrungen” eines Akkords perzeptuell grundsätzlich verschiedene Dinge. […] Es wird Zeit, dass die 
Funktionslehre von der Musikwissenschaft nicht mehr als wissenschaftliches Erkenntnisinstrument gebraucht wird 
(denne dafür ist sie untauglich), sondern als historisches Phänomen begriffen wird. (Eberlein, 1994, p.297)”. 

75 Egen oversættelse. Originalen lyder: ”Derjenige Dreiklang, welcher auf das Intervall der Quinte von einer 
Dominante gebaut wird, und mit der Dominante ordentlicher weise allzeit abzuwechseln pflegt, heisst 
Wechseldominante, und sein ganzes aus mehrern Terzen zusammengesetztes Gebäude, die 
Wechseldominantenharmonie. (Portmann, 1789, p.4).” 

76 ”Die irregularität kommt nur in den Molltonarten vor, wovon aber eigentlich kein Gebraucht werden sollte, 
wenn man in der Molltonart bleibt, weil gerade die reine Quinte aus der Tonart herausführt, das Gefühl desselben 
erstickt und das Gehör zweifelhaft mach (Portmann, 1798, p.31).” 

77 Min oversættelse af Portmann, 1798, p.100: ”Vermöge die Einheit müssen die verschiedenen Accorde, welche 
einander succediren, einen zusammenhang haben, nach welchem ein vorhergehender Accord immer den Grund 
enthält, warum ihm ein anderer folgen kann. Dieser zweite muss sodann wieder den Grund enthalten, warum ihm ein 
dritter u.s.w. folgen kann, bis zu einem Absatze oder Schlusse.” 
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Blandt disse akkordfølgeregler noterer vi os følgende:78 
 
I kan komme: før og efter V, før DD men ikke efter, før VI men ikke efter (undtagelse: I-VI-I-IV) 
IV kan komme  før men ikke efter både  V og DD. 
V og DD kan frit følge hinanden 
VI kan komme før og efter V, og før men ikke efter DD og IV (undtagelse: I-IV-VI-II-V-V-I). 

ii-V-I, IV-V-I eller forudhold 

Som nævnt er der fremkommet mange teoretiske bud på en harmonisk teori i årene mellem Rameau 
og Riemann. En mere detaljeret gennemgang af disse falder uden for nærværende papirs sigte. 

Nævnes skal det dog, at disse retninger kan deles ind i tre hovedstrømme med hensyn til, hvad de 
tolker som den væsentlige tonale kadence. 

1) ii – V – I: Denne retning følger Rameau i hans vægtning af kvintprogressioner. Det medfører at 
grundkadencen forstås som ii-V-I, og at IV i IV-V-I forstås som repræsentant for ii, som ii’s terts, 
kvint og septim. De vigtigste teoretikere her er – udover J.P. Rameau – J.P. Kirnberger og Simon 
Sechter (1788-1867).79 

2) IV-V-I: Denne retning følger Daubes tolkning af akkorden med tilføjet sekst som en enhed i sig selv 
og ikke en omvending af ii. Omvendt medfører det, at ii7 så ”blot” er en omvending af IV med 
tilføjet 6. Denne holdning findes i en lidt anden kontekst hos Jean-Adam Serre (1704-1788). 
Udnævnelsen af I, IV og V trin som hovedakkorder findes hos mange teoretikere. Bl.a. Jean-Baptiste 
Mercadier (1750-1816), Gottfried Weber (1779-1839) og Moritz Hauptmann (1792-1868).80   

3) Forudhold: Denne retnings teoretikere ser akkorden før dominanten som et forudhold for 
dominanten og tager derved ikke stilling til om dette forudhold nu baserer sig på IV eller ii trin. 
Daube selv tolker mange kadencevendinger som forudhold og det ses indarbejdet som et 
grundelement i Francois-Joseph Fétis’s (1784-1871)teorier.81  

 
Da de fleste teoretikere (med Gottfried Weber som en sjælden undtagelse) ikke bare har ønsket, at 

fortælle hvorledes komponister agerer, men også har ønsket at finde frem til en rationel teoretisk 
begrundelse for dette, har det været af stor betydning, at kunne argumentere for hvorfor 
akkordsammensætninger er som de er. 

                                                           
78 Jeg noterer dem for overskuelighedens skyld med en blanding af trinnotation og funktionstegn (DD for 

vekseldominant). Uanset akkordernes tonekøn benyttes kun store bogstaver. Portmanns egen navngivning er dog: 
Hauptprimenharmonie, Quartenharmonie, Sextenharmonie, Wechseldominant, Dominant. Akkorderne på ii og iii 
anser han ikke for brugbare, da han mener, de snarere vil opfattes som toppen af en Dominant henholdsvis 
Hauptprim end som selvstændige akkorder, og derfor kun kan optræde som selvstændige akkorder, hvis de forudgås 
af deres respektive dominanter, se 1798, p.22-23 samt 29, hvor Portmann konkluderende skriver: ”Eine 
Primenharmonie auf der Secunde oder auch Terz der Tonart würde das Hauptgrundintervall nicht auf der 
consonirenden, sondern dissonirenden Seite haben und sich also nicht zunächst darauf beziehen lassen, folglich dem 
Ohre, ohne ihre eingeschaltete Dominante nicht behagen können und ihm unangenehm seyn müssen.” 

79 Se J.P.Kirnberger, Die wahren Grundsätze zum Gebrauch der Harmonie, 1773, Berlin und Königsberg og Die 

Kunst des reines satzes in der Musik, Berlin, 1774-1776, samt S. Sechter, Die Grundsätze der Musikaliche Komposition 
Leipzig, 1853. 

80 Se Serre, Essais sur principes de l’Harmonie,Paris 1753, Mercadier, Nouveau systême de musique théorique et 

pratique Paris, 1777, Weber, Versuch einer geordneten Theorie der Tonsezkunst, Mainz 1817 og Hauptmann Die Natur 

der Harmonie und der Metrik, Leipzig 1853. Serre og Mercadier skiller sig her ud fra de øvrige forfattere i og med, at 
de i deres opposition til Rameau rent faktisk argumenterer for hvorfor IV-V er en lige så valid kadence (om ikke 
bedre?) end ii-V.  

81Se Fetis Traite complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie contenant la doctrine de la science et de 

l’art, Paris, 1844.  
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Rameau’s tese om kvintprogressioner som den grundlæggende harmoniske bevægelsesform er det, der 
gør, at hans tolkning af klangen f-a-c-d altid vil være som ii65 når den bevæger sig til V. For derved opstår 
den kvintrelation, der er grundlaget for den sammenhæng, der føles mellem de to akkorder. Og det er i 
konsekvens heraf, at han i C-dur-kadencens F-dur akkord underforstår et underliggende D. For uden en 
underforstået kvintprogression, giver bevægelsen - i denne optik - ikke mening. Den stigende 
sekundbevægelse mellem to treklange som grundakkorder har siden generalbassens sementering (j.vn.f. 
f.eks. Heinichens bevægelsesregler) været forbudt. Underste akkord i trinvis bevægelse skal være 
sekstakkord. En sekstakkord, som i Rameaus perspektiv netop etablerer kvintforbindelse til efterfølgende 
akkord.  

Med andre ord: f-a-c til g-h-d går ikke. F-a-d til g-h-d er godt. Men f-a-d er jo også en Dm, som står i 
kvintforbindelse til G-dur. 

 
Spørgsmålet er nu. Hvorledes argumenteres der for, at IV-V-kadencen er paradigmatisk, når 

kvintargumentet her ikke kan tages i brug? 
Dette spørgsmål tages i første omgang op af de franskmænd, der har følt sig pikeret over Rameaus 

strenghed. I Tyskland var det i lang tid, som vi kan se af Daube, overhovedet intet problem. Den empiriske 
eksistens af kadencen talte for sig selv.  

Som modsvar til Rameaus kvintparadigmatik formulerer Jean-Baptiste Mercadier (1777) en alternativ 
bestemmelse af sekundskridtets logik, som baserer sig på – ikke sammenhængen – men netop kontrasten 

mellem S og D. Det, at de to akkorder netop ikke er kvintvis forpligtet på hinanden får dem til i deres 
progression at indramme, eller pege hen til den manglende tonika: 

 
”Er det faktisk ikke sådan, at den grad af konsonans, der eksisterer mellem Dominanten og 

Subdominanten, hverken tvinger os til at adskille disse to grundbasser, eller modsat forpligter os til at sætte 
dem efter hinanden; og at, da øret således ikke opfatter nogen af de to som en klang der relaterer til den 
anden, opmærksomheden mod tonika netop understøttes og forstærkes? Er ikke netop selve den stivhed 
selve midlet til at bestemme tonika?[..] Hvis man i stedet for hele tiden at lade tonika følge mellem 
akkorderne, fortsætter direkte fra subdominanten til dominanten eller omvendt, vil der ikke mere være 
nogen tvetydighed, enhver fejl er umulig, og øret kan ikke vælge andre end tonika som grundtonen. ”82 

 
Det er interessant, at man i forbindelse med omtale af modulationer, finder samme beskrivelse af 

kadencens logik83 hos Riemann: 
 
”Når følgen Subdominant-Dominant eller Dominant-Subdominant utvivlsomt omskriver Tonika og 

derved gør den levende i forestillingen, og lader os forvente dens som næste akkord, så bliver netop denne 
anden Tonika omskrevet og forventet, hvis jeg laver samme harmoniskridt udfra andre klange..”84   

 
                                                           
82 Min lidt frie oversættelse af: ”En effet le défaut de consonnance qui règne entre la dominante & la sous-

dominante , bien loin de nous obliger à séparer ces deux sons fondamentaux , ne nous engage-t-il pas au contraire à 
les mettre de suite ; afin que l'oreille s'apperçoive qu'aucun d'eux n'est le terme auquel  on rapporte l'autre , & qu’elle 
soutienne & fortifie ainsî son attention sur la tonique? [..] Au lieu que, si on procède de la sous-dominante à là 
dominante ou réciproquement, sur-tout en faisant précéder & suivre ce passage de la note tonique, il n'y a plus 
d'équivoque, toute méprise est impoffible, & l'oreille ne peut prendre que la note tonique pour la note principale, 
(Mercadier, 1777, XVI-XVII).” 

83 Inklusiv den ellers forbudte omvendte progression af S og D, som også Mercadier antager. På dette punkt står 
Riemann og Mercadier dog temmelig alene blandt de sidste 300 års forfattere. 

84 Min oversættelse af: ”Wenn unzweifelhaft die Folge Subdominante-Dominante oder Dominante-Subdominante 
die Tonika umschreibt und darum sie in der Vorstellung lebendig macht, sie als Folge erwarten lässt, so wird eben eine 
andere Tonika umschrieben und erwartet, wenn ich von einem andern Klange als der Tonika aus einen gleichen 
Harmonieschritt mache (Riemann, 1906, p.181)”. 
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En beskrivelse, hvis essens også Dahlhaus fremsætter: 
 
”I den tonale kadence fremtræder Tonika som udligningen af en modsætning mellem Subdominant og 

Dominant”85 

Hugo Riemann (1849-1919) 
Riemanns arbejde med harmonik strakte sig – ligesom Rameaus – over næsten et helt liv. 47 år er der 

sig fra hans første præsentation af sine tanker i en avisartikel i 187286 til hans sidste udgivelse i 1919. 
Ligesom Rameau er også Riemanns praktiske teorier forsynet med en metafysisk overbygning, der skal 

give belæg for disse teorier. Og ligesom tilfældet var med Rameau vil vi også hos Riemann helt og aldeles 
ignorere denne overbygning. Da Riemanns overbygning indvirker på hans egen teoripræsentation og gør 
den næsten ulæselig, vil fremstillingen af hans teori visse steder ske uden stadig behørig henvisning til 
originalen.87   

Som tilfældet var med Rameau er det kun en udvalgt del, af teorien, der her præsenteres, nemlig den 
del, der mest markant adskiller Riemanns teori fra forgængernes, samt på bedste vis perspektiverer (og 
perspektiveres af)den efterfølgende danske udvikling.  

 
Riemanns teorier ligger i forlængelse af Daubes i og med, at T,S og D for Riemann er de absolutte 

hovedakkorder. Disse hovedakkorder repræsenterer hos Riemann tre forskellige funktioner. I den forstand 
er de mere end akkorder. De er repræsentanter for tre typer harmonisk bevægelse. Riemann gør aldrig helt 
klart, hvorledes man skal forstå disse typer. Eller rettere: Dominantens funktion giver sig af sig selv. Den er 
kadencens hovedakkord og leder til Tonika, hvis funktion som hvileakkord også er klar nok. 

Men hvad er Subdominantens funktion? Hos Rameau var det at indgå i plagal kadence til Tonika. Det 
kan den også gøre i Riemanns system. Men derudover indtager Subdominanten også pladsen som 
kadencens tredjesidste akkord. Er det så fordi subdominanten har to funktioner?  

Dette spørgsmål er aldrig blevet besvaret i den tysk-danske tradition. Ja, blot at stille det kan anses som 
kættersk, som udtryk for, at man intet har forstået. 

Så vi vil lade spørgsmålet ligge og i stedet se på de tekniske landvinger, som Riemanns forestilling om 
funktioner førte med sig.88 

Det som får afgørende betydning får den harmoniske tænkning i Tyskland og Norden er at han relaterer 
trinene vi, ii, og iii direkte til hovedakkorderne T, S og D.  

                                                           
85 Min oversættelse af: ”In der tonalen Kadenz a-moll: S-D-T erscheint die Tonika als Ausgleich eines Gegensatzes 

zwischen der Subdominante und der Dominante (Dahlhaus 1968, p.131)” 
86 Riemann, ”Musikalische Logik” Neue Zeitschrift für Musik, vol.28, 1872 pp.279-282. Han fremlægger her det 

syn, at harmoniske bevægelser udspiller sig indenfor tre funktioner: Tetisk (Tonika) Antitetisk (Subdominant) og 
Syntetisk (Dominant-Tonika). 

87 Riemanns teoretiske overbygning implicerer, at mol forstås som omvendt dur. Durakkorder er genereret af 
overtonerækken, nedefra og op. Molakkorder er derimod genereret af en forestillet (selv Riemann måtte til sidst 
indrømme, at den ikke fandtes) undertonerække. Derfor læses molakorder oppefra og ned. Denne tydning gør det 
meget svært at læse Riemann, da f.eks. et sekundskridt fra en dur akkord til en molakkord regnes fra durakkordens 
grundtone til molakkordens kvint (f.eks. C-Gm eller C-Em = sekundskridt). Man kalder en sådan teori, der forklarer dur 
og mol som opstået af to forskellige fænomener for en dualistisk teori.  

88 Det er interessant at amerikansk litteratur, som gør en dyd ud af ikke at have meget til overs for Riemanns 
teorier til gengæld går meget direkte til spørgsmålet om funktioner. Således angiver Allen Forte i Tonal Harmony in 

Concept and Practice, New York, 1962, p.114-115 intet mindre end fire funktioner til IV-trinsakkorden, hvoraf de tre 
må falde ind under subdominantisk funktion: Den kan indgå i kadencen som dominantforberedelse (fællesbetegnelse 
for ii, II, iv, IV, vi og bVI når de står før dominanten) den kan, når den står mellem to I-trinsakkorder, fungere rent 
melodisk, den kan danne plagal kadence, den kan når den optræder efter en dominant fungere som tonikasubstitut 
(som jo så er en tonikafunktion).  



30 
 

Indtil nu har al teori opereret med et mindre antal hovedakkorder. Det være sig i form af Tonika, 
Subdominant, Dominant, eller Tonika, Dominant, Vekseldominant. Fælles for alle har været, at akkorderne 
på trinene vi, ii og iii har stået udenfor en decideret navngivning, hvis man ser bort fra akkordernes funktion 
som dominanter i Rameaus teori. 

Særlig enige har alle teoretikere op til Riemann har været i, at afvise brugen af iii. Hvad gælder ii har 
den hos de fleste en plads i kadencen før D. Og de fleste teoretikere er også enige om, at vi både kan 
optræde i den skuffende kadence og umiddelbart efter T. 

Parallelklangene, Tp, Sp og Dp: Stedfortrædere og Formidlere. 

Riemann ser en tættere tilknytning. Den forbindelse, der er mellem dur og mol-tonearter – nemlig, at 
A-mol er C-durs, D-mol F-durs og E-mol G-durs paralleltoneart udstrækker Riemann til at angive akkordisk 
funktion.  Som tonearten A-mol er C-durs paralleltoneart er akkorden Am akkorden C-durs parallel, som 
deler funktion med sin hovedakkord. Funktionstegnet for Am bliver således sammensat af en 
funktionsangiver ”T”, og et modererende suffix, som angiver akkordens grundtone ”p”. Alt i alt Tp.89 

Med denne notation kan Riemann tydeliggøre, at vi i den skuffende kadence eller i umiddelbar følge 
efter T faktisk varetager en T-funktion, udtryk i betegnelsen Tp. Ligeledes kan problematikken om ”den 
rigtige kadence”, ii-V, eller IV-V i nogen grad elimineres i og med, at ii under betegnelsen Sp jo får samme 
funktionelle status som S. 

Mindre indlysende er betegnelsen Dp. For der er jo intet dominantisk over molakkorden på skalaens 
tredje trin, hvilket Riemann entydigt erkendte i sit første skrift fra 1872, Musikalische Logik.90  

Det synes Riemann dog at mene nu. I Handbuch der Harmonielehre 5. udgave Leipzig 1912 skriver han, 
at ”den harmoniske betydning af parallelklangene giver sig ud af deres relationer, dvs. [..] Parallelklangen til 
[Dominanten] har ligesom denne kraft til at danne slutning på tonika.”91  

I samme afsnit kvalificerer Riemann den betydning parallelfunktionerne har. Tp har, siger han, 
naturligvis ikke samme betydning som Tonika selv. Den tjener kun som en art stedfortræder.  

                                                           
89 Dahlhaus, 1968, har en længere teoretisk overvejelse over forholdet mellem mellem at betegne en funktion og 

enakkord. I betegnelsen Tp betegner ”T” funktion og ”p” akkord, således, at mankan se, at T-funktionen varetages af 
ikke en C-dur, men en Am-akkord. Men det gælder jo også for ”T”. Et enkeltstående ”T” udtrykker jo også en 
akkordbetegnelse, nemlig at T-funktionen varetages af akkorden C-dur (og ikke Am). Funktionsbegrebet er altså et 
dobbeltbegreb, hvor ”akkord” og ”funktion” hele tiden er i spil samtidigt.  

”Dass der Funktionsbegriff ein ”Doppelbegriff” ist, wird offenkundig, wenn man fragt ob ”Tp” die gleiche oder 
eine andere Funktion bezeichne als ”T”. Die Antwort eines Funktionshteoretikers wäre zweifellos: ”p” bedeutet 
”Parallele”, und dass der a moll-Akkord in C-dur als ”Parallele” gilt, besagt, dass er den C-dur Akkord ”vertreten” und 
die Funktion der Tonika erfüllen kann. Drückt demnach ”T” die Funktion der Tonikaparallele aus, so ist ”p” eine 
Akkordbezeichnung. Wenn aber die zusammengesetzte Abbreviatur ”Tp” einerseits eine Funktion ”T” und 
andererseits einen Akkord ”p” ausdrückt, so gilt das gleiche für die scheinbar einfache Chiffre ”T”: Sie bezeichnet eine 
Funktion, die der C-der Akkord mit dem a-moll-Akkord teilt, aber auch den C-dur-Akkord im Unterschied zum a-moll-
Akkord.(Dahlhaus, 1968, p.145-46)” 

90 Her beskrev han iii som en højst ulykkelig akkord, der hverken kunne knyttes entydigt til T (Tetisk) eller D 
(Syntetisk): ”III ist ein sehr unglücklicher Accord, insofern die Terz und Quint der Tonika sich geltend machen gegen 
Grundton und Tertz der Oberdominante, sodass der Accord weder an thetischer noch an synthetischer Stelle Boden 
gewinnt.(1872, p.280).” Efterhånden som hans tegnsystem udvikledes, talte hensynet til systemets konsekvens 
tilsyneladende højere end hans musikalske fornemmelse. Eller måske forandredes hans musikalske fornemmelse i takt 
med systemets udvikling. 

91 Min egen let forenklede og forkortende oversættelse af: ”Die harmonische Bedeutung der Parallelklänge 
ergiebt sich aus ihrer Verwandtschaft d.h. der Parallelklang des Gegenquintklanges (S in Dur, oD in Moll) hat wie dieser 
gegensätzliche Bedeutung gegen die Tonika, der Parallelklang des schlichten Quintklanges (D in Dur, oS in Moll) hat 
wie dieser Schlusskraft zur Tonika. Der Parallelklang der Tonika kann natürlich nicht die Bedeutung der Tonika selbst 
haben, da, wenn diese auf einen anderen Klang übergeht, moduliert, d.h. die Tonart verlassen wird; er dient vielmehr 
nur zu einer Art Stellvertretung, besonders bei sogenanntem Trugschluss.(Riemann, 1912, p.89).” 
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Parallelklangene er ikke fuldgyldige ligeværdige repræsentanter for hovedfunktionerne, men snarere 
stedfortrædere for disse. I praksis gør denne ideologiske skelnen dog ingen synderlig forskel. 

I hans Katechismus der Harmonie und Modulationslehre, Leipzig 1906 angives endnu en måde at forstå 
parallelakkorderne. De kan - udover at agere som stedfortrædere for en given funktion -også indgå som 
formidlere mellem to funktioner.92 De gør de når de optræder som en forlængelse af forrige funktion. 
Riemann eksemplificerer med følgende bevægelser (1906, p.73, becifringsangivelserne har jeg tilføjet): 

T-Tp-S [C-Am-F], S-Sp-D [F-Dm-G], oT-oTp-oD [Cm-Eb-Gm] og oD-oDp-oS [Gm-Bb-Fm].93 
Så når T optræder efter D forstås den som stedfortræder, når den optræder efter T forstås den som 

formidler. I begge tilfælde kalder Riemann den Tp, og signalerer altså blot, at den varetager en 
tonikafunktion. 

 
I mol løber Riemann imidlertid ind i problemer. Den tonikastedfortræderfunktion, som Tp så udmærket 

udtrykker, når den skuffende kadence optræder i dur lader sig ikke etablere i mol. Her måtte den skuffende 
kadence Cm-G-Ab udtrykkes i funktionstegnene oT-D-oSp!   

Og dermed er hele teoriens grundlæggende ide, at udtrykke de funktioner akkorderne reelt varetager 
gået fløjten. For sjettetrinsakkorden varetager i mol såvel som i dur tonikafunktion, når den optræder i den 
skuffende kadence. Det gør den, fordi man efter dominanten forventer en tonika. Den akkord, der kommer, 
kommer således i stedet for den forventede tonika. Derfor er det en tonikafunktion denne akkord 
varetager. Det bliver aldrig pludselig en subdominantfunktion (for vi havde ikke forventet en subdominant 
efter dominanten!). 

 
For at kunne udtrykke denne tonikafunktion også i mol tilføjer Riemann endnu et begreb til sin teori. 

Ledetonevekselklange, Tlv, Slv og Dlv. 

Dette begreb henviser til den drejebevægelsen mellem C og H, som kunne foretages når en C-dur 
bevæger sig til en Em. De eneste toner, der bevæger sig er C – C-durs grundtone – og H , ledetonen i C-dur. 
De to toner veksler mellem hinanden.  

I mol er det ikke akkordens grundtone, der drejer ned til syvende trin, men akkordens kvint, der drejer 
op til den lille sekst. Det skyldes Riemanns metafysiske overbygning, ifølge hvilken, det der sker i mol, er det 
omvendte af det, der sker i dur. 

 
Med det begreb kan han nu adækvat redegøre for den skuffende kadence i mol. Cm-G-Ab kan 

benævnes oT-D-oTlv.94 
  
Men det viser sig, at begrebet også kan gøre gavn i andre sammenhænge:  
Em kan i C-dur ofte optræde som en farvning af T. Den vil da kunne kaldes Tlv.  
Des-dur kan med tertsen i bassen ofte fungere som en subdominant. Den har (set udfra F) lille terts og 

lille sekst og har et helt særligt dramatisk udtryk. Den kan Riemann nu også klassificere som en art 
subdominant. Nemlig molsubdominantens ledetonevekselklang, oSlv. 

 

                                                           
92 ”Als natürliche Zwischenglieder betrachten und die Möglichkeit einer Schlussbildung durch Dp-T bzw. oSp-oT ins 

auge fassen, so vermannigfaltigen sich die Wege, die uns für die Harmonisierung zu Gebote stehen, bereits sehr, ohne 
dass wir darum die Beziehung auf je drei Hauptklänge in jeder Tonart aufgeben. Denn ein Parallelklang ist uns nichts 
prinzipiell anderes, sondern nur ein Stellvertreter oder Vermittler.(Riemann, 1912, p.73).” Man bemærker her 
udtrykket ”at se kadencerne Dp-T og oSp-oT [altså: Em-C, Ab-C ] i øjnene..” For Riemann er disse kadencer mulige qva 
de teoretiske begrebers eksistens. Fordi man kan sige ”Dp-T”, så må kadencen også kunne eksistere (og fungere).  

93 En bolle foran funktionstegnet angiver, at tonekønnet er mol: oT = moltonika, oSp= molsubdominantens parallel. 
94 Riemann selv benytter et andet tegn for ledetonevekselklangen, men suffixet ”lv”, bliver det, vi bruger i 

Danmark, så det bruger jeg også her. 
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Såvel parallelakkorder som ledetonevekselklange kan indgå i forbindelser, hvor de ikke længere 
repræsenterer hovedfunktionerne, men optræder som selvstændige akkorder. Riemann anfører, at dette 
ofte er tilfældet, når deres grundtone – og ikke tertsen – er fordoblet.95 

Variant-begrebet, parallelvariant, parallelvariantparallel, parallelvariantparalelvariant, - hovedpine! 

 
Endelig indfører Riemann sent i livet termen variant, ”v”. Den angiver et skift at akkorden pludselig 

indtager det modsatte tonekøn af hvad man forventede. Det kan vise sig nyttigt ved akkordkæder som 
følgende, næsten absurde bevægelse i E-mol96: Em-G-Gm-Bb , som funktionsharmonisk kan tolkes som: T-
Tp-Tpv-Tpvp  (altså Tonika, Tonikaparallel, Tonikaparallellens variant, Tonikaparallellens variants parallel). 

 
Tilsammen tegner der sig følgende funktioner i det Riemannske system. 

 
 Eks 2.13 Riemanns Parallel- og ledetone-klange.  

Hvem er hvad? 

Spørgsmålet melder sig så, hvordan man kan vide, hvornår f.eks. en Em er at tolke som Dp og hvornår 
den rettelig bør tolkes som Tlv? 

Riemann angiver i 1906 og 1912 to forskellige tommelfingerregler, der på glimrende vis supplerer 
hinanden. 

I 1912, p.94, bruger Riemann gennemgangsbevægelser, samt kadencemønstre med Dp som eksempel. I 
første omgang analyseres dette kun ved brugen af parallelakkorder, hvorefter Riemann i den følgende tekst 
forklarer, hvorfor det giver mere mening at tolke harmonigangene som ledetonevekselklange. ”Hermed”, 
skriver han (p.95), ”forsvinder den lamme og matte virkning, i og med at det nu ikke længere tolkes som en 
egentlig harmoniprogression, for slet ikke at tale om en slutvirkning, men derimod blot om en påtrængende 
modifikation af samme Harmoni [med bibeholdelse af funktionen] til brug for videre fremdrift. Det 
naturlige sted for Tlv og oTlv er derfor i kadencen efter Tonika og før Subdominanten. Slv og Dlv’s plads er 
efter Subdominanten og før Dominanten. Dog kan ledetonevekselklangene i stedet for at komme direkte 
efter de hovedklange, som de er stedfortrædere for, også indtræde i stedet for disse klange.97 

                                                           
95 Se Riemann 1906, p.70. 
96 Som ikke desto mindre i sin grundstruktur er hentet fra et eksisterende musikstykke: Franz Liszts ”Consolations” 

nr. 4, t.22-24. Jeg har blot transponeret udgangspunktet op til E-mol. 
97 Min oversættelse af: ”Und damit schwindet auch jede Wirkung von Lahmheit und Mattheit, da es sich gar nicht 

mehr um eine eigentliche Harmoniefortschreitung, geschweige eine Schlusswirkung [..], sondern nur um eine zu 
weiterem Fortschreiten drängende Modifikation derselben Harmonie handelt. Die natürliche Stelle von Tlv und oTlv ist 
deshalb in der Kadenz nach der Tonika vor dem [Subdominante], die von Slv und Dlv nach dem [Subdominante] vor 
dem [Dominante]; doch können die Leittonwechselklänge anstatt direkt nach den Hauptklängen, welche sie vertreten, 
auch an Stelle derselben eintreten, wie wir sehen werden (Riemann, 1912, p.95).” 
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Eks.2.14 Nodeeksempel fra Riemann, 1912, p.94. 
Det ses her, hvorledes Em efter C, ligesom Am efter F må tolkes som videreførsler af hovedfunktionen, snarere end 

som en indtræden af en ny funktion, dvs. som ledetonevekselklange af foregående funktion og ikke parallelakkord til 

en kommende funktion. T. 5-8 er det lidt uklart, hvad Riemann selv mener om. Jeg vil dog mene, at de viser netop den 

eneste situation, hvor Dp evt. kunne komme på tale som en dominantisk funktion. Strengt taget vil jeg dog mene, at 

det vil være rigtigere at høre Em sekstakkorden som en G-dur med sekst i stedet for kvint. 

 

I 1906 bruger Riemann den skuffende kadence som eksempel. Det, der afgør, at det i mol er 
utilfredsstillende, at betegne sjettetrin når den optræder efter dominanten som oSp, - som det blev 
fremført ovenfor –  er, at den skuffende kadence beror på, at vi forventer tonika. Det er derfor ikke 
ligegyldigt om akkorden tolkes som parallel eller ledetonevekselklang.98 

Riemann angiver to tydninger af fire tænkte eksempler, hvor pointen hver gang er, at det er tonika, der 
forventes efter første akkord, hvorfor tydningen af akkord nummer to hver gang bør være tonikarelateret. 

 
 Eks. 2.15 Nodeeksempel baseret på Riemann, 1906, p.84. 
 Det særlige tegn S

VII
 forklares nedenfor. 

 
Hermed, konkluderer Riemann, er det ikke kun mellem T og S, at Tp, kan forekomme, men også efter D. 

Og betydningen af akkorden e-g-h i C-dur begrænser sig ikke til at være stedfortræder for dominanten eller 
forudholdsdannelse indenfor dominanten (D6-5), men kan ligeledes optræde i stedet for tonika efter D eller 
S. Og f-a-c i A-mol er næppe mindre hyppig som tonica stedfortræder end som osubdominant 
stedfortræder.99 

Det nødvendige levn fra undertoneteorien: SVII 

Det sidste element fra Riemanns teori, der skal nævnes er den måde, han trækker konstruktivt på sin 
ellers i alle henseende genstridige teori om den omvendte konstruktion af mol-akkorderne.  

                                                           
98 Riemann, 1906, p.84:”Ob die eine oder andere Deutung angewendet wird, ist, wie die Trugschlüsse beweisen, 

keineswegs gleichgültig; denn die Trugschlussbildung beruht eben darauf, dass wir eine Tonika erwarten und auch 
wirklich eintreten hören, nur nicht in reiner Gestalt, sondern in einer Verkleidung als Scheinkonsonanz [..].” 

99 ”die Tp tritt nicht nur zwischen Tonika und Subdominante, sondern auch hinter die Dominante an Stelle der 
Tonika, die oTp nicht nur zwischen oT und oD, sondern auch hinter die oS an Stelle der Tonika; die Bedeutung des 
Akkords e g h in C-dur beschränkt sich nicht auf die Stellvertretung der Dominante oder Vorhaltsbildung innerhalb 
derselben (D6-5 sondern kann ebenfalls nach der D oder S (auch oS) statt der Tonika erscheinen, und f a c in A-moll ist 
kaum minder häufig als Vertretung der Tonika (Tlv) denn als Vertretung der oS (Riemann, 1906, p.84).” 
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I dur tager hans funktionsteori på bedste vis hånd om de to i virkeligheden ligeberettigede 
kadenceformularer: IV-V-I [S-D-T] og ii-V-I [Sp-D-T]. 

Men hvordan skal man udtrykke iio-V-i i mol? Sp kan ikke bruges, for den betegnelse dækker jo ikke 
andettrinnet, men derimod skalaens sjettetrin, VI. Andettrin kunne måske så tolkes som overterts, altså 
ledetonevekselklang, til det lave VII trin, oD. Men dennes ledetonevekselklang er ikke den formindskede 
akkord h-d-f, men derimod molakkorden h-d-fis100 

 
I det Riemannske funktionssystem, som det indtil nu er skitseret, falder andet trin i mol ud. Det lader 

sig ikke analysere. 
MEDMINDRE, man som Riemann gør det, inddrager den dualistiske tolkning, som i virkeligheden 

afspejles i både parallel- og ledetonevekselklangs-begreberne: Durs parallel ligger under  Tonika, mols 
parallel ligger over Tonika. Durs ledetonevekselklang ligge over Tonika, mols ledetonevekselklang ligger 
under Tonika. 

Durakkorder læses nedefra og op. Molakkorder læses (ideelt set) oppefra og ned. Nu inddrager 
Riemann netop denne omvendte læsning af molakkorden for at skaffe sig et middel til, at benævne 
andettrins subdominantiske funktion.101 Det afgørende tegn, er det lille romertal. Romertal udfor 
funktionstegn skal læses fra kvinten og nedad, mens arabertal læses fra grundtonen og opad. 

SVII skal altså i A-mol læses således, at Dm får tilføjet en tone, der ligger syv toner under Dm’s kvint, 
nemlig A. Den tone er H. SVII er altså tegnet for en akkord bestående af tonerne d-f-a-h. Hvor H ofte ligger 
nederst. Skal Rieman betegne den formindskede treklang h-d-f, gøres det ved at sætte en streg igennem S. 
En sådan streg gennem et funktionstegn indikerer, at grundtonen er udeladt. Og molakkorders grundtone 
er i Riemanns dualistiske teori netop kvinten. Så SVII består af h-d-f-a minus a, altså h-d-f. 

Riemann eksemplificeret 

Tilsammen vil en Riemannsk analyse af samme harmoniske forløb i dur og mol se således ud: 

 
Eks. 2.16 Funktionsharmonisk forløb i dur. 

Eks. 2.16 giver eksempler på brug af Tp, Sp, Dp, Tlv og oSlv, og består udelukkende af vendinger, man 
med rimelighed kan vente at finde i stilens repertoire. Det store bogstav markerer i Riemanns system så 
hvilken funktion de forskellige akkorder varetager, og det lille bogstav indikerer hvilken akkord, der 
varetager denne funktion, i de tilfælde, det ikke er funktionens hovedakkord, der gør det. 

Systemet giver et hurtigt overblik over forløbet, og det viser hvordan et sådan forløb grupperer sig i T-S-
D-T-rækkefølger (med eller uden kvalificerende suffixer), evt. med indslag af en enkelt plagal kadence, S-T. 

Som Riemann gør opmærksom på, varetager ”p” og ”lv” akkorderne dog deres hovedfunktion 
forskelligt. De gør det enten som formidlende forlængelser af hovedfunktionen (Tp i t.1, Tlv i t.4 og Sp i t.5) 
eller som stedfortrædere for hovedfunktionen (Sp og Dp i t.2, Tp i t.3 og oSlv i t.7).  
 

                                                           
100 Hvorfor Riemann kalder den for ”den lydiske kvart”, med henvisning til lydisk skalas høje fjerde trin (Ibid. p. 

84),  
101 Denne årsagssammenhæng mellem mols andettrin og brugen af SVII har jeg opdigtet til lejligheden. Det 

fremgår ikke af nogen tekst, jeg har læst. På den anden side set, er det kun i tilfælde hvor mols andettrin på den ene 
eller anden måde er inddraget i akkorden, at dette tegn kommer i brug i Riemanns analyser. 
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Eks.2.17 Funktionsharmonisk forløb i mol. 

Skrives forløbet i mol (eks. 2.17) ser vi i princippet nøjagtig samme harmoniske forløb beskrevet. De 
store bogstaver, der angiver hovedfunktionerne udviser præcis samme rækkefølge. Selvfølgelig gør de det. 
Det er jo samme forløb. 

Da imidlertid akkordstrukturerne er omvendte dur og mol imellem (parallel er mol i dur og dur i mol), 
må suffixerne nu optræde ombyttet. Det, der i dur var ”p” bliver i mol ”lv” og vice versa. Det er dog ikke 
gjort helt blot med en ombytning. For der er ingen ”lv” der kan erstatte ”p” i Sp, men til gengæld 
næstsidste takts oSlv er – som molsubdominantkvalificering – bibeholdt uændret i molversionen. Sp 
erstattes af SVII, som er streget igennem når den optræder som treklang, fordi hovedakkorden S’s kvinten så 
er udeladt. Og Dp er ikke blevet erstattet med Dlv+ (Eb med hævet kvint p.gr.a. den obligatoriske ledetone), 
da den jo med lige så god ret – og enklere – kan tolkes som en D med hævet kvint. 

 
Dette er elementerne i den særlig Riemannske arv, som den danske funktionsharmonik er bygget på. 

De mange andre elementer I kender fra funktionsharmonikken, såsom bidominanter, bikadencer, 
sekvensmønstre o.lign. er alt sammen elementer, der var i spil længe før Riemann udformede sine teorier. 

En Dahlhausk kommentar til forskel og funktion 

Hele det Riemannske funktionssystem udtrykker en oplevelse af, at der er kvalitativ forskel mellem 
hvorledes en sekund-, kvint- og terts-progression virker. Dahlhaus udtrykker denne oplevelse ved at 
betone, at det i etableringen af funktionsskift – som man f.eks. møder dem i kadencen - ikke er den tætte 
forbindelse der i f.eks. en kvintskridtsbevægelse er mellem to akkorder, men derimod den forskel  der 
sættes mellem akkorderne i denne bevægelse. Denne forskel sættes med lige så stor virkning af et 
sekundskridt og et kvintskridt, mens et tertsskridt derimod udgør en funktional forskelsløs bevægelse. 
Ifølge Dahlhaus er det netop denne præmis,  - at sekund- og kvintskridt sætter en funktional forskel mens 
tersbevægelser udgør en funktional forskelsløs bevægelse -, der er betingende for, at der er tre og ikke flere 
eller færre hovedfunktioner.  

Argumentet synes umiddelbart overbevisende. Så meget desto mere som at Dahlhaus benytter det til 
at begrunde begge de konstituerende standardkadencer – I-ii-V og I-IV-V. Også selvom han - for at kunne 
applicere sit argument om vigtigheden af både sekund- og kvint-skridt - må tage udgangspunkt i I-trin 
fremfor den i kadencesammenhæng mere oplagte tredje position, altså den dominantforberende akkord 

(hvis paradigmatiske repræsentanter er ii og IV). 102
Helt vandtæt er argumentationen dog på den anden 

                                                           
102 ”Dass der Quintschritt das konstitutive Moment tonaler Zusammenhänge sei, ist der Fundamentalsatz der 

Stufentheorie. Allerdings verkannte Rameau, dass nicht die Verwandtschaft, sondern die funktionale Differenz 
zwischen Akkorden im Quintabstand entscheidend ist und dass ein Sekundabstand eine ähnliche Differenz begründet 
wie ein Quintabstand. (Rameaus Verfahren, Sekundschritte der ”Basse fondamentale” durch Unterlegung eines 
”verschwiegenen Fundaments” auf Quintschritte zurückzu führen, drückt den Sachverhalt  verzerrt aus.) 

Erst die Voraussetzung, dass Akkorde in Quint- oder Sekundabständen funktional different und Akkorde in 
Tertsabständen funktional indifferent sind, lässt den Fundamentalsatz, der Funktionstheorie, dass die Anzahl der 
tonalen Funktionen auf drei beschränkt sei, verständlich werden. Wenn von drei Akkorden jeder zu den anderen in 
Quint- oder Sekundabständen steht (C-d-G, C-F-G), ist ein vierter entweder eine Wiederholung oder eine Parallele 
eines der vorausgegangenen.(Dahlhaus, 1968, 50).” 
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side heller ikke. Som eks. 2.16 og 17 viser, betragtes f.eks tertsbevægelsen fra skalaens 6. til skalaens 4. trin 
[3. takt, henholdsvis Tp-S og oTlv-oS] som et funktionsskift. 

3. Den Danske Tradition 
Da Riemanns teorier når Danmark begynder en gradvis omformning og specificering, der gør, at det I 

skal tage til jer som Guddommelige sandheder på forskellig vis afviger, fra den måde Riemann selv forstod 
sit system, og dermed også fra den måde Riemann hørte musik, eller i hvert fald måden han fandt, at 
teorien klarest repræsenterede det, han hørte. 

Det gælder for de danske teoretikere som det gjaldt for de foregående, at kun et lille udvalg vil blive 
nævnt. Og af de udvalgtes teorier vil kun nøje udvalgte elementer blive trukket frem. Det er enten 
elementer, der går i arv fra teoretiker til teoretiker, og som derved kommer til at præge den forståelse af 
harmonik, som I skal tilegne jer, eller elementer, der peger tilbage til elementer hos ovenfor gennemgåede 
teoretikere.  

Disse elementer er primært tolkningen af akkorderne på II, III og VI. 
Gennemgangen af de danske teoretikere vil ske i en tekst, hvor gengivelse af originalteksten vil fylde 

meget. Denne stædige genbrug, af ophavsmændenes sprog og og formuleringer har til intention at gøre det 
ud for et kompendium af udvalgte passager. De udvalgte passager er nu ordret med, men flettet ind i en 
kommenterende tekst. Da jeg har fastholdt stavemåde og brug af store bogstaver i de citerede passager 
kan der indenfor kort afstande i teksten opstå forskellige stavemåder af identiske begreber. Lad mig derfor 
fastslå, at jeg betegner dur og mol med små bogstaver og kun et ”l” i mol. Andre teoretikere skriver det 
anderledes. 

Ligeledes er der forskelle i stavningen af tonika. Jeg staver det tonika. Andre gør noget andet. 
Med hensyn til notationen af trintal følger jeg – for at undgå forvirring - nedenfor den danske tradition 

at skrive alle trintal med stort, og lade skalaen afgøre, hvorvidt akkorden er dur, mol eller formindsket. 

Pioneren: Finn Høffding (1899-1997) 
 
”Mit Udgangspunkt for den pædagogiske Udformning er følgende psykologisk almengyldige Lov: 

Forestillinger (eller Fornemmelser) om Ting eller Egenskaber, der forekommer samtidigt eller i umiddelbar 
Rækkefølge i vor Erfaring, har en tendens til at genfremkalde 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. Vi kan slet ikke, naar vi beskæftiger os med Musik 
fra Bach til Romantikken undgaa til Stadighed at komme ud for saadanne Akkorder i bestemt Rækkefølge; 
netop det centrale i denne Musik er den Akkordrække vi kalder Kadencen.” 

 
Således lægger Høffding ud på side 4 i sin epokegørende Harmonilære (Wilhelm Hansen, Kbh) fra 1933. 

Det kan jo se ud som om det, der præsenteres, er lutter Høffdings egne opfindelser. Det er det ikke. 
Høffding har læst Riemann.103 Men det gør ikke hans bedrift mindre imponerende. For der står et stort 
udvælgelses- om omdefinerings-arbejde foran den, som første gang prøver at omsætte det Riemannske 
dualistiske begrebsapparat til en monistisk harmonilære, dvs. en harmonilære, der behandler dur og mol 
ens. 

                                                           
103 Og Riemann nævnes da også allerede side 4. En om muligt vigtigere kilde er imidlertid Rudolf Louis og Ludwig 

Thuilles Harmonielehre, Stuttgart 1907. En bog som desværre falder udenfor denne gennemgang, da den er 
fremkommet som en opsummering af de forskelle teoretiske observationer, der er gjort i Tyskland igennem 1800-
tallet, og netop i sin afståen fra at skulle lancere sit eget system fremstår som én af de bedste bøger om harmonik, der 
nogensinde er skrevet. Vi vil i fodnoter vende tilbage til den ved forskellige lejligheder, da den åbenlyst har fungeret 
som opslagsværk for mange danske teoretikere. 
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Høffding er dog ikke den eneste, der skriver, som om han er enten skaberen af et nyt sprog eller 
formidler af en gammel på magisk vis overleveret viden. Tværtimod er det et - synes jeg – problem i dansk 
teori, at de færreste åbent lægger ud, hvilke begreber de selv har fundet på, og hvilke de har overtaget fra 
forgængerne (for evt. at modificere dem).104 

 
Af Riemanns begreber overtager Høffding T, S, D,samt Tp, Sp og Dp. Ledetonevekselklangsbegrebet 

lader han ligge. Denne disposition kommer til at bevirke, at begrebet er fraværende fra dansk harmonilære 
helt frem til 1981, hvor Larsen og Maegaard genoptager det.  

Med den dualistiske tilgangs fald falder også SVII, altså muligheden for at benævne iio i mol. Det synes 
ikke som et tab Høffding, - eller nogen anden for den sags skyld – bemærker. Det er da også relativt 
sjældent, at iio optræder som treklang.105  

Affinitet – Kontrær - Uegentlig  

Et af de begreber, Høffding tilsyneladende selv indfører, er begrebet affinitet:106 
 
”Som Udtryk for en Akkords kadencerende Tilbøjelighed har jeg benyttet Begrebet Affinitet 

(Valgslægtskab), der er laant fra Kemien, hvor det betegner et Stofs Tilbøjelighed til at forbinde sig med et 
bestemt andet.[..] (Høffding, 1933, p.4).”  

Dette begreb benytter Høffding til at beskrive kvintprogressioner og skriver, at ”der er stærk Affinitet 
(Tiltrækning) imellem D og T. Affinitetsgraden mellem to Akkorder bestemmes ved i hvor høj Grad 
Forbindelsen minder om D-T(ibid. 24).” 

Denne bestemmelse er identisk med Rameaus bestemmelse af kvintprogressioner, som paradigmatiske 
netop fordi de afspejlede forholdet mellem D og T. Men den Riemannske funktionsteori er jo netop ikke en 
grundbasteori. Her er der ikke forbudte progressioner. Begrebet medfører da også for Høffding ”det 
modsatte Begreb om de kontrære Akkordforbindelser og Overgangen mellem de to Grupper de neutrale 

Forbindelser(ibid., 5).” 

 
Høffding skelner mellem fire akkordforbindelser:107 
 
1) Affinitetsforbindelsen d.v.s. kvintbeslægtede akkordforbindelser. Herunder regnes også bevægelsen 

fra ufuldkommen dominant til tonika, og da Høffding (igen som Rameau) betragter tonika som den 
egentlige grundtone i den skuffende kadence, forstås denne også som en affinitetsforbindelse. 

2) Neutrale Akkordforbindelser d.v.s. tertsbeslægtede Akkorder. Saadanne Forbindelser mellem 
tertsbeslægtede Akkorder kalder [Høffding] neutrale, fordi de hverken understreger Spænding-
Betoning eller det omvendte, de kan med lige Ret staa på begge Maader. 

3) Uegentlige Akkordskifter d.v.s. hovedakkorder og parallelakkorder efterfulgt af deres omvendinger 
(eller omvendt). 

4) Kontrære Akkordfølger d.v.s. Akkorder uden fællestoner og uden terts eller kvintslægtskab. 
 

                                                           
104 Høffding nævner rent faktisk også Hans Mersmann ”Æstetik” (jeg gætterpå han mener Angewandte 

Musikästhetik Berling, Hesse, 1926) og henviser til side 46 i en diskussion af begrebet Funktion, et begreb han 
argumenterer for ikke at bruge. 

105 Normalt har iio en tilføjet septim, og da kan den – som allerede Daube gjorde det – forstås som oS6 med 
seksten i bassen. Af større kendte værker, hvor mols andettrin optræder som formindsket treklang, kan dog nævnes 
tredjesidste takt, t.150, af første sats af Ludvig van Beethovens (1770-1827) F-mol sonate for klaver, Opus 2 nr. 1 samt 
i t.6-8 i anden sats af Franz Schuberts (1797-1828) Klaversonate i E-dur fra 1815.  

106 Det er imidlertid ikke Høffdings opfindelse men et centralt begreb allerede hos Fétis, 1844. 
107 Nedenstående er en fri sammenskrivning af Høffding, 1933, side 102-104.  
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Denne sidste gruppe er interessant. For den rammer jo funktionsharmonikkens grundkerne, 
bevægelsen S-D. Her, skriver Høffding, ”lægger vi Mærke til, at der ikke er noget Ledetoneskridt, ikke noget 
Kvartskridt i Bassen og ingen Tone fælles. Denne Mangel paa Affinitetens Kendemærker er det, der gør S-D 
egnet til en blot Akkordfølge mere end en Akkordforbindelse (ibid. p.34-35).”  

Systemets grundkerne, S-D i den tonale kadence, er altså hos Høffding ikke engang en 
akkordforbindelse, men blot en akkordfølge. Man kan spørge sig selv, hvordan den så kan være så central, 
som den hævdes at være? Skal dens særlige virkekraft forstås – som bl.a. Mercadier gjorde det – som 
betinget af dette kontrære forhold, der fordi det kun er en akkordfølge så på en eller anden måde netop 
derfor er stærkere? Eller er denne tilsyneladende akkordfølge i virkeligheden – ligesom Rameau ville forstå 
den – en II7-V-kadence, hvor II7’s grundtone blot er underforstået?108  

Er bevægelsen S-D overhovedet vigtig? 

Kadencen 

Hos Høffding er der, trods progressions karakter af ren akkordfølge, ingen tvivl: ”Den tonale Kadence 
giver det fuldstændigste Udtryk for Tonearten, idet den giver begge Dominanternes Forhold til Tonica (ibid. 
33).” Læg mærke til, at Høffding i sin argumentation for kadencens betydning knytter an til Rameaus syn på 
dominant og subdominant: De er vigtige på grund af deres relation til tonika. Det er med andre ord – i 
argumentatonen for kadencens betydning - ikke subdominantens forbindelse til dominanten, der 
fremhæves, men udelukkende dens forbindelse til tonika. 

Høffding supplerer dog med et særligt argumentationsmønster for bevægelsen S-D. Et, som kommer til 
at danne skole for den danske forklaringsmodel: Det er nemlig således, at forener vi kvintprogressionen T-S 
”med en autentisk Helslutning [D-T] faar vi den harmoniske Helhed vi kalder den tonale 
Kadence(ibid.33).”Denne kadencebeskrivelse står dog tilbage med gabende tomt hul mellem S og D. Dette 
hul udfyldes ikke, men betegnes som en ”rytmisk Hiatus”, en pause mellem udånding og indånding. 109  

Tilføjes seksten til subdominanten ændrer situationen sig fundamentalt. Nu indeholder S en dissonans, 
og afspændingen ”(Opløsningen) som kun muliggøres ved Dominantens Indtræden bliver samtidig 
Spænding til T, hvilket skaber en Enhed over Kadencen, som i denne Skikkelse maaske faar sit mest 
karakteristiske Præg. Opløsningshang fører S6 over i D paa en Maade, der udvisker det kontrære Forhold 
mellem S og D; derved muliggøres Overgangen fra jambisk til trochæisk Rytme og omvendt (ibid. 78).” 

Høffding forstår dissonansens opløsningstendens som det fundamentalt sammenkædende princip i 
kadencen.110 Det, at denne dissonans er akkordkvint, får ikke Høfding til så meget som at overveje at drage 

                                                           
108 Supposé, som Rameau ville sige det, hvilket ordret betyder understillet, sat nedenunder.  Rameau må mene, at 

det er lytterens bevidsthed, der understiller denne manglende grundtone, der ville kunne få progressionen til at blive 
en kvintprogression. 

109 Høffding skelner mellem en betoningsakkord (betonet slag) og en spændingsakkord (ubetonet slag), og skriver 
i forbindelse med kadencen T-S (bet.+spænd.) sat sammen med D-T (bet.+spænd.), hvor der synes at opstå et hul 
mellem spænding og betoning: ”Ved Forbindelsen af plagal og autentisk Helslutning fremkommer der et nyt Moment 
nemlig Overgangen fra den ene Slutning til den anden..[..]. Ligesom vi før [..] spurgte, om der i selve Akkorderne laa 
noget, der kunne fremme Forbindelsen fra Spænding til Betoning [..] maa vi spørge om der er Akkordfølgerm som 
svarer til det lille ”Pusterum” før Indaanding. (Man kunde kalde det det rytmiske Hiatus.)(ibid.34).” Dette Hiatus 
betegner mellemrummet mellem S og D uanset hvor i takten de falder. På side 35 er eksemplets rytme ændret: ”Gaar 
vi ud fra den trochæiske Rytme, kan vi have affinitetsakkorder fra Betoning til Spænding og faar Mellemrummet 
imellem Spænding og Betoning [..].” 

110 Og denne forklaring kan da også med lidt god vilje henføres til en blanding af nr. 2 og 5 i de fire standard 
forklaringer, Dahlhaus, 1968, oplister for IV-V-kadencen, nemlig begrundelsen i akkordernes karakteristiske 
dissonanser i forening med dissonansopløsningen, der kan se som bibeholdelse af de gamle clausula-slutninger: ”1. 
Die Progressionen I-IV und V-I beruhen auf Quintschritten der ”Basse fondamentale”. 2 Die Tendenz zur Tonika wird 
durch ”charakteristische Dissonanzen”, die sixte ajoutée des Quintsextakkords der Subdominante und die Septime des 
Dominantakkords, unterstützt. 3. Die Sekunde zwischen IV und V erscheint als Kontrast, der durch I aufgehoben wird. 
4 Die I. Stufe ist mit der IV., die V. mit der I. durch Leittonschritte verbunden. 5. In der Kadenz ist die Erinnerung an 
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en konklusion om akkordens ”egentlige” grundtone. Det, at akkorddissonansen normalt ellers er akkordens 
septim, og at en tolkning af akkorden, som gjorde denne dissonans til septim – nemlig at forstå S6 som en 
omvending af ii7 - samtidig ville begrunde det hørte affinitetsforhold i en kvintrelation mellem de to 
akkorder, falder ikke Høffding ind. Og det på trods af hans ellers eksplicitte fokus på kvintrelationer og 
begreber som affinitær og kontrær. 

For Høffding (og de fleste følgende danske teoretikere) er grundkadencens fundament i IV-V-I givet i sig 
selv og ikke til diskussion.  

Denne grundkadence er tilmed ikke kun central som en afslutningsformular, nej, ”al harmonisk 
Opbygning er en Variation af den tonale Kadence (ibid.34).” Også dette er siden blevet et mantra i dansk 
harmonisk teori.  Hvordan det præcist skal forstås er endnu ikke blevet overbevisende demonstreret 
indenfor den Riemannsk baserede retning.111 Alligevel må man dog fastholde at tanken om det harmoniske 
forløb som én stor udfoldet kadence, som et didaktisk greb, faktisk er vældig god at holde sig for øje.  

Tp-Sp-Dp- Stedfortræderakkorder 

Høffding benytter parallelakorderne ligesom Riemann. De kan være selvstændige akkorder eller de kan 
være Stedfortrædere: 

”Foruden Parallelakkorderne vil man ofte finde de saakaldte Stedfortræderakkorder for 

Hovedakkorderne, der ligefrem er at betragte som Afledninger af Hovedakkorderne; i Dur har de megen 
Lighed med Parallelakkorderne, idet de bestaar af de samme 3 Toner, men har forskellig Fordobling. [..] 

Ved Stedfortræderakkorder for Hovedakkorder forstaar man de Akkorder, der indeholder 
Hovedakkordens to vigtigste Toner nemlig Grundtone og Terts, og hvor Hovedakkordens Grundtone 
dominerer (fordobles) (ibid. 92-93).” 

Bemærk her Høffdings greb om definitionerne: Stedfortrædere er parallelakkorderne når de står i 
stedet for en hovedfunktion. Men deres lighed med hovedfunktionerne gør, at Høffding kalder dem 
Afledninger af hovedfunktionerne. Og herved får de en status, der kan minde om akkordomvendinger, som 
også kaldes afledninger i Høffdings terminologi.112 Stedfortræder-begrebet dækker dog bredere end blot 
parallelakkorder. Side 94 angives det, hvorfor oS ingen stedfortræder har. Her eksemplificerer Høffding 
dette ved at sige, at Dm’s parallel, F-dur, ikke er stedfortræder for oS men for T (Am). Dvs. Høffdings 
stedfortræderbegreb kan også dække akkorder, der står i stor terts afstand til hinanden. 

 
Denne videre brug af stedfortræderbegrebet bliver imidlertid ikke fulgt til dørs. Eller rettere: Den 

problematik, der kunne opstå, i og med at Høffding har udeladt ledetonevekselklangsbegrebet, f.eks. ved 
den skuffende kadence i mol, kommer Høffding uden om ved at definere et nyt tegn for 

                                                                                                                                                                                                 
eine geschichtliche Vorform, die Diskant-Tenor-Klausel c’

e|c’
d

c’
d|c’

c, wirksam (Dahlhaus, 1968,34).” Men en veldefineret 
argumentation i retning af en sådan Dahlhausk klassifikation får vi ikke hos Høffding. Derfor savner man en 
argumentation for ikke at følge Rameaus kvintbaserede logik, når nu Høffding har en så udtalt fokus på kvintskridt 
som affinitetsbærer. Bemærk, at Riemann selv klogelig netop undlod dette fokus.  

111 Jörgen Jersilds (se De funktionelle principper i Romantikkens Harmonik belyst med udgangspunkt i Cesar 

Francks harmoniske stil, Wilhelm Hansen 1970, Kbh.) teorier giver fra en Rameausk indfaldsvinkel faktisk et godt bud 
på en forståelse af det harmoniske forløb som en stor udfoldet kadence. Heller ikke her holder den flotte udtalelse 
imidlertid fuldstændig vand. Der er i den levende musik så mange digressioner, tilbagefald og omveje, at udtalelsen 
kun gælder som idealbillede på en tænkt situation. 

112 Se side 53: ”Fordobler man saaledes c i Akkorden e-g-c maa den betragtes som ren Afledning af T (ibid.53);” 
Senere, side 93, drager Høffding nogle sammenligninger mellem de to typer afledningsakkorder, parallel- og 
sekstakkorderne. Da parallelakkorden forstået som afledning skal høres som i princippet havende samme grundtone, 
som den hovedfunkton, den er afledning af, kan Høffding skrive: ”Ligesom i den anden Afledningsakkord 
Sekstakkorden findes Grundtonen i Stedfortræderakkorderne ikke i Bassen, men derimod den Sekst til Grundtonen, 
der er traadt i Stedet for Kvinten (ibid.93).” Men parallelakkorderne kan dog også optræde som sekstakkorder. Og da 
vil vi se at de i ”Modsætning til den anden Afledningsakkord, vi har haft med at gøre, nemlig Sekstakkorden, ser vi at 
Stedfortræderen kan have Grundtonen [altså hovedfunktionens grundtone!] i Bassen (ibid.93).” 
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stedfortræderakkorden. Det skråtstillede funktionstegn. I den skuffende kadence er Tp stedfortræder for T. 
Det markeres T. Høffding forestiller sig, at denne stedfortræderfunktion kan etableres også i andre 
sammenhænge, som eksemplificeret nedenfor: 

 
Eks. 3.1 Høffdings eksempler på bevægelser mellem stedfortræder og hovedklang (ibid.93).  
Akkordfølger som disse forestillede ikke engang Riemann sig. De vil i enhver anden lærebog blive 

betragtet som afunktionelle. Men for Høffding har det været en mulighed. Akkordskiftene går hos Høffding 
under betegnelsen uegentlige Harmoniskifte, da Høffding jo med betegnelsen afledning sidestiller 
bevægelsen mellem hovedklang og stedfortræder og mellem en akkord og dens omvending. Og mellem en 
akkord og dens omvending er der jo egentligt intet harmoniskifte. 

Sp, vekseldominant, bidominant, iio, Sn 

Om Sp-D skriver Høffding   
”Forbindelsen Sp-D i Dur frembyder ligeledes en Slutning, der adskiller sig baade fra den egentlige og 

uegentlige Helslutning derved at den ikke besidder én eneste Ledetone. Forbindelsen er derfor paa en Gang 
affinitetspræget og kontrær. 

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 (ibid.,97)”. 

 
Her er to interessante betragtninger:  
1) DD fremkommer som modifikation af Sp. 
2)  DD kaldes Vekseldominant.  DD er en notation, der er overtaget fra Riemann. Men Riemann har 

ikke et selvstændigt begreb for denne akkord. Den er blot dominantens dominant.  
 

Begrebet ”Vekseldominant” hører nemlig strengt taget slet ikke hjemme i en teori, der baserer sig på 
hovedhjørnestenene T-S-D. Den har jo sit ophav i en teori, hvor Prim (T), Dominant og Vekseldominant er 
hovedakkorderne. Høffding har dog næppe sit begreb fra dets ophavsmand, Portmann (se ovenfor). 
Høffdings kendskab til begrebet stammer højst sandsynligt fra fra Louis og Thuille, 1907.  

Hos Louis og Thuille, har dette begreb fået nok en drejning. En drejning, som muligvis er opstået gradvis 
gennem upræcise beskrivelser.113 Hos Louis og Thuille er vekseldominant slet og ret betegnelsen for ii7. 
Som naturligvis også kan, men ikke behøver opræde som durakkord. Begrebet implicerer altså nu en 
selvstændig harmonisk enhed, der såvel kadencemæssigt som hvad angår indholdet af toner er fuldstændig 
analog med Subdominanten. Der er langt fra denne forståelse af begrebet vekseldominant til at forstå det 
som blot en særlig bidominant, nemlig dominantens. 

                                                           
113Således angiver J. Proksch  Allgemeine Musiklehre Prag, 1857,p. 78, i en anmerkning ”Schlieslich sei noch 

erwähnt, dass die zweite Stufe einer Tonart auch Wechsel-Dominante gennant wird, wegen ihrer Beziehung zur 
Dominante;” men det følges ikke op af eksempler. Riemann angiver i sit Musiklexicon, 5.udgave, 1900, Leipzig, p.1286 
ligeledes ganske sporadisk: ”Wechseldominante nennen manche die Harmonie der 2. Stufe der Tonart.” Ikke et ord 
om hvorvidt akkorden skal være dur eller mol. 
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Ikke desto mindre er det sådan Høffding indfører begrebet, som siden da lever ukueligt videre i dansk 
harmonisk teori.114 

Vi skal udbygge diskussionen om vekseldominant-begrebet under afsnittet om Hamburger. 
 
Hvad angår mols andettrin så blev det fortiet i forbindelse med oS’s stedfortræder, som ifølge Høffding 

skulle have været oSp. Men det havde jo intet med iio at gøre. Høffding ser slet ikke muligheden for en 
akkord på dette andettrin. Det kan nemlig i Høffdings optik ikke agere stedfortræder for oS. Det skyldes de 
træk, som Høffding finder stedfortræderne har (bør have?): 

”Karakteristisk for Stedfortræder-Akkorderne er, at de regnet ud fra Bastonen har modsat Tonekøn af 
den Akkord de træder i Stedet for (Høffding, 1933,150).” Derved skal oS’s stedfortræder være en dur-
akkord, som skal fremkomme ved at man hæver Dm’s kvint til en sekst. Det kan gøres hvis man bryder A-
mol-skalaen og hæver Dm’s kvint til B i stedet for til det skalaegne H. 

Dm bliver nu repræsenteret af B-dur. Da denne akkord tilskrives en gruppe komponister omkring 
Dominico Scarlatti (1685-1757) fra Neapoli kaldes denne lave sekst en Neapolitansk Sekst

115
, og akkorden 

hedder hos Høffding Neapolitansk Sekstakkord, men bliver senere i dansk litteratur omdøbt til Neapolitansk 

Subdominant, Sn.  

 
  Eks 3.2 Kadence med Neapolitansk Subdominant 

Funktionstegnene er ikke Høffdings, men er skrevet således, som man ville skrive dem i 

dag. 

Opsummering 

Høffding overtager Riemanns parallelbegreb, men ikke ledetonevekselklangsbegrebet. Han overtager 
også forståelsen af parallellerne som stedfortrædere. Deres funktion som formidlere går imidlertid tabt, 
som selvstændigt begreb. Høffding benytter ganske vist begrebet afledning, der synes at dække samme 
situationer, som Riemanns begreb, formidlere, dækker, men hos Høffding kan en afledningsakkord være 
såvel en parallel-akkord som første omvending (sekstakkorden) af en hovedfunktion. 

                                                           
114 Også selvom Høffding godt fyrre år senere i sin nye Harmonilære, EWH, 1976 forsøger at trække i land og nu 

lancherer begrebet dominant-dominant som erstatning for vekseldominant. Et begreb som jo lydligt harmonerer langt 
bedre med den grafiske betegnelse DD.  

115 Betegnelsen optræder, så vidt jeg har kunnet spore, første gang hos William Crotch Elements of Musical 

Composition, London, 1812, p.72. Her indgår den i en liste af udsædvanlige sekstintervaller, der alle har fået 
geografiske navne. Der er tre forskellige versioner af akkorder med forstørret sekst (p.71), Italiensk, Tysk og Fransk, 
efterfulgt den formindskede Neapolitanske sekst. Navnene begrundes summarisk i en lille fodnote: ”These and the 
Neapolitan sixes are denominated after the nations which invented them.” Begreber for den forstørrede sekst er dog 
blevet introduceret seks år tidligere af John Wall Callcott, Musical Grammar, London, 1806, p.237-39.Mens Callcot her 
tydeligvis selv danner begreberne, ”tysk” og ”fransk” sekst, angiver han omhyggeligt med sætningen ” This Harmony, 
when accompanied simply by the Third, has been termed the Italian Sixth (Ibid.237)”, at dette begreb har han ikke 
selv fundet på. Til gengæld må der have hersket uklarhed om, hvilken akkord begrebet italiensk sekst egentlig dækker 
over. For hos Mercadier, 1777, p.223, hvor betegnelsen små tredive år tidligere optræder, betegner den den akkord, 
som Crotch benævner ”Fransk”: ”C’est ainsi qu’on le pratque ordinairement en Italie, oú il est en usage depuis long-
tems; & c’est pour cela qu’on l’a nommé accord de sixte italienne.”  

I og med, at ”Neapolitansk sekst” ikke optræder hos den ellers i alle henseender yderst grundige Callcott, må 
begrebet anses for at være opstået mellem 1806 og 1812. 
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Til gengæld lancerer han en notationsform, der gør det muligt at betegne stedfortræderen med samme 
tegn uanset om den optræder i dur eller mol: Nemlig gennem en skråstilling af den funktion, pågældende 
akkord er stedfortræder for. Skuffende kadence for T kan derfor nu konsekvent noteres T. 

Derudover indfører Høffding betegnelsen vekseldominant for dominantens dominant, men bruger 
begrebet uden de konnotationer, der på forskellig vis knytter sig til det. For Høffding er vekseldominanten 
dybest set blot den oftest forekommende bidominant. 

Endelig formulerer han betegnelser for de forskellige progressionstyper, hvor kvintskridtsprogressionen 
anses for paradigmatisk. Disse betegnelser lever dog ikke videre i dansk musikteori. 

Analytikeren: Povl Hamburger (1901-1971) 
Povl Hamburgers udgivelse af Harmonisk Analyse, Aschehoug, 1951 markerer en videreførsel, af den 

bevægelse mod, at erstatte parallel-akkord betegnelserne med betegnelser, der er enslydende i både dur 
og mol.  Det er en ganske kort tekst, der til gengæld revolutionerer den danske akademiske opfattelse af, 
hvorledes funktionstegnene skal bruges. Det er dog en ganske lille revolution, som ikke når ud til de mange 
lærebøger beregnet for gymnasiebrug, der er fulgt i tidens løb. 

Han indleder med en kritik af grundbasprincippet, trinanalysen og generalbasprincippet, og også dette 
har siden da ligget som en indgroet ingrediens i den danske akademiske selvforståelse. Hamburger anfører, 
at han kritiserer generalbasprincippet, altså læren om hvorledes man becifrer en baslinie. Men kritikkens 
udformning synes i lige så høj grad at rette sig mod trinanalysen, altså den analyse, der udelukkende 
koncentrerer sig om at notere, hvilket skalatrin, der er i spil hvornår.116 

I sin kritik anfører Hamburger, at det ”taget i almindelighed er utilstrækkeligt, idet det langtfra dækker 
samtlige harmonilærens behov, ja i virkeligheden ved hele sin art ensidigt anvendt snarere vil hemme end 
fremme en dybere indtrængen i selve den harmoniske musikstils væsen. 

Denne negative side ved systemet beror i første række på dets væsentlig abstrakte karakter, der gør det 
utjenstligt, hvor det gælder en mere eksakt analyse af de harmoniske sammenhæng. Det fortæller kun på 
hvilke trin i den pågældende tonearts skala de enkelte akkorder er bygget op, men siger intet direkte om 
kvaliteten, om hvilke funktioner inden for det harmoniske forløb de står som udøvere af. Som det også kan 
udtrykkes: Generalbassen genspejler akkordfølgerne falskeligt som perler på snor – ikke som det de er: led i 
en organisme, i et sammenhængende spil af forskellige over- og underordnede kræfter.(Hamburger, 
1951,p.9)”  

[..] 
”Utilstrækkeligheden i generalbassystemets trintælling, hvor det gælder analyse, beror i første række 

derpå, at trin og funktion langt fra i alle tilfælde er noget konstant sammenhørende, en og samme akkord 
kan meget vel – alt efter den specielle sammenhæng hvori den forekommer (herunder også i visse tilfælde 

                                                           
116 At der vitterligt har været en tradition at kritisere, er næppe tvivlsomt. Sammenlign blot med den definition af 

analyse, man finder hos Julius Foss Kortfattet Vejledning i Musikteori, Andet Oplag Nordisk Musikforlag, Kbh 1913, 
p.20: ”Ved Analyse forstaar man det at klargøre sig, hvad hver enkelt Harmoni er, og hvor den hører hjemme [min 
udhævning]; hertil benytter man de romerske Taltegn, der anbringes under det System, hvorpaa Basstemmen staar 
skrevet, idet man, efter at have noteret Tonearten med et Bogstav, sætter et Tal under hver Harmoni. Dette Tal 
angiver samtidig Harmoniens Form og dens Plads i Skalaen, idet store Treklange noteres med et stort Taltegn, 
saaledes f.Eks.: V, IV  smaa Treklange med smaa Taltegn, saaledes: iii, vi, formindskede Treklange saaledes iio, viio .” 
Foss’s brug af romertallene følger den tradition, Gottfried Weber (1779-1839) indstiftede i 1817 med Versuch einer 

geordneten Theorie der Tonsezkunst, Mainz, 1817. Fra Hamburger og frem følger man i Danmark imidlertid Riemann, 
der holder sig til den oprindelige notation Abbé Georg Joseph Vogler (1749-1814) som den første benyttede i sin 
Handbuch zur Harmonielehre, Prag, 1802, nemlig, at skrive alle tal med stort og betragte akkorderne som skalegne. 
Hermed afhænger spørgsmålet om hvorvidt de er dur og mol af hvilket skalatrin, de ligger på. 
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spørgsmålet betonet eller ubetonet) – repræsentere forskellige funktioner, hvilket i særlig grad gælder 
klangene på III og VI i skalaen.(Ibid.10)”117 

Afledning og Repræsentation 

Dette illustreres med nedenstående eksempel, som er en pendant til 2.14, Riemanns eksempel 
(1912,p.94). Jeg har indsat becifringstegn, da det er vigtigt, at eksemplets pointer bliver forstået. 

 
Eks. 3.3 Eksempler på at trintal ikke kan gengive de funktionsharmoniske tolkningsmuligheder. 
Fra Vogler og Riemann overtager Hamburger traditionen konsekvent kun at benytte store bogstaver i 

romertallene, uanset om man angiver en mol- eller en durklang.  

Hamburger skriver: 
”I eks. a og b repræsenterer III henholdsvis D118 (dominant) og T (tonika); i første tilfælde vidererfører 

kvinten ledetonen (klangen på III er således en afledning af klangen på V), i andet tilfælde er kvinten trådt i 
stedet for grundtonen i T-klangens 1. omvending (klangen på III er altså her afledning af klangen på I). I eks. 
c og d repræsenterer VI henholdsvis T og S (subdominant); i første tilfælde er tertsen den egentlige 
grundtone (skuffende kadence), i andet tilfælde står kvinten i stedet for grundtonen i S-treklangens første 
omvending. I eks. e og f repræsenterer I henholdsvis T og D; i første tilfælde er kvarten [C] grundtone 
(muligheden for en fortolkning af som værende slet og ret funktionsløs gennemgang består dog også), i 
andet tilfælde er akkorden forudholdsakkord for D, og bassen derfor grundtone (Ibid.10-11).” 

 
Hamburger benytter i beskrivelsen af eks. a og b termen afledning. Den term som Høffding 

introducerede til at angive, at stedfortræderne, som han kaldte dem, måtte forstås mest af alt som en 
farvning af hovedfunktionerne på samme måde som en akkordomlægning farver en grundakkord. Når III 
følger V er III en afledning af V, og når III følger I er III en afledning af I. Denne begrebsbrug peger hen mod 
Riemanns brug af termen formidlende, som var det en treklang, der fulgte en hovedklang var.  

I eks. c og d benyttes ordet afledning ikke længere. VI repræsenterer nu henholdsvis T og S. Denne 
forskel i sprobrug falder sammen med en metrisk forskel. Akkorderne på ubetonet slag kaldtes afledning, 

mens akkorderne på betonet repræsenterer. Det er nærliggende at forstå den repræsenterende akkord som 
en stedfortræder. Men ser vi på eks. e og f holder denne distinktion tilsyneladende ikke. Begge akkorder 
repræsenterer selvom den ene falder på ubetonet og den anden på betonet. Dog er der en anden skelnen, 
der holder. I-trins akkorden i eks. e optræder ikke i forlængelse af en hovedfunktion. Derfor kan den ikke 
forstås som afledning, men må tolkes repræsenterende. 

Den distinktion mellem afledning og repræsenterende markerer en udvidelse i forhold til Høffdings 
begrebsverden. Hos Høffding var alt på én og samme tid Stedfortræder og Afledning. Hamburger 

                                                           
117 Denne kritik af Romertallene fastholder dansk teori som sagt. Omend senere teoretikere lægger mindre ildhu i 

afvisningen. Westergaard, f.eks. konstaterer blot nøgternt, at ”Romertallene, derimod, konstaterer snarere hver 
akkord isoleret og tager ikke stilling til, om dens funktion er forskellig i forskellige sammenhæng (Westergaard, 1961, 
15).” 

118 Man kan undre sig over, hvorvidt Hamburger vitterligt hører Em som en akkord, der varetager ”dominantisk” 
funktion, hvilket den må formodes at gøre selv som afledning. Mange danske teoretikere, har gentaget påstanden, 
men ingen har ledsaget påstanden med en argumentation af nogen art for denne øjensynligt dominantiske virkning 
hos tredjetrinsakkorden. Se Riemanns holdning til akkorden under omtalen af ledetonevekselklang under afsnittet om 
Riemann. Diskussionen af akkorden genoptages i afsnittet om Westergaard. 
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genindfører Riemanns skelnen mellem Stedfortræder og Formidler, men bruger altså i stedet for den 
Riemannske term Formidler, den Høffdingske term Afledning, endskønt den hos Høffding var introduceret 
med et andet sigte. 

Om det nu er et bevidst træk fra Hamburgers side, eller om han ikke selv var helt klar over, hvad han 
satte i værk i ovenstående eksempel: I den følgende tekst underbygges den introducerede skelnen mellem 
afledning og repræsentant ikke med dertil hørende funktionstegn. Til gengæld indføres det Riemann-
Høffdingske119 fællesbegreb: Stedfortræder. 

Parallel og Stedfortræder  

Hamburger retter en skarp kritik mod Riemanns dualistiske teori. At betragte molakkorden som en 
konstruktion bygget ovenfra og ned er ren speculation, da “vi jo dog hører molklangen på ganske samme 
måde som durklangen nemlig fra neden opefter og altså samme toner som henh. grundtone og kvint, for 
det andet at også molkadencen normalt sker analogt med dur gennem dominantledetonen. Betragter man 
f.eks. følgende variant af den typiske (udvidede) durkadence (eks. a), lader den sig jo uden videre overføre 
til mol blot ved fornøden fortegnsændring (eks. b): 

 
Eks 3.4 Skuffende kadence i dur og mol.  
Becifrings- og funktionstegnfindes ikke i originalen, men er tilføjet af mig. 

Den harmoniske analyse [af eks. 3.4] vil da også i begge tilfælde uden videre kunne dækkes gennem 
ganske de samme funktionsbetegnelser, et identitetsforhold, som med visse indskrænkninger forårsaget af 
de melodiske (skalamæssige) forskelle gælder de to tonekøn i det hele taget (ibid. 13).”  

De to kadencers identiske funktionsanalyse er altså argument for, at det er omsonst at opfatte mol 
”ovenfra og ned”. I praksis optræder den og behandles den som en akkord forstået nedefra og op.  

Hamburger overfører denne argumentation på en generel kritik af parallelbegrebet. En kritik som aldrig 
siden har sluppet taget i den akademiske harmoniforståelse, og som har dybe implikationer for brugen af 
analysetegn. 

Hamburger fortsætter nemlig: 
”Ud fra samme overvejelse må der endelig også tages afstand fra Riemanns opfattelse af begrebet 

parallelitet. Ved parallele tonearter forstås som bekendt dur og mol i samme plan, d.v.s. med samme 
fortegnssætning. Den med dur parallele mol findes på undertertsen (undermedianten), den med mol 
parallele dur følgelig på overtertsen (overmedianten). Dette begreb anderkendes også af Riemann, som 
imidlertid vil overføre det også på akkordforholdet inden for en og samme toneart, altså – i 
overenstemmelse med ”spejlteorien” – i dur undermediantakkorden, i mol overmediantakkorden som 
parallelklang: 

 
 Eks. 3.5 Parallel i dur og mol 
 

                                                           
119 Og, kunne man tilføje: Louis og Thuilleske. Også i deres afhandling spiller begrebet stedfortræder en stor rolle.  
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Hvilket forekommer uholdbart, fordi det uundgåeligt vil medføre ikke alene terminologisk uklarhed 
men også begrebsmæssig inkonsekvens. Betragter vi således igen to identiske akkordfølger i henh. dur og 
mol, f.eks.: 

 
 Eks. 3.6 Identiske kadencer i dur og mol 
 Becifrings- og funktionstegn har jeg tilføjet. 

 
vil det være indlysende, at de med NB anmærkede akkorder i begge tonearter repræsenterer samme 
funktion, nemlig optræder som stedfortræder for (afledning af) den umiddelbart forudgående T-treklang 
(denne kunde da også i såvel dur- som moleksemplet simpelt hen have været gentaget, uden at meningen 
på nogen måde var blevet forstyrret). Her at registrere Tp i dur og Sp i mol er i det sidste tilfælde abstrakt 
og intetsigende. 

Det rimeligste vil derfor være i situationer som ovenstående at opgive parallelbegrebet og i stedet 
lægge vægten på det, som her er mediantklangenes væsen – stedfortræderforholdet til de tre funktioner. 
Det foreslås derfor at betegne undermediantklangene ved et s (f.eks. Ts = T-undertertsstedfortræder) og 
overmediantklangene ved et m (f.eks. Sm = S.overtertsstedfortræder). Kun hvor en sådan mediantklang 
bliver selvstændigt fremhævet gennem forudgående mellemdominant (og derved momentant får 
betydning af tonika), vil det være naturligt at fastholde de Riemann´ske betegnelser Tp, Dp og Sp – hvorved 
det må erindres, at disse da i mol befinder sig på overmedianterne.(ibid.14-15)” 

Over- og undermediant / skuffende kadence ”s” og ”m” 

Fra nu af er parallelfunktionen henvist til kun at kunne bruges når akkorden indvarsles af sin respektive 
dominant.  

Den indledende skelnen mellem afledning og repræsentation er, som indvarslet, faldet bort. Skønt 
begrebet “afledning” nævnes i parentes, er det stedfortræder-begrebet, som Hamburger alene bruger til at 
betegne såvel afledning som det, han i første omgang kaldte repræsentation.  

Endskønt Hamburger overtager stedfortræderbegrebet fra Høffding vælger han alligevel at benytte en 
anden notation end den, Høffding havde indført. Hamburger benytter et suffix “s”, for stedfortræder. Og 
med det er dels introduceret en uklarhed omkring den “rigtige” notation af stedfortræderen,120 dels 
(åbenbart) opstået et behov for yderligere tegn og begreber i forbindelse med bidominanters skuffende 
videreførsel.  

I Høffdings notationsform ville f.eks. en skuffende videreførsel af Tp’s dominant kunne noteres (D) Tp 

(målet for bidominanten sættes i kursiv og viser derved, at bidominanten videreføres skuffende). 
Hamburger må anføre: 

”Opløses mellemdominanten [Hamburgers begreb for bidominant] skuffende, angives for tydeligheds 
skyld den egentlige (kadencemæssige) opløsning ved skarp klamme [] om bogstavet; f.eks. i c-dur: (D7)[Tp]S 
= a-mols D7 foran S (ibid.17).” 

                                                           
120 Sidenhen introducerede Peter Wang endnu en skrivemåde, så der nu er ikke mindre end tre. Disse tre 

skrivemåder bruges af respektive forfatter: Ts: Hamburger (1951), Alvad (1967), Ingelf (1983), Pryn (2001), Nielsen 
(2007), Müller(2012) Tst: Wang (1995), Rasmussen (2011) T: Høffding (1933, 1976), Westergaard (1961), Jersild 
(1970), Svendsen (1986), Larsen/Maegaard (1981) og Brincker(1994). Man bemærker, at Hamburger undtaget 
benytter de teoretisk set absolut vægtigste forfattere det skråtstillede T. 
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Hvad årsagen til denne komplicering er vides ikke med sikkerhed. Andre steder viger Hamburger nemlig 
ikke tilbage for at bruge sammensatte tegn121. Måske har ønsket været at skabe en ensartet, suffix-baseret, 
notation.122  

Hamburger får nemlig brug for endnu et suffix når han indfører et begreb for overmedianten, Tm, 
tonikamediant.  

Det uddybes: 
“Medens undermediant-klangene ideelt set opstår ved at kvinten erstattes af seksten 

(oversekunden),123 træder i overmediant-klangene undersekunden (som halvtone) I stedet for grundtonen 

(Riemanns “ledetonevekselklange”), f.eks: 

 

   
  Eks. 3.6 Stedfortrædere, og funktionerne, der stedfortrædes. 

Anden og femte akkord i øverste system varetager i en anden akkordstruktur samme 

funktioner som anden og femte akkord i nederste system. De repræsenterer disse 

funktioner. 

Hvorvidt en given biklang skal fortolkes som over- eller som undermediant må, som de ovenfor anførte 
eksempler viser, afgøres ud fra sammenhængen. Af betydning er imidlertid også den taktmæssige 

placering. I følgende eksempel er den anden – ubetonet anbragte – akkord klart afledning af den 
foranstående T-akkord (som mellemled til den efterfølgende S6-akkord): 

 
Eks.3.7 Stedfortræder som afledningaf forrige akkord 
S6 er Hamburgers navn for det vi ville kalde en ufuldkommen subdominant. 

Derimod er i følgende eksempel den samme akkord – betonet anbragt – ligeså klart subdominantisk: 

                                                           
121 Såsom Tvs, som skal betegne durakkorden på det lave sjettetrin i en durtoneart: ”Tonikavariants stedfortræder 

(Hamburger, 1951, p.17).” 
122 Det skal dog nævnes, at der for Hamburger tilsyneladende er noget principielt i anvendelsen af [ ] ved 

skuffende bidominanter, da han s.26 også anbefaler den brugt i situationer, hvor det strengt taget ikke er nødvendigt. 
Klammen bruges også ved elision, d.v.s. ved oversprungen opløsning af dissonanser (se ibid. s.26). Det er dog et åbent 
spørgsmål om sådanne elisioner rent faktisk finder sted eller om ikke det, der virkelig er på færde, er, at en 
tilsyneladende dominant i den følgende kadencesammenhæng afslører sig som subdominant.   

123 Bemærk, at denne beskrivelse ligger tæt op af Rameaus beskrivelse af den skuffende kadence, hvor det bl.a. 
hedder at , ”cette Sixte que nous supposons à la Quinte, [min udhævning] ne forme-t-elle pas un accord dérivé du 
parfait; (Rameau, 1722, II. bog,kap II, p.62)” 
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Eks.3.8 Stedfortræder som repræsentant for en fraværende akkord. 

Nemlig som variant af følgende (ved kvintparallerne uanvendelige harmonisering (ibid. 22-24).” 
 

 
  Eks.3.9 Funktionen, der stedfortrædes i eks.3.8 skaber par. kvinter. 
Som det fremgår, beskriver Hamburger stedfortræder- og mediant-begreberne i samme vendinger som 

Riemann beskrev parallel- og ledetonevekselklangs-begreberne. De benytter endda næsten identiske typer 
eksempler. Og for begge gælder det, at de i deres tekst opererer med begrebsnuanceringer, som ikke 
afspejles i deres notation. Riemann angav at ”p” og ”lv” funktionerne kunne være stedfortrædende eller 
formidlende. Hos Hamburger er begreberne repræsenterende og afledning bragt op, og netop ordet 
afledning, som også fandtes hos Høffding, benyttes igen og igen uden dog at være en del af 
begrebsapparatets to betegnelser ”s” og ”m”. To betegnelser, der i øvrigt er inkommensurable. De stritter i 
to forskellige retninger: Stedfortræder-begrebet angiver en særlig handling eller funktion: Den at træde i 
stedet for en anden.  Mediant-begrebet angiver intet andet end en skalamæssig placering en terts højere 
end noget andet (og strengt taget gør den ikke engang det: Det angiver som begreb udelukkende 
tertsafstand).  

Denne terminologiske inkonsekvens i valget af begreber kan undre i lyset af den strenghed med hvilken 
parallelbegrebet ovenfor blev afvist. Ligesom det kan undre, at ledetonevekselklangs-begrebet, som 
Hamburger kort henviser til, ikke behandles. Det er nærliggende, at forstå den manglende gennemgang af 
ledetonevekselklangsbegrebet i forlængelse af Høffdings fortielse af samme: Høffding instiftede ved sine 
valg en tradition, der – bevidst eller ubevidst – styrer tænkningen i dansk teori. Høffdings begreb for 
stedfortræderen, har hos Hamburger avlet en streng kvalificering af parallel-begrebet samt indførelse af 
mediant-begrebet. 

Kun hænger ordet afledning i luften som en uafsluttet linje, der ligesom på et sidespor har bevæget sig 
fra Høffding (i betydningen farvning) til Hamburger, hvor det synes at angive akkorder på ubetonet slag. 

Ss og II i mol 

På trods af sine gennemreflekterede overvejelser omkring ønskværdigheden af ens 
funktionsbetegnelser i dur og mol synes heller ikke Hamburgers begreber at give mulighed for at benævne 
andettrinnets subdominantiske stedfortræderfunktion i mol, når det indgår i en II –V-I-kadence. I dur 
navngives akorden Ss, præcis som også Høffding gjorde det. Hamburger bringer eksempel på denne akkord 
både på ubetonet som efterfølger til hovedfunktionen og på betonet som eneste repræsentant for 
hovedfunktionen. Det er imidlertid ikke den metriske placering, der kommenteres, men derimod de 
forskellige fordoblinger.  

 



48 
 

 
 Eks.3.10 Ss som afledning og som repræsenterende, i en ”skuffende” vending.124  
Det pointeres helt generelt om ”s”- og ”m”-klangene, at de ”optræder som stedfortrædere for 

hovedklangene (T,S,D), men udtrykker de pågældende funktioner i svagere grad, især hvor de anvendes 
med fordoblet grundtone, [..]. Anvendt med fordoblet terts nærmer klangene sig stærkere til de respektive 
hovedklange (ibid.22).” 

Spørgsmålet om hvorledes denne akkord skulle betegnes i mol dukker slet ikke op, ligesom spørgsmålet 
om hvorvidt en treklang skal have ren kvint for at kunne fungere som treklang ikke berøres. Andet end ved 
en notits om en anden formindsket treklang, nemlig den på viio, hvorom det hedder, at ”Treklangen og 
firklangen på D-overmedianten opfattes indenfor funktionslæren som henh. D7 og D9 med udeladt 
(egentlig underforstået) grundtone; betegnes derfor ikke som Dm [..](ibid. 16)”. Der siges ikke, at det har 
noget med akkordstrukturens formindskede kvint at gøre.  

Spørgsmålet er tilsyneladende åbent. Ville iio i mol kunne betegnes oSs?  

Vekseldominant? 

 ”Dominantiseringen af S og Ss foran D [..] benævnes vekseldominant (undertiden også dominants 
dominant)(ibid.25), skriver Hamburger, med en henvisning til Riemanns eget ord for begrebet. Denne 
henvisning er ikke blot en høflighedsgestus, men afslører også at for Hamburger – præcis som for Riemann 
og Høffding – er vekseldominant blot et navn på en særlig bidominant.  

Som tidligere nævnt stammer begreb oprindeligt125 fra Portmann (som hverken Høffding eller 
Hamburger givetvis kendte) og er blevet kraftigt reaktualiseret af Louis og Thuille (som begge forfattere til 
gengæld har været bekendt med).  

Men kilden hvorfra begrebet kommer (for det kommer hverken fra Riemann eller nogen af hans 
efterfølgere) har som også nævnt tidligere et andet nuanceret syn på denne akkord. Vekseldominant er hos 
Louis og Thuille navnet på den skalaegne septimakkord på skalaens andet trin. Denne behandles i analogi 
med dominantakkorden, og forefindes når den som grundakkord eller i en af sine omvendinger efterfølges 
af dominanten eller en dominantstedfortræder.126 Forstået som andentrinsakkord har den udover den 
relation den som stedfortræder til subdominanten til dominanten, også relation som vekseldominant, altså 
dominantens dominant.127  

Denne vekseldominant er altså at skelne fra bidominanter i og med, at den optræder som mol og 
indeholder nøjagtigt samme tonemateriale som subdominanten. Men også som dur-akkord adskiller den 
sig, da den ifølge Louis og Thuille uden egentlig modulation også optræder med forhøjet terts, skønt streng 
skalaegen harmonik ville have forlangt veksel- eller subdominant. Med andre ord, den gamle følemåde 
causa pulchritutinis, som allerede fra 1300-tallet dikterede forhøjelse af intervallet ved stigninde trinvis 

                                                           
124 I Hamburgers tekst til dette eksempel betegnes bevægelsen T-Ss som ”skuffende kadenceforhold (ibid.22).” 
125 Så vidt jeg har kunnet opspore. 
126 For så vidt tolker denne beskrivelse altså tilsyneladende akkorden på samme måde som Rameau gjorde. 
127 Diese Auffassung, die den Septaccord der II. Stufe durchaus nach Analogie des Dominantseptaccords 

behandelt, folglich auch die stufenweise Abwärtsauflösung der Sept verlangt, hat also fast immer beim (selbständig 
angewendeten) Septaccord in der Grundstellung statt, aber auch bei den anderen Umkehrungsformen des Accords 
dann stets, wenn auf die II. Stufe die Dominant (oder einer ihrer Stellvertreter) folgt. Hier macht sich nun neben und 
concurrierend mit ihrer Eigenschaft als Unterdominant-Stellvertreter eine andere tonale Beziehung der II. Stufe 
geltend, die nämlich, dass sie sogenannte “Wechseldominante”, d.h. die Dominante der Dominant ist (Louis og Thuille 
1907, p.97)”. 
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bevægelse – og som vi genfandt i Rameaus skalatrinsharmonisering – er knyttet til vekseldominanten og 
må skelnes fra den modulerende virkning de øvrige bidominanter ofte har. 128 

Det er muligt at ordet “midlertidigt” i Hamburgers følgende redegørelse for bi- og vekseldominanters 
indvirkning skal forstås i samme betydning. Dog er udtalelsen ikke normalt blevet tolket således. Tværtimod 
er der dannet tradition for at forstå vekseldominanten som en modulationsfremmende akkord, med en 
decideret anden funktion (hvad det så end er?) end subdominanten. 

 “Akkorder, der følger efter veksel- eller mellemdominant, bliver igennem denne særlig fremhævet, får 
midlertidig T-betydning i en anden toneart (Hamburger, 1951,25);” 

Notation 

Udover disse spidsfindige analytiske betragtninger indeholder Hamburgers bog også en fremlæggelse af 
den notationspraksis vi i Danmark har fulgt lige siden: 

”Til afløsning af de gængse generalbasbetegnelser anvendes tallene 3, 5, 7, etc. under signaturen, alt 
eftersom terts, kvint, septim etc. Ligger i bassen; [..] 

NB. – Akkorder med tilføjet sekst [..] regnes ikke for omvending, idet bastonen er grundtone. S6
5 (i c-

dur: f-c-d) hedder således i første omvending a-c-d-f og noteres [S6
5 med et tretal under S] (ibid.16).”129 

Opsummering 

Hamburger kvalificerer Høffdings stedfortræderbegreb og tydeliggør parallel-begrebernes iboende 
problemer. Paralbegrebet giver kun mening som tonal betegnelse, og derfor er det kun meningsfuldt at 
betegne en akkord som ”parallel”, hvis den forudgås af sin dominant og således momentant toniseres.

130
 

Derudover danner han et begreb for overtertsrepræsentation, nemlig mediant. Gennem hele teksten 
løber en opfattelse af, at når bifunktionen følger efter hovefunktionen agerer den som afledning, mens 
den, når den optræder i stedet for hovedfunktionen agerer som repræsentation. I begge tilfælde 
karakteriseres den imidlertid som stedfortræder hvis den ligger på hovedfunktionens underterts og mediant 

hvis den ligger på hovedfunktionens overterts. Hamburger angiver ikke eksplicit om han vil anse 
molskalaens formindskede treklang på andettrin som en oSs, eller om han ligesom Høffding mener, at den 
rolle tilfalder den neapolitanske sekstakkord. 
  

                                                           
128 ”Wie wir späterhin sehen werde (222), tritt innerhalb der Tonart (d.h. ohne eigentliche 

Modulation)[minkursivering] die Dominantharmonie der Oberquint-Tonart (besw. Deren Stellvertreter, die VII. Stufe) 
nicht selten da ein, wo die streng leitereigene Harmonik die Wechseldominant oder die Unterdominante verlangen 
würde (Louis og Thuille, 1907,97). 

129 Hamburger ændrer i øvrigt syn på vekseldominantens forhold til subdominanten efter en større undersøgelse 
af den historiske udvikling i forholdet mellem subdominant og vekseldominant (Hamburger, 1955). Nu benævner 
Hamburger ikke længere overgangen fra subdominant til vekseldominant som et funktionsskift men benævner de to 
akkorder som en doppeltfunktion, “der subdominantisch-wechseldominantischen Doppelfunktion (1955,p.231),” og 
krediterer ligefrem Luois og Thuille for denne erkendelse: “die Erkenntnis der [..] dobbelten Funktion des zur D 
geführten 65-Akkordes, d.h. S und WD in ein und demselben Akkord, verdanken wir, so weit ich sehe, diesem 
Buche.(ibid. 34).” Faktisk ender han med ligefrem at føre decideret krig mod den Riemannske opfattelse af denne 
akkord, og siger om S6: ”Ved at fastholde dette funktionssymbol gør vi os tankeløst til Riemanns ”medskyldige” i en 
direkte forfalskning af den musikalske kendsgerning. Seksten er nemlig i den nævnte forbindelse ikke en ”tilføjet” 
dissonans, men gør ved sin tilstedeværelse kvinten til dissonans med opløsningstvang ned (Povl Hamburger, 
”Funktionslæren – Problemer og praksis”, Musik og Forskning Bd 14, 1988/89, p.107).” 

130 For nu at bruge et udmærket begreb dannet af den tyske teoretiker Heinrich Schenker (1868-1935). Se f.eks. 
hans bog om harmonik, som er oversat til engelsk af Elisabeth Mann Borgese, Harmony, Chicago Press, 1954, p.256. 
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Den perceptive Svend Westergaard (1922-1988) 
 
Svend Westergaards Harmonilære, EWH, 1961, fremstår i sin behandling af trinakkorderne som en 

eksemplarisk konsekvent videreførsel af Høffdings og Hamburgers tanker og formuleringer, samt en i det 
hele taget udpræget pædagogisk præsentation af funktionsharmonisk teori. 

Den har dog også sine svagheder. 
Mens Høffding antydede en fundering af den harmoniske teori i menneskets måde at orientere sig i 

verden gennem mønstergenkendelse, synes Westergaard at vende tilbage til Rameaus fundering af teorien 
i fysikkens overtonerække. Det hedder nemlig allerede på side 7: 

  ”Det er rimeligt at antage, at Dur-treklangens særligt store betydning hænger sammen med, at den 
rene kvint og den store terts forekommer så at sige naturgivet i overtonerækken.” Denne antagelse er dog 
ikke noget, der kommer til at præge bogen, der på alle andre punkter er udpræget praktisk anlagt. Denne 
praktiske dimension har dog undertiden den konsekvens, at grundlæggende spørgsmål kun berøres flygtigt, 
uden at føres til dørs. Det gælder såvel den indledende henvisning til overtonerækken (som genoptages 
senere i en note) som i Westergaards præsentation af den tonale kadence. Ligesom Høffding beskriver 
Westergaard den som sammensætningen af to grupper (ibid.8-9): 

”Det føles lidt, som om de hører særligt sammen to og to. Det første par ligesom åbner for et lille 
musikalsk forløb, det andet par lukker igen. De to virkninger svarer til hinanden, og selv om de har forskellig 
retning – ”ud” og ”hjem” – ligner de på en måde hinanden. Vi bemærker da også, at bassen inden for hvert 
par går en kvint ned. Kvintafstanden mellem to akkorders grundtoner kaldes kvintslægtskab. Det er af 

grundlæggende betydning for den harmoniske sammenhæng i Dur-moll-musikken [min udhævning].131 
[..] 
T, S og D kaldes hovedtreklangene. De er de eneste Dur-treklange, der lader sig sammensætte af en 

Durskalas toner, og de er i en given toneart langt de hyppigst forekommende treklange. 
T’s betydning ligger i, at dens grundtone er selve toneartens grundtone. S og D er T´s kvintbeslægtede 

treklange, henholdsvis nedad og opad. Parrene T-S og D-T er begge kvintbeslægtede nedad. Sammenstilles 
de til den tonale kadence, bestemmer de utvetydigt tonaliteten.” 

 
Westergaard afstår fra en kategorisering i affinitære og kontrære akkordforbindelser, og med dem også 

enhver stillingtagen til det, som en beskrivelse af kadencens logik ud fra de to kvintpar, jo i en sådan 
beskrivelse kommer til at fremstå som kadencens implicitte problem: Overgangen fra S til D. Hvis 
kvintslægtskabet fremhæves som konstituerende for den harmoniske sammenhæng, så kræver overgangen 
fra S til D en forklaring.  

Vi får ikke den forklaring. Problemet omgås ved at inddrage samme beskrivelse af forholdet mellem T,  
S og D, som vi kender fra Rameau (og Høffding): Det er de to dominanters kvintbeslægtethed med T, der 
utvetydigt bestemmer tonaliteten. 

Mønsterdannelser 

Tolker man Høffdings indledende bemærkning om, ”at en Akkord, vi har erfaret i forbindelse med en 
bestemt anden, vil have en Tilbøjelighed til at genfremkalde denne anden (Høffding, 1934, 4)”, som en 
beskrivelse af kadencens karaktér af et fastlagt mønster, der kan varieres, med fokus på de varierede 
akkordmønstre snarere end lytterens erkendeevne, er Westergaard dog alligevel også i en vis forstand 
epistologisk på linje med Høffding. Westergaard karakteriserer noget – i mine øjne – fuldstændigt 
grundlæggende i den harmoniske stil, som her benævnes funktional, når han skriver: 

 ”Vi har her iagttaget noget typisk ved Dur-moll-periodens musik: Dens melodivendinger afspejler en 
stærk afhængighed af bestemte, forholdsvis få akkordsammenstillinger – få i forhold til de vældigt mange 

                                                           
131 ”Også her er det naturligt at søge en forklaring i overtonerækken, hvis andet interval netop er kvinten (note 

side 8, ibid.)”  
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forskellige måder, man teoretisk set kunne sammenstille akkorderne på. De påfaldende få harmoniske 
”mønstre”, der faktisk bruges (kadencen er et af dem) kan næsten siges at være det på forhånd givne 
grundlag for denne periodes musikalske ideer. I stedet for at blive ved med at udfinde nye, afvekslende og 
forbavsende akkordskift, har man valgt i hovedsagen at arbejde indenfor en temmelig snæver ramme, som 
imidlertid synes at rumme uudtømmelige variationsmuligheder.132 Dette beror væsentligst på tre ting. Dels, 
at hovedfunktionerne inden for et mønster som kadencens kan udtrykkes i forskellig skikkelse og 
styrkegrad. Dels [..] den måde ”detailmønstrene” kombineres til større og større enheder [min kursiv]. Dels 
endelig, at et mønster som f.eks. kadencen kun er det harmoniske skelet for musikken (Westergaard, 1961, 
12).” 

Kadencen kan udtrykkes i forskellig skikkelse og de harmoniske mønstre kan udbygges, skriver 
Westergaard og underforstå, at det sker uden at fornemmelsen af forbundne fremadrettede harmoniske 

progressioner forstyrres.  
Disse to typer modifikation af et grundmønster – variation og udbygninger – vil vise sig centrale 

parametre op igennem 1800-tallets harmoniske udvidelser. 

Digression om det uheldige i at benytte ”man” som autoritet 

Et mindre heldigt træk, der ind imellem dukker op i den danske litteratur er det underligt postulerende 
legitimeringsforsøg, der ligger i referencen til den anonyme autoritet kaldet ”man”. Hvem er ”man”? Findes 
han/hun? Er ”man” repræsentant for en bundfældet tradition baseret på så overvældende enighed, at en 
enkeltperson ikke kan trækkes frem? Eller er vedkommende synonym med, ”Det-aner-jeg-ikke-hvorfor-jeg-
siger-men-sådan-synes-jeg-det-er”? 

Westergaard har et lille eksempel, som i sig selv er uden andet end principiel betydning. Det er i 
forbindelse med hans omtale af tonekønnet ”mol”, hvor det lyder: 

”Bemærk, at man plejer at skrive ordet ”moll”, såvel som toneartsangivelsen a-moll med lille bogstav, 
men Dur med stort (ibid.10). ” 

Skal en henvisning til denne ”man”, give mening, må det være en henvisning til en praksis etableret af 
tidligere teoretikere. Der er i Danmark udkommet fire harmonibøger i Riemannsk tradition, før 
Westergaards. Disse er udover de allerede omtalte (Høffding 1934, Hamburger 1951) Peder Gram Analytisk 

Harmonilære, Munksgaard 1947 og Povl Hamburger og Godske-Nielsen Harmonilære Aschehoug, 1948. I 
ingen af disse fire bøger staves mol med to ”l”-er, moll, eller skrives med anderledes størrelse forbogstav 
end dur. Stavemåden ”Moll” findes i tysk litteratur (og det ses lige fra Riemann 1919 til Diestler 1951133). 
Men her staves Moll konsekvent med stort. Så den anonyme autoritet, der benyttes til at underbygge 
Westergaards påfund, lader sig ikke påvise i litteraturen. Traditionen er enten ikke-eksiterende, ren 
mundtlig eller også er det et eksempel på den senere så kendte ”Det-aner-jeg-ikke-hvorfor-jeg-siger-men-
sådan-synes-jeg-det-er.” 

Afledning og Stedfortræder 

En løs ende bliver lukket i Westergaards karakteristik af biakkorderne.134 

                                                           
132 Sammenlign disse kloge ord med følgene citat fra Otto Mortensen Harmonisk Analyse efter Grundbas-metoden, 
København 1954,p.XII: “Musikken i det 18’ og 19’ Aarhundrede udspringer af visse forud akcepterede 
(præstabiliserede) harmoniske Vendinger. Dette kan vi slutte deraf, at Komponisterne foretrækker visse harmoniske 
Vendinger fremfor 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..” 

133 Hugo Diestler Funktionelle Harmonielehre, Leipzig 1951 
134 ”Som modgreb til hovedakkorder kaldes paralleltreklangene for biakkorder (Westergaard, 1961, 22)” 
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Høffding benyttede parallel-betegnelserne plus et tegn for stedfortræderfunktion. Denne funktion 
defineredes i forbindelse med den skuffende kadence, men samtidig angav han en række  - mener jeg - 
tvivlsomme akkordprogressioner, hvori stedfortrædersymbolet også indgik (se eks. 3.1). 

Hamburger kvalificerede stedfortræderbegrebet, og erstattede i realiteten brugen af parallel-tegnet 
”p” med stedfortrædertegnet ”s”. Både Høffding og Hamburger omtalte akkordprogressionerne, som om 
denne stedfortræder kunne have forskellig valeur. Den kunne, som Hamburger et sted udtrykte det, være 
afledt og den kunne være repræsenterende.  

Westergaard giver et selvstændigt tegn til afledningen som funktionsrepræsentation. Fra nu af bliver 
tegnsætningen i stand til at afspejle den skelnen mellem stedfortræder og afledning (stedfortræder og 
formidler hos Riemann), som har ulmet i kulissen så længe. Muligheden af overterts-repræsentation 
inddrages til gengæld ikke i denne fremstilling, da det er træk, der forekommer i modal musik og romantisk 
musik.135 Altså perioderne lige før og efter den ”klassiske” dur-mol-tonale periode, der er Westergaards 
emne. 

 
Eks 3.11Tonikaafledninger 
3.11A og B er fra to af J.S.Bachs (1685-1750) Kantater. 3.11A er fra ”Ich bin vergnügt” og 3.11B er fra ”Ach wie 

flüchtig.” Det afsluttende tegn ”Tv” betyder ”Tonikavariant” og angiver, at den forventede afsluttende molakkord 

optræder som dur-akkord. Man siges således, at dur og mol er hinandens ”varianter”. 
”I ex. 5 [3.11A] og ex. 6e [3.11B] møder vi igen en varieret form af kadencen. Bassens kvintgang fra T 

til S er udfyldt med trinvis bevægelse [..]. [Den] faldende basbevægelse [ville kunne] komme i 
dissonerende forhold til en liggende T-akkords kvint.  Denne udskiftes derfor med en til bassen 
konsonerende tone [Westergaard sigter til, at I akkorden ændres til en vi henholdsvis bVI]. Den derved 
dannede treklang er både i Dur og moll-eksemplet VI trin, og hvis vi analyserede den som henholdsvis Tp 
og Sp, ville vi derved (lige som omtalt i kapitlet om stedfortrædere) benytte forskellig betegnelse for helt 
indlysende ens ideer. Man kunne kalde VI trin en stedfortræder, men rigtigt er det jo ikke, at den træder 
i stedet for T. Snarere står den i skygge af T – som et mindre væsentligt, ubetonet mellemled mellem 
hovedfunktionerne T og S. Den ”modificerer” T, men bevarer med overvejende liggende stemmer i 
nogen grad indtrykket af T, således at det virkelige akkordskift først sker ved S. Man kunne betegne den 
som en afledning af T (Taf) (Westergaard, 1961, 37).” 

 
Eks. 3.12Tonika- og Subdominant-afledninger. 
3.12A er endnu et uddrag fra en Bach-kantate, ”Jesus schläft”. 3.12B er af W.A.Mozart (1756-1791) fra 

Klaversonate nr.4 i Es-dur, KV 282. 

                                                           
135 ”Når grundtonerne i en treklangsfølge står i tertsafstand er det karakteristisk for den klassiske Dur-moll-musik, 

at det drejer sig om tertser nedad. Tilsvarende følger i stigende tertser er derimod typisk kirketonale, men findes 
tillige hos nogle af romantikkerne(Westergaard, 1961,38).” 
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”Som vi ser af ex 58b [3.12A], kan Taf også optræde som udfyldning mellem T og DD6
5. I ex. 58b bliver 

også T-kvinten liggende, hvilket yderligere underbygger opfattelsen af Taf som en mindre selvstændig, 
”afledt” akkord. 

I ex. 59 [3.12B] hører vi, at også andre akkorder end T kan efterfølges – med udfyldende funktion – af 
treklangen tertsen under. Også i dette ex. er det meget tydeligt, at udfyldningsakkorden betinges af 
akkordforløbets rytme.[..](ibid.38)” 

Bemærk, at Westergaard ikke bringer eksempler på, at Dp kan optræde som afledt dominantfunktion, 
Daf. Dette skyldes antageligt de problemer allerede Riemann 1872 (p.280, højst ulykkelig akkord), og senere 
i modificeret form 1912 (p.95, en lam og mat virkning), bemærkede ved denne akkord. Sagt kort er den 
ganske enkelt ikke dominantisk! Efterfølger den en dominantakkord bliver den ikke derved selv 
dominantisk. Tværtimod berøver den, som Høffding (1976) bemærker, den forudgående dominant sin 
dominantfunktion.136 

Skal vi konkludere ud fra Westergaards eksempler, så er afledningsrepræsentationen karakteriseret ved 
at følge den hovedfunktion, den repræsenterer, samt ved at falde på taktens ubetonede slag. 
Stedfortræderfunktionen derimod falder på betonet slag, der hvor vi ville forvente en Tonika. Denne 
forventning udspiller sig paradigmatisk i forbindelse med den skuffende kadence.  Westergaard griber 
tilbage til Høffdings notation – det skråtstillede funktionstegn - af stedfortræderrepræsentationen. 

”Stedfortræderbegrebet fremtræder tydeligst i den skuffende kadence. Men svarende til tidligere 
eksempler på parallellismer efterlignes også T – virkningen, således at enhver treklangs funktion kan 
varetages af treklangen tertsen under – stadig lille terts under, hvis udgangspunktet er en Dur-akkord, stor, 
hvis det er en moll (ibid.34).” 

Og Westergaard resumerer det argument vi kender fra Hamburger: 
”Når vi i den forbindelse kalder VI trins treklang både i Dur og i moll T og ikke henholdsvis Tp i Dur og Sp 

i moll, sker det dels for at undgå en forskellig benævnelse af to fænomener, der så ganske åbenbart hviler 
på samme ide, dels fordi VI trin i denne sammenhæng fungerer som en slags hovedakkord (ibid.33).” 

Med hensyn til parallellismerne forklarer Westergaard: 
 

 ”Ligesom (D7) – S er en parallellisme til D7-T, eller lån fra tonearten i C-Dur’s kadence over i G-Dur, så 
er (D7)- S et lån af C-Dur’s skuffende kadence: D7-T (ibid.34).” 

Skal man holde sig til Westergaards eksemplificering er stedfortræderbegrebet knyttet til den 
skuffende kadence og vendinger, der efterligner denne kadences stigende sekundskridt. Dvs. 
andettrinsakkorden er ikke subdominantstedfortræder per se, i og med den i kadencen fungerer på samme 
måde som subdominanten. Den er det, hvis den indføres umiddelbart efter tonika. 

Optræder den på anden vis i kadencen, har Westergaard andre tolkningsforslag. 

II hos Westergaard 

Modsat Høffding og Hamburger har Westergaard nemlig et øje for problematikken omkring II. 
”Generalbassen betragter S6 som II trins septimakkord, II7, i første omvending.[..] Betragtningen af 

samme akkord som en grundform: IV trin med tilføjet sekst (sixte ajouté) går tilbage til den store komponist 
og teoretiker Rameau.137 Denne opfattelse beror naturligvis på noget rent høremæssigt, mens 

                                                           
136Høffding beskriver i sin harmonilære fra 1976, p.143, hvorledes den nedadgående tertsbevægelse omskaber 

den forudgående akkord. I progressionen: C-G-C3-F-Dm-Bb-C-F omskaber bevægelsen F-Dm-Bb F fra at være 
subdominant til at være en ny T. I progressionen C-C3-G-Em-C-D-G omskaber bevægelsen G-Em-C G fra at være 
Dominant til at være ny T. 

137 Bemærk her hvorledes Westergaard lader Rameau give forklaringen autoritet, samtidig med at han 
fuldstændig – i uvidenhed? – fortier hele pointen for Rameau. Nemlig at det kun er i bevægelsen S6-T, at akkorden 
betragtes som sixte ajoutée, og dette med begrundelse der omfatter både den anderledes dissonansopløsning - hvor 
netop den tilføjede sekst opløser sig - og den paradigmatiske kvintbevægelse. I den kadencesituation, som 
Westergaard omtaler, ville Rameau entydig have defineret akkorden som la Accord de la grande sixte. Altså ii65. 
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generalbassen systematisk betragter alle akkorder som tertsvis opbyggede akkorder i grundform eller 
omvending. Hvis S6 ligger med S-grundtonen i bassen, er det ret naturligt at høre den som IV trins akkord, 
idet man hefter sig ved ligheden med den almindelige kadences S-treklang. 

Mere problematisk er det at regne med omvendinger af S6, ligesom af D7. 
I ex. 7f [3.13A – og se også første slag i anden takt af 3.11B]forekommer S6 med seksten i bassen, men 

kun som omlægningstone efter grundtonen (ibid.23)”. Og derved ville man vel kunne tolke den som 
afledning? Westergaard nævner ikke denne mulighed. Men Westergaard går dybere ind i problematikken 
og foreslår endda, at opfatte andettrin som en ”mol-vekseldominant.” Dette forslag ligger ikke blot i 
forlængelse af Louis og Thuilles fremstilling (som ikke nævnes), men rækker helt tilbage til Rameaus 
oprindelige dominantdefinitioner (som heller ikke nævnes). 

 
Eks 3.13 Andettrinsakkorden 
Eks 3.13A J.S.Bach, Choralgesänge 1769. 3.13B C.E.F.Weyse, ”Nu titte til hinanden.” 

”Vi vil beskæftige os med ex. 13d [3.13B]. Eksemplets anden akkord: g-b-d-f, er – udtrykt i gengeralbas-
terminologi – II7, andet trins septimakkord. Men hvorledes er dens harmoniske funktion, hvordan høres 
den? 

Man kan sige, den er en omvending af S6 (b-d-f-g), nemlig med seksten i bassen. Dermed påstår man, at 
b høres som dens grundtone, og det er tvivlsomt, om dette er sandheden for ret manges høremåde. På den 
anden side er det ubestrideligt, at noget ved sammenhængen – ikke mindst når vi tager det rytmiske forløb 
i betragtning – minder om kadencevendingen T-S-D-T. Spil til sammenligning T-S6-D-7-T i F-Dur. 

Man kunne også sige: Akkorden er en septimakkord på tonen g, som er D til den efterfølgende C-Dur-
akkord. Altså er den DD7. Imidlertid mangler den et meget væsentligt træk i den dominantiske funktion, 
nemlig ledetonen. C-Dur’s D har h og ikke b. På den anden side spiller kvintgangen i bassen også en rolle for 
den dominantiske virkning [..]. 

Problemet er for så vidt uløseligt. Dels fordi det drejer sig om høremåder hos os, der nødvendigvis må 
være individuelle. Dels fordi den lovmæssighed, som vi i så udstrakt grad finder i den klassiske harmonik er 
iblandet ”vaner”, som er overtaget fra den ældre musik. Men når der overhovedet er en så udbredt 
lovmæssighed, at visse vendinger optræder bestandigt, mens andre, der for en overfladisk betragtning 
ligner dem ganske, forekommer sjældnere eller aldrig, så er der grund til at overveje, hvilke centrale 
principper vi kan påvise til forklaring af systemets detailler og dets historiske udvikling. Det er det, vi hidtil 
har gjort og det er derfor vi nu spørger os selv, hvilken lighed med de velkendte hovedfunktioner vendingen 
i ex.[3.13B] har. Derigennem vil vi søge at forklare os, at en tilsvarende vending [..] forekommer 
[..]”isoleret” og med en slags [min kursivering] kadencevirkning138 i henholdsvis Dur og moll. 

[..] 
Lyder akkorden g-b-d-f [..] for os som noget i retning af S6, kan vi kalde den S med seksten i bassen, 

selvom vi måske ikke just vil påstå, at vi hører b’et som grundtonen. Finder vi derimod, at bassens 
kvintgang minder om dominantisk funktion, kan vi betragte den som en art D til D, selvom den ikke 
indeholder ledetone. Man kunne da kalde den oDD – ligesom vi i moll opererer med en oD, selvom D 

                                                           
138 Det er betegnende for dansk tradition, at den kadence, der for den teoretiske grundlægger af den 

begrebsverden vi betjener os af fremstod som selve den paradigmatiske kadence som IV-V-forbindelsen ansås som 

blot en repræsentation af, reduceres til blot at være en slags kadence. Westergaards yderligere overvejelser peger dog 
i retning af, at denne udtalelse udelukkende er tegn på manglende gennemrefleksion af de fine betragtninger, han 
rent faktisk gør sig. 
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egentlig skulle være betegnelsen for den harmoniske spænding, som kun findes hvis der er ledetone 
(ibid.32-33)”. 

 
Optræder andettrinsakkorden efter sin egen dominant bliver den i endnu højere grad tvetydig. Er den 

nu repræsentant for et nyt tonalt område eller er dens grundtone blot blevet understreget før den i øvrigt 
fungerer på samme måde som en subdominant i kadencen? Denne tvetydighed afføder yderligere 
overvejelser hos Westergaard. I forlængelse af Hamburgers argumentation kalder Westergaard andentrins-
akkorden for Sp, når den indtræder efter sin dominant. Men hvad Hamburger ikke ekspliciterer, er, at man 
må forstå denne dominant ”Rameausk” således, at akkorden også er Sp, når den forudgås af molakkorden 
kvinten over, Tp: 

 
Eks.3.14 Sp som vekseldominant 
Eksemplet er fra W.A.Mozarts klaversonate nr.7 i C-dur, KV 309. 

”Den netop påpegede tvetydighed beror vel i høj grad på, at Sp indtræder som sekstakkord, hvorved 
videreføringen over D til T – ikke mindst for basgangens vedkommende – ganske ligner kadencen. 

Anderledes i ex. 80a-b [3.14 A-B]. Sp ligger her (efter Tp eller efter bidominant) som grundakkord. Man 
hører derfor næppe akkorden forandre betydning fra II til IV trin. Snarere er dens kvintslægtskab med D 
bestemmende for det harmoniske forhold til fortsættelsen. Vi har før overvejet om denne kvintgang var 
tilstrækkeligt vægtig grund til at karakterisere II trin som vekseldominantisk, selv om ledetonen til D 
mangler. I det nu foreliggende tilfælde er ledetonemanglen tilsløret, idet der er forudhold for tertsen. 
Måske venter man dog nærmest en skalaegen treklang, altså moll-terts. Tegnet for akkorden bør derfor nok 
være Sp, men man kunne måske antyde dens vekseldominantiske egenskab, således som vist i analysen.” 

[..] 
Det hele ligger i at II trin i Dur ligger på skæringspunktet mellem de tre kvintbeslægtede moll-akkorder 

og de tre kvintbeslægtede Dur-akkorder. Vi ved dette fra kvintskridtsekvensen, og vi kan med fuld 
rimelighed betragte og analysere vendingen som to led af en kvintskridtsekvens (ibid.43).” 

II i mol 

Westergaard er også opmærksom på moltoneartens andettrin: 
”Et tilsvarende harmonisk problem frembyder II i moll. En afgørende forskel er dog, at II som skalaegen 

treklang er formindsket og derfor hverken kan udløse spændingen i en forudgående bidominant eller selv 
danne egentlig dominantisk spænding mod D. 

Den harmoniske opfattelse af akkorden kan alligevel svinge mellem II og IV trin. I førstnævnte egenskab 
optræder den som formindsket tre- eller firklang [..] båret af kvintskridtsekvensens større sammenhæng. 
Derimod fungerer den i den mere koncentrerede kadence snarere med betydning af S6 eller S. [..](ibid.43).”  

Westergaard følger Høffding i at betragte den neapolitanske subdominant som en art molskalaens 
repræsentation af S og kan derfor stadfæste andetsteds, at ”II trins treklang optræder undertiden, men kun 
i Dur, som repræsentant for S (ibid.71).” 

”Lidt anderledes stiller det sig, hvis II i moll altereres til Dur-treklang ved sænkning af andet skalatrin. I 
den klassiske periode ligger denne akkord så at sige altid som sekstakkord, og vi kender den som 
neapolitaneren, der indtager S’s plads og derfor ikke har harmonisk betydning som II. 
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Imidlertid forekommer, mere og mere almindeligt hos romantikerne, en Dur-treklang med det sænkede 
andet skalatrin som bastone, og som fordoblet tone. Den er almindeligvis [..] forbundet med VI trins 
treklang, og både kvintslægtskab, bastone og fordobling peger således mod det lave andet skalatrin som 
harmonisk grundtone. Endnu tydeligere bliver dette, hvis VI optræder som dominantisk septimakkord 
(ibid.43).” 

I denne gennemreflekterede og åbent lyttende gennemgang af andettrinsakkorden kommer en 
interessan skelnen for dagen i forbindelse med ”kadencevendingen med II trins septimakkord efterfulgt af 
D7-T. I moll hælder opfattelsen af II, dog mere mod en subdominantisk funktion end mod en 
vekseldominantisk [kursiveringerne er mine], da den formindskede akkord: g-b-des-f lyder svært lidt 
dominantisk (ibid.33).” 

Veksel- og sub-dominantisk funktion – karakteristiske dissonanser 

Hvad betyder dette? 
Det betyder, at der er forskel på subdominantisk og vekseldominantisk funktion. Forskellen er en 

Riemannsk/dansk konstruktion, som tydeliggøres af Westergaards måde at præsentere akkorden på. Han 
følger den Riemannske tradition for at betragte vekseldominanten som blot en bidominant med et særligt 
navn. Den er en akkord, der ”beror på efterabning af kadencens dominantiske funktion..(ibid.29).”  Så 
rettelig burde Westergaard følge Riemann og blot kalde den bidominantens dominant. Westergaard følger 
dog naturligt nok den danske tradition og giver den et særligt navn uagtet, at han præcis som sine 
forgængere ikke tilkender den en særlig status.139 

I og med at vekseldominanten forstås som efterabning af dominanten forstås dens funktion rent 
dominantisk. Som en akkord, der peger frem mod umiddelbart følgende akkord og ikke længere end det. 

 Det er imidlertid ikke en uproblematisk forståelse af vekseldominanten.  For hvis vekseldominanten 
blot er ”en efterabning af dominanten”, frakendes den også den veldefinerede kadencemæssige plads, som 
den har haft, siden den dukkede op i skalaharmoniseringen ”Régle d’octave.”140 Er vekseldominanten blot 
en dominantefterligning, så relaterer den udelukkende til dominanten. Den deler kadenceforløbet DD-D-T 
op i to grupper: DD-D, der relaterer sig udelukkende til hinanden samt D-T der ligeledes bliver et isoleret 
par uden relationer bagud. Derved bliver forståelsen af kadencen reduceret fra at være en treleddet 
størrelse til at være en toleddet størrelse. 

Det er på grund af dette forhold, at vekseldominantisk funktion forstås anderledes end 
subdominantisk. Mens definitionen af vekseldominant som ”dominantefterabning” indebærer, at det i hver 
eneste kadence principielt kommer som en overraskelse, at vi ikke er moduleret til dominanten, men rent 
faktisk – mirakuløst? – endte i tonika, indebærer forståelsen af subdominanten, at den indgår i kadencen 
som en akkord, der ikke bare føres videre til dominanten, men som allerede i sig selv giver forventning om 
tonikas komme. Fordi den i sig selv relaterer til tonika.141 Man kunne måske gå så vidt som at sige, at 
subdominantfunktionen udelukkende relaterer til tonika, mens vekseldominantfunktionen relaterer til 
dominanten. Subdominantens plads i kadencen bliver i denne optik af mindre betydning end dens relation 

                                                           
139 Som den f.eks. har hos Portmann (se kapitel 2), hvor den betydningsmæssigt træder i stedet for 4. 

trinsakkorden eller hos Louis og Thuille, hvor andettrins dur-akkorden anses som blot en variation af molakkorden. Se 
nærmere omtale under afsnittet om Hamburger. 

140 Se kapitel 2. Westergaards definition af dominantens dominant adskiller sig i øvrigt ikke fra f.eks. Rameaus 
definition. Begge peger på vekseldominantakkordens strukturelle lighed med dominantakkorden. Og Westergaards 
mange refleksioner over mol-andettrinnet viser da også, at han ikke er døv for den kadencesammenhæng, 
vekseldominanten indgår i. Men fordi den – i mine øjne problematiske - måde at omtale veksel- og subdominant som 
to forskellige funktioner er dybt rodfæstet i dansk tradition, bliver Westergaards definition nu brugt som en måde, at 
forklare dette synspunkt – og dets begrænsninger – på. 

141 Jvn.f. Høffdings definition: ”den giver begge Dominanternes Forhold til Tonica”, 1933, 33): Vi skal se en 
lignende holdning hos Jens Brincker, 1994, p.32) nemlig at S dybest set relaterer sig til T snarere end til D: ”En S-
akkord kan videreføres direkte til en T [..], men den kan lige så godt videreføres indirekte til T gennem en D.”  
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til T. Den måde traditionen imidlertid til stadighed fremhæver netop forløbet T-S-D-T som paradigmatisk for 
funktional musik peger dog uafvendeligt i retning af en forståelse af subdominanten som relateret til 
dominanten. Men litteraturen har indtil nu ikke ekspliciteret karakteren af denne relation.142 

Et argument, man kunne tage frem til underbyggelse af S-D-kadenceoplevelsen, er argumentet om ”de 
karakteristiske dissonanser.” 143 

Dominantakkorden er kendetegnet ved at være en dur-akkord med tilføjet septim (den tilføjede septim 
er den karakteristiske dissonans).  

Subdominanten er kendetegnet ved at være en dur- eller mol-akkord med tilføjet sekst (den tilføjede 
sekst er den karakteristiske dissonans). 

Disse akkordstrukturer betinger akkordenes funktion. Subdominanten er subdominantisk på grund af 
dens tilføjede sekst og dominanten er dominantisk fordi den er en dur-syv-akkord. 

Subdominant som dur-syv-akkord, dominant med sekst 

Dette argument holder imidlertid ikke overfor den faktiske empiri. Musiklitteraturen udviser allerede 
fra Bachs tid akkordprogressioner, der indebærer tolkning af en dursyv-akkord som subdominant og op 
gennem af 1800-tallet dukker dominanten med sekst i stedet for kvint stadig hyppigere op (se eks.3.15B). 

Westergaard selv er den første til at anderkende dette: 

 
 Eks. 3.15 Dursyv-subdominant og sekst-dominant 
 Eks. 3.15A er fra Bach-kantaten, ”Ach wie flüchtig” og Eks.3.15B er fra F.Mendelssohn-Bartholdys 

(1809-47), ”Entflieh mit mir” Op.41 nr.2. 

”Mens den almindelige +S-treklang i moll er ganske nem at forstå, er den midt i ex. 6d [3.15A] 
forekommende vending ikke helt let at blive klog på. Også her foreligger en melodisk opgang, og det er 
tydeligt, at akkorden fis-a-c-d er i familie med +S, som ville hedde fis-a-d. 

Nogle betragter da også akkorden som en +S og forklarer c’et som forudhold for +S’s sekst, et forudhold, 
der først opløses samtidig med akkordskiftet til D. Det sære er, at +S aldrig forekommer med sekst uden 
forudhold (hvilket i øvrigt af satstekniske grunde – dissonansens opløsning! – er umuligt), men ofte med 
tilføjet septim. 

Da den derved får struktur som en D7, kunne man også betragte den som en bidominant, hvis 
resolution overspringes.[..] Det svage punkt i denne forklaring er dels, at den normale resolution 
forekommer langt sjældnere end den oversprungne, dels, at denne dominantiske akkord så at sige altid står 
på betonet takttid, hvorimod den dominantiske funktion fortrinsvis plejer at optræde på optaktens plads 
(ibid.38).” 

 
Westergaard argumenterer altså for, at eftersom bevægelsen fra (A-mol:) fis-a-c-d til gis-h-d 

forekommer langt hyppigere end en bevægelse, hvor fis-a-c-d i A-mol videreføres til en G-akkord, samt 
optræder på betonet takttid, må man forstå den som udtryk for S7 i en S7-D -kadence. Hermed 

                                                           
142 Og der er jo, som det er fremgået af kapitel 2, forskellige strategier, man kan vælge til at begrunde den 

uomtvistelige kadencekraft i bevægelsen IV-V. Se afsnittet ii-V-I, IV-V-I eller forudhold i kapitel 2. 
143 Som bl.a. indgår som nr. 2 i de 5 mulige kadencebegrundelser, Dahlhaus oplister i 1968, p.34: 1. 

Kvintprogression er fundament, 2. De karakteristiske dissonanser (dursyv=D, tilføjet sekst=S) betinger kadencen, 3. 
kontrasten mellem IV og V fremkalder I, 4. Ledetoneskridtene forbinder, 5. Diskant- og Tenor-clausulaen er 
fundamentet. Se hele citatet under afsnittet om Finn Høffding, kadencen. 
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argumenterer han konsekvent i forhold til sine indledende iagttagelser om harmonisk mønsterdannelse 
som fundamentalt for funktional musik. 

Helt komfortabel ved situationen er han dog ikke, hvorfor han forsøger at afskrive vendingen som et 
modalt fænomen, hvad det på ingen måde er. Det er tværtimod først med den helt igennem dur-mol-
tonale komponist, Johann Sebastian Bach (1685-1750), at vendingen overhovedet dukker op.  

”Vi kan analysere den, som vi synes, men helt dækkende kan en analyse ud fra kadencefunktions-
synspunkt næppe blive. Det drejer sig nemlig om en harmoniseringspraksis, som kun delvis er i familie med 
den typiske Dur-moll-musiks kerne af kadence-funktioner. Ud fra den kirketonale polyfonis 
samklangsfornemmelse og principper for dissonansbehandling vil man bedre forstå den her omtalte 
vending (ibid.39).” 

 
Det kan tilføjes, at teoriens ophavsmand, Hugo Riemann, selv ikke var i tvivl om, at såvel 

subdominanten kunne optræde som dursyv-akkord og dominanten kunne optræde med sekst i stedet for 
kvint.144 

Dobbeltfunktion – Modsatte funktioner 

Westergaard ser tilsyneladende ikke det terminologiske problem, han er ved at skabe i og med, at han 
foreslår navngivningen vekseldominant til en akkord, der som subdominantrepræsentant samtidig 
karakteriseres som repræsenterende en kvalitativ anden funktion. Hvordan hænger opfattelsen af to 
forskellige funktioner sammen med, at II-V-I kadencen beskrives relateret såvel til subdominant som til 
vekseldominant? 

Hvis ikke veksel-  og sub-dominantisk funktion i sin grund er identisk, kan man ikke legitimere at 
betegne samme akkordmateriale med begge betegnelser. 

I Danmark er dette spørgsmål om veksel- og sub-dominantisk funktion, dog et emne, der på quasi-
religiøs vis synes at falde ind under troens snarere end videnskabens domæne. 

Ikke fordi det ikke er blevet behandlet videnskabeligt. 
Hamburger havde seks år før Westergaards bog udgivet en doktorafhandling om forholdet mellem 

vekseldominant og subdominant i historisk belysning. Her konkluderer han, at vekseldominanten er 
udviklet af subdominanten, som en skærpelse af dennes funktion. Det vi kalder vekseldominant er opstået 
af en grundtoneforhøjet subdominant. Hamburger omtaler derfor subdominant og vekseldominant som en 
dobbeltfunktion.

145
  

Også Peter Wang ekspliciterer 30 år senere i sin Elementær Funktionsharmonik, Engstrøm og Sødring 
1995, at man skal lægge ”mærke til hvorledes vekseldominanterne slet og ret indgår på subdominantens 
plads, hvilket viser, at subdominanter og vekseldominanter er funktionsbeslægtede for ikke at sige 
funktionsidentiske (1995, 90);” 

Men synspunktet er ikke almen accepteret. Hos Larsen og Maegaard, Indføring i Romantisk Harmonik, 
Engstrøm og Sødring 1981, fastholdes den kontraempiriske146 indstilling, hvilket bevirker et nærmest 
ubegribeligt misforhold mellem strukturel ensdannethed og funktional forskel: ”S og DD udgør tilsammen 
et felt med umådelige variationsmuligheder, dels fordi netop disse to funktioner inden for den klassiske 

                                                           
144 Se Riemann f.eks 1906, p.98, hvor Riemann viser subdominantakkorder med dur-syv-struktur, samt p.84 – som 

er citeret under afsnittet om Riemann, hvord akkordenD6-5, nævnes som en særlig akkord, implicit altså ikke lig Dp, og 
om hvilken det bl.a. siges, at den kan komme efter subdominanten.   

145 Jvn.f. den tidligere citerede bemærkning om “der subdominantisch-wechseldominantischen Doppelfunktion ( 
Hamburger, 1955,p.231)” 

146 Jeg skal ikke lægge skjul på min holdning i denne sag: Når de to akkorder, vekseldominant og subdominant, 
optræder umiddelbart før dominantakkorden i den tonale kadence har de nøjagtig samme funktion. De er begge det, 
som amerikansk teori kalder ”dominantforberende akkorder.” Vi skal senere vende tilbage til mulige andre 
karakteriseringer af disse akkorder baseret på deres plads i kadencen. 
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harmonik har særlig mange fremtrædelsesformer, dels i kraft af at de – om end funktionalt vidt forskellige 
[min kursivering] – strukturelt ligger hinanden særdeles nær (Larsen og Maegaard, 1981,40).” 147 

 

Teoretikeren Jan Maegaard (1926-2012) 
 

Skønt Jan Maegaard skrev sin Indføring i Romantisk Harmonik, Engstrøm og Sødring 1981, sammen med 
Teresa Waskowska Larsen, vil de følgende tilføjelser til begrebsapparatet blive tilskrevet Maegaard, 
eftersom han senere hen elaborerede grundigt over disse.148  

På trods af at hele bogen er anlagt som en teoretisk funderet pædagogisk gennemgang af 
funktionsharmonikken, som den kom til udtryk op gennem 1800-tallet, er bogen hverken pædagogisk i sin 
sproglige fremlægning eller synderligt teoretisk funderet i sine påstande.  

Eller rettere: De lancerede begreber og antagelser fremstår her i endnu højere grad end hos 
Westergaard funderet i det upersonlige ”man”. Det hedder sig, at det ”i denne fremstilling anvendte sæt af 
symboler bygger delvis på symbolbrugen i Finn Høffdings Harmonilære, både originaludgaven og den totalt 
omarbejdede nyudgave fra 1976149, hvoraf dog endnu kun 1. del foreligger (LarsenMaegaard, 1981, 10).” 
Men hvorfor Høffdings symboler bruges eller ikke bruges angives ikke, ligesom det heller ikke angives hvilke 
af de benyttede symboler der stammer fra Høffding.150 

I denne fremstilling skal vi dog ikke gå nærmere ind på disse problematiske sider af bogen, men kun 
fremdrage de tilføjelser til det funktionsharmoniske begrebsapparat, der har vundet indpas i dansk 
harmonisk teori. 

Stedfortræder 

Maegaard skriver i forhold til sine forgængere relativt detaljeret om stedfortræderfunktionen. Han 
fremhæver, at den kan være virksom i forhold til samtlige skalaens akkorder, at den ikke nødvendigvis er 
knyttet til den skuffende kadence, samt at den defineres ved, at en given akkords kvint udskiftes med den 

skalaegne sekst. Modsat Høffding mener Maegaard altså ikke, at man i mol skal erstatte subdominantens 
kvint med en lille sekst og dermed forstå den neapolitanske subdominant som mol-subdominantens 
egentlige stedfortræder. I Maegaards optik er det akkorden på det skalaegne andettrin i både dur og mol, 
formindsket eller ej, der repræsenterer subdominantfunktionen som stedfortræder. Hermed tages der 
endelig hånd om den forsømte akkord på mols andettrin. 

”Den skuffende slutning [..] karakteriseres funktionsmæssigt ved, at dominantspændingen udløses, ikke 
i tonica, men i dennes stedfortræder. Det klassiske krav til opløsningsakkorden på 6. trin er, at tertsen skal 
fordobles. Det funktionsharmoniske sysnspunkt går ud på, at denne fordoblede terts i virkeligheden er 
akkordens grundtone, og at akkorden således repræsenterer en tonicaklang, hvor kvinten er udskiftet med 
seksten, og at denne tonicastedfortræder også kan optræde i andre sammenhænge end som 

                                                           
147 Så sent som i Jens Rasmussen, Harmonik og tonalitet I Brahms’ sene klaverværker og “Vier ernste Gesänge” 

med henblik på den funktionsanalytiske metodes anvendelighed i forhold til såkaldt romantisk harmonik. 

Konferensafhandling ved Aarhus Universitet 2011, fastholdes synspunktet om den fundamentale 
funktionsforskellighed.  

148 Se Jan Maegaard,”Harmonisk analyse af det 19 årh.s musik”. In Musik og forskning 15, 1989-90, pp. 84-110. 
149 En diskussion af denne bog falder desværre udenfor nærværende teksts område af den ulyksalige grund, at 

bogens begrebsdannelser – trods Maegaards forsikringer om det modsatte – ingen (eller kun ganske sporadiske) spor 
har sat sig i den efterfølgende litteratur.  

150 Som eksempel på at en oplagt henvisning til Høffding er erstattet af det misvisende ”man”, kan nævnes 
følgende; ”Maskeret tonica har man kaldt denne akkord (MaegaardLarsen,1981,32).” Imidlertid er begrebet maskeret 

tonica (der betegner molsubdominanten som sekstakkord når den bevæger sig til dominanten) ikke et begreb, man 

bruger. Begrebet er opfundet af Høffding og er ikke blevet brugt i skriftlige fremstillinger af andre teoretikere end ham 
– og så LarsenMaegaard. 
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opløsningsakkord i den skuffende slutning og endvidere at enhver akkord, hvadenten den optræder med 
hoved- eller parallelfunktion, har sin stedfortræder. Denne dannes under alle omstændigheder ved at 
kvinten udskiftes med oversekunden inden for den skala, der definerer tonaliteten [Min kursivering]. 

[..] 
I moll er hovedfunktionernes stedfortrædere klangligt specifikke: T fremtræder som durakkord, S som 

formindsket treklang (= D i den parallelle durtoneart), D som forstørret treklang; og ingen af dem falder 
sammen med de tilsvarende parallelakkorder (ibid., 1981, 29-30).” 

Gennemgang og ledetonevekselklange 

Hamburgers argument omkring betegnelsen af sjettetrinsakkorden i dur og mol, når den følger T (se 
eks. 3.6) bliver også af Maegaard repeteret.  

 Herefter introducerer Maegaard sit begreb for akkorder på ubetonet slag i tertsvis stigende bevægelse.  
”En anden form for afsvækket og klangligt ændret forlængelse fremkommer ved tertsstigning i bassen i 

forbindelse med trinvis nedadgående overstemme, f.eks: 

 
Eks. 3.16, Eks. 29 i LarsenMaegaard 1981   
 
Også her har de med x mærkede akkorder tydeligt samme funktion i dur og i moll og kan følgelig ikke 

registreres som parallelakkorder. Det, som akkordfølgen fra første til anden akkord mest ligner, er 
harmoniskift fra tonikas grundakkord til sekstakkord samtidig med en melodisk gennemgang i 
overstemmen. Til forskel fra afledningsakkord foreslås her betegnelsen gennemgangsakkord, Tg. 

Gennemgangsakkorden træffes på tonica og subdominant i begge tonekøn, men er ganske ukarakteristisk 
for dominanten fordi resultatet ville blive en formindsket treklang. I øvrigt kan den som afledningsakkorden 
anvendes til svækket forlængelse af hvilken som helst akkord, blot resultatet ikke bliver en treklang med 
altereret kvint. 

Et ganske tilsvarende akkordfænomen kan forekomme, uden at den gennemgående melodibevægelse 
dog videreføres til den følgende akkord, f.eks: 

 
Eks. 3.17, Eks. 30 i LarsenMaegaard 1981 

 
Mens der for aflednings- og gennemgangsakkordernes vedkommende er tale om helt uselvstændige 

akkordfænomener, nærmest af ornamental art og karakteristisk bundet til en bestemt stemmeføring, synes 
denne akkord at udvise en smule større selvstændighed. Den modsvares, hvis man vil lade den duale 
mollteori gælde, af en tilsvarende fri videreførelse af en mollklangs afledningsakkord, f.eks.: 
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Eks. 3.18 eks. 31 MaegaardLarsen 1981 

 
Der er i disse to eksempler tale om akkorder, som tilhængere af den duale mollteori benævner 

ledetonevekselklange.  Selvom denne teori ikke er lagt til grund for betragtningsmåden i denne fremstilling, 
skal denne akkordvariant dog tages i betragtning, fordi det i visse situationer kan være praktisk at operere 
med dette begreb. 

[..] 
Mens aflednings- og  gennemgangsakkorder dannes af skalaens egne toner, erstattes i 

ledetonevekselklangene grundtone eller kvint af dennes ledetone. Procedurerne fører i de fleste tilfælde til 
samme reultat: durklangenes ledetonevekselklange svarer til gennemgangsakkorder, mollklangenes til 
afledningsakkorder. [..] 

Mens således aflednings- og gennemgangsakkorder er helt uselvstændige svækkede forlængelser af de 
pågældende funktioner, fremtræder ledetonevekselklangene med større selvstændighed. Fælles for dem er 
dog, at de i modsætning til stedfortræderakkorderne er bundet til at optræde i nær tilknytning til de 
funktioner, som de i svækket form repræsenterer (ibid. 33-35).” 

Gennemgang – Forlængelse? 

Man kunne undre sig over, hvad der blev af Hamburgers begreb ”Tm” for den tertsvist stigende 
repræsentation af udgangsfunktionen. Westergaard benyttede sig ikke af dette begreb for 
overtertsrepræsentation, da han fandt at fænomenet faldt udenfor fremstillingen. Men hos Maegaard 
behandles fænomenet. Hvorfor så et nyt begreb? 

Det kan skyldes den inkongruens, jeg tidligere har påpeget mellem begreberne afledning (en 
handlingsbeskrivelse) og mediant (en intervalangivelse).  Men den bog, som Maegaard hævder, at hans 
benævnelser – delvist - bygger på (Høffding 1976) har faktisk et glimrende begreb, man kunne have 
inddraget: forlængelse. Dvs. Maegaard kunne have opereret med et nedadgående afledningsbegreb og et 
opadgående forlængelsesbegreb.151 

I stedet opfinder Maegaard ordet gennemgang, der i realiteten udelukkende dækker overtertsen, når 
den optræder i akkordfølgen gengivet i de to første takter af eks. 3.16. 
  

                                                           
151 Skønt Wang i 1995 benytter Maegaards gennemgangs-begreb skifter han i sin afhandling om forholdet mellem 

funktionsharmonik og overtonerækken, Affinitet og Tonalitet – en analyse af dur-mols-tonalitetens grundspørgsmål, 

Aalborg, 2000, p.94, terminologi og benytter faktisk nu netop begreberne forlængelse og afledning, til at betegne 
henholdsvis tertsvis stigende og tertsvis faldende bevægelse. Begreberne får her en argumentation bag sig baseret på 
iagttagelser af overtonerækken, som kaster et helt nyt lys over begreberne.  

”Bevægelsen fra durtreklangen på I. trin til moltrelangen på III. trin medfører en særegen tilstand, som dels 
karakteriseres ved et element af tonikal passivitet og stilstand, dels ved et element af svag dominantisk 
spændingsforøgelse. 

[..] vi [vil] benævne treklangen på III. trin som Tonikaforlænger, Tf, når den optræder efter tonika..[..] 
..det er vigtigt at være opmærksom på, at moltreklangen på VI. trin ikke findes i tonikas overtonerække, og at 

dens tilknytning til tonika netop består i, at den viser væk fra tonika eller afleder fra tonika.” 
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Ledetonevekselklang 

Til at dække andre tilfælde af overtertsrepræsentation af en hovedfunktion genoptager Maegaard 
Riemanns begreb ”ledetonevekselklang.” Imidlertid er der to problemer knyttet til dette begreb: 

Det ene påpeger Maegaard selv, nemlig begrebets tilknytning til den underliggende – men i dansk 
tradition forkastede – duale molteori. 

Det andet problem synes Maegaard ikke at se. Men det er, at ledetonevekselklangsbegrebet jo i sin 
struktur er lig med parallel-begrebet og altså vil navngive samme intervalbevægelse forskelligt afhængigt af 
om den optræder i dur eller mol. Eksemplerne 3.17 og 3.18 anskueliggør problematikken på omvendt vis. 
Her vil den markerede akkord i såvel den stigende bevægelse i dur (3.17) som i den faldende bevægelse i 
mol betegnes ledetonevekselklang, om end den faldende bevægelse normalt betegnes afledning og den 
stigende jo kunne betegnes gennemgang. Maegaard gør selv opmærksom på dette forhold, men ser 
åbenbart ikke et terminologisk problem. 

Skal man anse de overvejelser som både Hamburger, Westergaard og Maegaard gør sig om 
sammenlignelige betegnelser af samme akkordprogressioner i dur og mol, må man betragte 
ledetonevekselklangsbegrebet som ubrugeligt. Og eftersom det lige så lidt som Hamburgers mediant-
begreb betegner en funktionsrepræsenterende aktivitet, kunne man vende sagen på hovedet, og mene, at 
mediant-begrebet da kunne være lige så godt. Ja, bedre endda, da det netop giver identiske betegnelser for 
tertsvis stigende bevægelse i både dur og mol.152 

Neapolitanisering 

Maegaard foreslår et særligt begreb for en akkordprogression, som vinder udbredelse op gennem 
1800-tallet, nemlig bevægelsen fra dur-akkord stor terts ned til en anden-durakkord. Han kalder det 
neapolitanisering. Navnet henter Maegaard fra den neapolitanske subdominant. I C-dur vil den bestå af 
tonerne F-As-Des. Med andre ord er det en Des-dur treklang, der ligger som sekstakkord på det fjerdetrin, 
hvor subdominanten, F-A-C, normalt ligger. Grundtonnerne i den oprindelige subdominant, F-A-C og den 
neapolitaniserede subdominant, Des, F, As, (med F i bassen) ligger præcis en stor terts fra hinanden, og 
begge akkorder er – set som grundakkorder – durakkorder. Så den neapolitanisering man kan foretage af 
subdominanten, ved at erstatte den med durakkorden en stor terts dybere, foreslår Maegaard udstrakt til 
også at gælde tonika og dominant. I første omgang præsenteres det som en måde at gøre en akkord 
subdominantisk på: 

”En særlig form for subdominantisering er omdannelsen af den pågældende akkord i den neapolitanske 
subdominants billede: neapolitanisering (ibid.38)”. 

Og selv en Sn kan yderligere neapolitaniseres: 
”Denne omdannelse kan endog vedrøre selve den neapolitanske subdominant, således at man 

”glemmer” Sn’s oprindelige grundtone på skalaens 4. trin og nu betragter den som en durtreklang på det 
sænkede 2. trin, der så i sin tur kan neapolitaniseres, altså en slags dobbelt neapolitanisering 
(Snn)(ibid.39).”  

 

                                                           
152 En anden diskussion man kunne rejse, er hvorfor Maegaard i 1981 vælger at gå tilbage til et dualistisk begreb, 

for noget som hovedparten af tysk teori siden Hermann Grabner, Die Funktionstheorie Hugo Riemanns und ihre 

Bedeutung für die praktische Analyse, München, 1923, har kaldt Gegenklang, vi kunne kalde det kontraklang. Hvis det 
endelig skal være, så var dette begreb måske bedre, da det ikke alluderer til en underliggende teori, som i øvrigt 
forkastes.  

Det er selvfølgelig muligt, Maegaard har været ukomfortabel med kontraklang-begrebets fundering i 
parallelklangen, som den altså er kontra i forhold til.  Som Renate Imig Systeme der Funktons-bezeichnung in den 

Harmonielehren seit Hugo Riemann, Düsseldorf, 1970, side 174-175 gør opmærksom på, viser denne ”Definition [..] 
auf einen schweren logischen Fehler des Systems hin: Bei zwei quintverwandten Dreiklängen, die in dominantischem 
Verhältnis zueinander stehen [såsom Am og Em, Tp og Tg], wird einer vom anderen abgeleitet, werden also beide als 
Vertreter derselben Funktion aufgefasst.” 
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Men neapolitaniseringsbegrebet er ikke kun tænkt som betegnelse, for subdominantisering. Det er 
netop indført for at kunne betegne en forbliven i første akkords funktionsområde ved den faldende store-
terts-til-durakkord-progression:  

”Ved bevægelsen en stor terts ned fra durakkord til durakkord kan den anden akkord forstås enten som 
en neapolitanisering af den første (= mollvariantens ledetonevekselklang [..]) eller som 
mollsubdominantens parallel, altså oSp. Mens der således i begge tilfælde er tale om en mollfarvning, 
forbliver det åbent for fortolkning, om den anden akkord stadig befinder sig i T-området, eller om den 
betegner en overgang til S-området. Velsagtens netop på grund af sin tvetydighed i så henseende er denne 
akkordforbindelse overordentlig yndet i romantisk harmonik (ibid.155-156)”  

 

Da neapolitaniseringsbegrebet har vist sig levedygtigt kan det måske tåle lidt uddybelse. Maegaard 
foretager denne uddybelse små ti år senere i ”Harmonisk analyse af det 19. århundredes musik”, Musik og 

Forskning Vol.15, 1989-90, København 1990, p.79-110. Her forklares det, at neapolitaniserings-begrebet 
skal søge at redegøre for den akustiske oplevelse, som Riemann tilsneladende søgte at indfange med 
ledetonevekselklangs-begrebet : 

 
”Når Riemann insisterede så stærkt på ledetonevekselklangsrelationen, at han ville tillægge den ligeså 

stor vægt som parallelrelationen, tyder det for mig at se på, at han i den dengang nye musik har hørt noget 
vanskeligt håndterligt, som han har villet gøre analytisk tilgængeligt med dette begreb.[..] [Det er] 
nærliggende at antage, at det dybest set handler om den forandring af treklangen, som fører til den 
neapolitanske subdominant. Denne ændring, i mollklange lille sekst i stedet for kvint, i durklange desuden 
lille terts i stedet for stor, blev netop særlig udbredt i den romantiske musiks harmonik, også hvad angår 
andre klange end S-klangen. Det skal derfor her forsøges at betragte stor-terts-relationen ud fra 
synspunktet neapolitanisering. 

Det forudsættes, at enhver treklang, moll såvel som dur, kan neapolitaniseres, idet det dog bemærkes, 
at ændringen af durklangen er den mest gennemgribende, og at den for mollklangens vedkommende fører 
til akkordens substitutklang [læs: afledning] (1989-90, 91).”  

Varianter 

Den sidste tilføjelse til dansk standard terminologi var også en genindførelse af et Riemannsk begreb, 
nemlig variant-begrebet. Helt rigtigt er det ikke at kalde det en genindførsel. Danske teoretikere har hele 
tiden opereret med at kalde en pludselig dur-forekomst af tonika i en molsammenhæng for Tv, altså 
tonikavariant. Ligeledes har man kunnet se betegnelserne brugt for en moldominant (Dv) eller for en 
subdominant af andet tonekøn end foreskrevet af de faste fortegn (altså dur i mol og mol i dur). Det 
Maegaard indfører, er at benytte variantbetegnelserne i forbindelse med parallelakkorderne, en praksis 
Riemann selv har antydet. Maegaard forklarer: 

”Det er således muligt at forklare stor-terts-relationen mellem akkorder tilfredsstilende ved 
neapolitanisering, men dog kun hvad durklange angår. As-moll over for C-dur eller c-moll er ikke en 
neapolitansk relation.153 For at fuldende betragtningerne over både parallel- og neapolitanerrelationen er 
det nødvendigt at inddrage variantbegrebet. Som nævnt har Riemann selv sent i livet åbnet adgang til 
systemet for dette begreb [..].  

En parallelklangs variant (pv) kan føre til dennes parallel (pvp), eventuelt i variantform (pvpv). Mens 
kvintskridt gennemløber det kromatiske total, før udgangspunktet atter nås, fører en sådan pv- eller vp-
kæde tilbage til sit udgangspunkt efter fjerde led (ibid.94).” 

                                                           
153 Dette synspunkt holder Maegaard dog ikke entydigt fast ved. På side 96 i samme artikel hedder det lidt 

mildere, at brugen ”af variantformer af neapolitaniserede klange forudsætter altså at man giver afkald på at betragtre 
klangen som en substitutklang.” Og længere fremme ekspliciterer han om de neapolitaniserede former: ”Disse er 
enten stedfortrædende former af en af de allerede nævnte klange, eller der tilskrives dem selvstændig harmonisk 
værdi. I så fald kan de også fremtræde i variantform (1989-90, 99).”  
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Maegaard tænker på en akkordfølge som Em-G-Gm-Bb-Bbm-Db-Dbm-E-Em, som udfra E-mol da ville 
betegnes T (Em)-Tp (G)-Tpv (Gm er jo variant af G-dur, altså en parallelvariant) –Tpvp (fordi Bb er parallel- 
variantens-parallel) – Tpvpv (for Bbm er jo variant af forrige akkord) – Tpvpvp (Db ,parallel til forrige variant) 
– Tpvpvpv (Dbm, variant af denne parallel) – Tpvpvpvp(Fb) - Tpvpvpvpv = T (fordi Fbm er enharmonisk med 
Em. Spil selv de to akkorder efter hinanden på klaver). 

Kadenceforklaring og andettrinsakkorden 

Maegaards beskrivelse af kadencen ligger tæt op af Høffdings. Han fremhæver således også, at mellem 
T-S og D-T ”hersker kvintforholdet, der efter alt at dømme må anses for den tonale harmoniks 
fundamentale funktionsforbindelse (LarsenMaegaard 1981, 70).” Kvintforbindelse synes altså 
paradigmatisk for funktionel sammenhæng. I dette lys er den uforklarlige overgang fra S til D mildest talt 
forklaringsmæssigt sårbart. 

”Det ”sårbare” sted er klart nok forbindelsen hen over midten, fra S til D. Det er her de fleste 
kadenceudvidelser finder sted, dels inden for subdominantens område, dels mellem S og D. I S bevirker 
alene tilføjelsen af den store sekst i S6, at der etableres en slags kvintforhold mellem S og D, idet den 
tilføjede sekst tillige kan forstås som grundtone i en septimakkord på 2. trin (ibid.70)”.  

Modsat Høffding hører Maegaard altså den implicitte kvintforbindelse, der opstår mellem S og D, når 
seksten tilføjes til subdominanten. Derudover benytter Maegaard præcis forbindelsens sårbarhed som 
underforstået argument for den udvidelse af akkordrepertoiret, der finder sted netop her. Mit synspunkt 
er, at denne udvidelse er en udvidelse af akkordrepertoiret for den funktion man kan sige det er, at lede 
frem til dominanten. Som det er sagt før, kaldes denne funktion i amerikansk terminologi for 
dominantforberende.

154
 

Et andet synspunkt – det som størsteparten af de her gennemgåede danske forfattere er talsmænd 
for155 - er, at det er væsensforskellige funktioner, der i dette sårbare punkt – mellemrummet mellem S og D 
- samles foran dominanten. 

Formidleren Jens Brincker (1937-) 
 
Hermed er vi nået frem til den litteratur om funktionsharmonik som vi har udvalgt til jer, nemlig 

Brinckers fremstilling, Musiklære og musikalsk analyse, B.II Harmoni, Engstrøm og Sødring 1994.  I vil her 
genfinde såvel samtlige forfatteres stedfortræderbegreb (Brincker, 1994, 35) Hamburgers mediant-begreb 
(ibid.,35) Westergaard/Maegaards aflednings-begreb (ibid., 36) samt Maegaards brug af variant-begrebet 
(ibid.,42). 

Dog skal man bemærke, at Brincker i sin beskrivelse af mediantbegrebet lader det dække over- såvel 
som under-mediant, om end begrebet i gennemgangen af de enkelte trin kun benyttes i forbindelse med iii, 
det Maegaard døbte Tg.  

Stedfortræderbegrebet indsnævres i forhold til tidligere forfattere. Nu hedder det, at det ”anvendes 
om en akkord, som erstatter (træder i stedet for) en tonika efter dennes dominant..(ibid., 35).” 

Endelig synes Brincker at være meget large i sin brug af parallel-begrebet. Han mener – ligesom 
Hamburger engang gjorde det -, at en iii efter dominant kan kaldes Dp, at altså en (i C-dur) Em akord kan 
have en slags afsvækket dominantfunktion (ibid. eks.36). Det mener jeg – som I ved -  ikke den kan.  

                                                           
154 Se Allen Forte, 1962, p.91, ”When the triad on IV serves as a stepwise preparation of V [..] we will call it a 

dominant preparation. Similarly, VI often serves as a stepwise dominant preparation.” Man kan også møde 
betegnelsen predominant. Se f.eks. Daniel Harrison ”Supplement to the Theory of Augmented-Sixth Chords”, Music 

Theory Spectrum, Vol.17, No. 2 (efterår 1995) pp.170-195. Side 187 forklares brugen af termen som et middel til at 
undgå at tage stilling til hvorvidt pågældende akkord – en altereret vekseldominant - nu var dominantisk eller 
subdominantisk: ”It is for this reason that Figure 4 calls this functional behavior ”pre-dominant,” unloading some 
unneeded feight from ”subdominant” and stressing the dominant setup powers of augmented-sixth chords.” 

155Hamburger skiftede jo som angivet ovenfor radikalt mening i 1955. 
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Til gengæld er han opmærksom på dens særlige valeur når den ligger som sekstakkord. Herom angiver 
han, at den”betragtes af nogle teoretikere som en ”dominant med sekst i stedet for kvint”, D6, og ikke som 
dominantparallel med tertsen i bassen, Dp. [..]Fordoblingen af dominanttonen b på treslaget i takt 2 og af 
tonikatonen es på étslaget i takt 3 taler til gunst for denne fremgangsmåde [..](ibid.39).” Her vil jeg tilslutte 
mig gruppen – deriblandt Riemann selv -, der hører akkorden som dominant med sekst. 

 Om andettrin anfører han, at i dur kaldes det ”normalt” Sp. Skal man tage Hamburgers argumentation 
alvorligt, vil den imidlertid kun sjældent optræde som Sp, men snarere være Saf eller Ss. Stedfortræder kan 
den nu ikke være i Brinckers terminologi. Det er muligvis ment som pædagogisk forenkling fra Brinckers 
side, men denne frie brug af termen Sp er i realiteten et terminologisk tilbageskridt, som skaber forvirring 
og en masse Sp’er som rettelig burde have været noget andet. 

Andettrin i mol har Brincker ingen overvejelser over.  Som septimakkord vil Brincker betragte den som 
slet og ret en S6 med seksten i bassen. Et synspunkt som såvel Westergaard som Louis og Thuile veg tilbage 
for som kontraintuitivt. De mente, at tonerne d-f-a-c ganske enkelt ikke høres som en F-dur i omvending, 
men udelukkende kan opleves som en Dm7. Når Brincker navngiver denne akkord som en subdominant, er 
det for at markere dens funktion. Markere at den fungerer nemlig på samme måde som en subdominant. 

 
Modsat de forrige nævnte forfattere forsøger Brincker at give en karakteristik af, hvad der forstås ved 

de tre hovedfunktioners ”funktion.” Bemærk, at mens tonika og dominant forklares relativt enkelt og kort 
kræver redegørelsen for subdominanten mere lyrik og en tillid til lytterens kreative fantasi. For hvad skal 
man egentlig forstå ved begreber som ”spænding med modsat retning”, en ”forstyrrelse [..] som er ”mindre 
graverende”, og hvad er det for en ”balance” der ikke ”kræver [..] samme direkte genoprettelse”? Læs selv: 

 
Tonika funktionen [..] fungerer som udgangspunkt for harmoniske udsving og som hvilepunkt efter 

harmonisk aktivitet.[..] 
Dominant funktionen [..] betegner en spænding i forhold til tonika. Spændingen er udtrykt 

skalamæssigt, idet dominanten [..] indeholder skalaens opadgående ledetone, VII (til I) og som 
septimakkord, D7, desuden den nedadgående ledetone IV (til III).[..]  

Subdominant funktionen […] betegner også en spænding i forhold til tonika, men en spænding med 
modsat retning af dominantspændingen. Skalamæssigt er denne spænding udtrykt ved, at det 
nedadgående ledetonetrin IV-III er til stede i akkordforbindelsen S-T, tonalt ved naboskabet mellem T og S i 
kvintcirklen, hvor S er et udsving i b-retningen i forhold til T. En subdominant forstyrrer altså ligesom en 
dominant den tonale balance, men forstyrrelsen er mindre graverende og kræver ikke samme direkte 
genoprettelse af balancen som dominanten gør. En S-akkord kan videreføres direkte til en T [..], men den 
kan lige så godt videreføres indirekte til T gennem en D (ibid., 30-32).” 

 
Bemærk karakteristikken af S i kadencen. Netop den relation, som traditionelt anføres som den 

funktionstonalt centrale harmoniske progression, S-D, fremstilles her mest af alt som en mulig ”omvej” fra 
S til T. S og D er kadencedefinerende i kraft af deres relation til tonika, men åbenbart ikke i kraft af deres 
relation til hinanden. Sådan kan man også omgå det ”sårbare punkt.” 

Med hensyn med hvad der for Brincker så begrunder kadencen, synes han at hælde til 
argumentationen baseret på de såkaldte karakteristiske dissonanser: 

De tre funktioner T, D og S er ikke alene knyttet til hvert sit trin i skalaen; men de karakteriseres også af 
visse akkordtyper, hvis klanglige struktur er så let kendelig, at man nemt associerer fra klang til funktion. 

 
Dominanten ”er gennem sit tritonusinterval og den dobbelte ledetonespænding så karakteristisk, at 

man vanskeligt kan høre den uden at associere til dominantfunktionen, og det uafhængigt af hvilken 
omvending og stilling den ligger i. 

Det afgørende ved akkordens klang er tritonusintervallet, og blot det bevares, bevarer akkorden sin 
funktion, selv om den mangler kvinten [..] eller grundtonen [..]. Ja, blot det isolerede tritonusinterval [..] 
kan i stærk dur-mol tonal sammenhæng fungere som dominant.[..] 
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Subdominanten karakteriseres især af kvintsekstakkorden på skalaens IV trin – bygget op af en stor 
terts, en lille terts og en stor sekund i dur [..] og af en lille terts og en stor terts og en stor sekund i mol.[..] 

Tertsernes indbyrdes placering er altså ikke afgørende for denne klang – det er derimod akkordens 
øverste tone, seksten, og den har givet navn til akkordens funktionsbetegnelse: Subdominant med tilføjet 
sekst eller S6 (ibid.32-33).” 

Længere nede angiver Brincker, at man ”noterer sig at alle karakteristiske subdominanter i trinanalysen 
analyseres som II trins akkorder (ibid.34).” 

Men han fortæller ikke hvorfor, eller hvilke implikationer det kunne have for forståelsen af 
subdominanten. For er den tilføjede sekst overhovedet en karakteristisk dissonans, hvis det er kvinten der 
behandles som dissonans. Giver det ikke udelukkende mening, at tale om en tilføjet sekst i de tilfælde det 
er seksten der opløser sig opad til tonikas terts? Spørgsmålet er her udformet retorisk, som om man 
indlysende tager fejl, hvis man mener noget andet end det forventede svar. Realiteterne er imidlertid, som 
vi har set det gennem hele fremstillingen, at mange danske teoretikere intet problematisk ser i deres 
forståelse af den tilføjede sekst, uanset om kvinten eller seksten behandles som dissonans.   

Man kunne også spørge hvorfor tritonusintervallet mellem terts og sekst i molsubdominanten med 
tilføjet sekst åbenbart slet ingen betydning har, mens dominantens tritonus mellem terts og septim 
ligefrem er karakteriserende for akkorden.  

Mange indvendinger kan findes frem imod funktionsharmonikkens akkordbetegnelser. Men ikke desto 
mindre har disse betegnelser også en god mening, og en forklarende funktion.  

Brincker eksemplificerer enkelt og præcist styrken i funktionsanalysens udvidede subdominantbegreb, 
som helt og aldeles kan synes at opsluge andettrinsakkorden.  Og han benytter præcis samme 
argumentation, som Hamburger gjorde i sit opgør med parallel-akkorderne i beskrivelsen af I-VI-IV-V-
vendingen i dur og mol; Relaterede musikalske fænomener bør analyseres med relaterede grafiske 
symboler. 

 
”Så længe man holder sig til hovedtreklangene og de karakteristiske akkorder, virker funktionsanalysen 

glimrende og er et betydeligt fremskridt i forhold til trinanalysen inden for den dur-mol tonale musik. 
Navnlig indførelsen af begrebet S6 er et stort fremskridt i forhold til trinanalysen [..]. 

 

 
Eks. 3.19 eks. 34 Brincker 1994 

Musikalsk er der ingen væsensforskel på de tonale kadencer i eks 34a og 34b [3.19A og B], og derfor må 
man foretrække en analysemetode, der bruger de samme analysetegn i begge eksempler [..](ibid. 34).” 

 
Tilbage står blot andentrinsakkorden som treklang. Hvis IV og alle omvendingerne af ii7 skal opfattes 

som ren subdominantisk funktion, hvorfor skal treklangen, II, så med et suffix – det være sig ”p” eller ”s” -
”degraderes” til blot en repræsentation af S, som om den kadence II initierer – II-V-I – kun er, i 
Westergaards ord, en slags kadence. Hvis alle II7’s fremtrædelsesformer beskrives som omvendinger af S6 
burde også II’s fremtrædelsesformer beskrives udfra et rent suffix-frit S-begreb. Ligger ii som sekstakkord 
opfattes den jo som en ren subdominantfunktion, betegnet ”ufuldkommen, symboliseret ved et 
gennemstreget S: S. I denne optik opfattes akkorden på bedste generalbasvis, som en akkord på IV med 
sekst i stedet for kvint. Hvordan forholder ii-grundakkord sig i denne optik i forhold til II6?  

Skal man følge den logik, der tilsiger sekstakkorden at opfattes som IV-trins akkord med sekst i stedet 
for kvint må ii ligesom ii6 benævnes ”ufuldkommen” S. Den ligger dog blot i grundform. Dvs. den tone, der i 
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S regnes for sekst ligger i bassen. Akkorden bliver funktionelt dermed en ufuldkommen S med seksten i 
bassen. 

 
 Eks. 3.20 Subdominantbetegnelser 
Denne konsekvens har ingen teoretiker draget. Og dog er det – så vidt jeg kan se - den eneste logiske 

betegnelse, der er tilgængelig, hvis man i et system, der opfatter subdominant og vekseldominant som to 
forskellige funktioner, vil fastholde ii-trinnets rene subdominantfunktion og undgå den terminologiske 
inkonsekvens, som Westergaards forslag om at betegne ii som oDD løber ind i.156 

 
I forhold til vekseldominanten taler Brincker også klart og entydigt. Vekseldominant er blot et tilfældigt 

navn for en tilfældig bidominant: 
”En bidominant fungerer som dominant til det trin, der ligger en kvint under dens egen grundtone [..]. 

Som funktionstegn for bidominanterne har man indført et D i parentes, (D), der er fælles for alle 
bidominanter undtagen den på II trin, bidominanten til dominanten, der kaldes vekseldominant, DD 
(ibid.40-41)”.    
 

Syntesedanneren Anders Müller (1955-) 
Udover Jens Brinckers tekst henviser vi også til Anders Müllers Musikalske Strukturer, 2012, EWH. Også 

heri vil i genfinde mange af de betegnelser som vi er stødt på ovenfor. 
Müller inddrager udover stedfortræder- og afledningsbegreberne, både Hamburgers mediant-begreb 

og Maegaards gennemgangsbegreb og får dem til at spille sammen i en meget fin beskrivelse af 
mediantforholdenes rolle i funktionsharmonikken: 

”Gennemgangsfunktionens grundtone ligger en terts over den hovedfunktion, den er afledt af. 
Gennemgangsfunktionen er ikke en selvstændig funktion, idet den altid efterfølger hovedfunktionen – der 
er tale om en accidental funktion. 

Gennemgangsfunktionen af D er i såvel dur som mol en formindsket treklang og forstås i 
funktionsanalysen i stedet normalt som en ufuldkommen dominant [..]. 

 

Forholdet mellem tertsbeslægtede akkorder betegnes i visse situationer som mediantisk. Betegnelsen 
hentyder til, at mediantens grundtone ligger midt imellem grundtonen og kvinten. 

Der er normalt ikke tale om en egentlig harmonisk funktion, men om en angivelse af, at akkorderne er 
tertsbeslægtede. Medianter lader sig dermed ikke umiddelbart forklare ud fra en kadencemodel, men skal 
forstås som substantielt beslægtede med den pågældende hovedfunktion.[..]  

I visse tilfælde kan mediantfunktioner optræde som selvstændige funktioner, dog svækket af det 
forhold, at mediantfunktionen ikke indeholder grundtonen til den funktion, den er afledt af (fx er 
tonikamediant i C-dur en e molakkord). 

Symbolet for mediantfunktionen er symbolet for den pågældende hovedfunktion, efterfulgt af et lille m 
– fx Tm for tonikamediant (Müller, 145).” 

 

                                                           
156 Rasmussen, 2011, behandler problemet indgående og gennemreflekteret på siderne 82-86. Rasmussens 

løsningsforslag er det helt igennem pragmatiske at differentiere mellem en subdominant på IV, IVS, og en subdominant 
på II, IIS

 (p.85). For denne betegnelse gælder det – modsat Westergaards oDD – at den er uproblematisk i en teoretisk 
position, der anser sub- og veksel-dominantisk funktion for fundamentalt væsensforskellige.  
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Muligheden af at tolke den formindskede treklang på skalaens 7. trin som en Dg, blev afvist af 
Maegaard, men Müller tager det med som en teoretisk mulighed. Og faktisk ligger denne tolkning jo i 
direkte forlængelse, af Maegaards egen definition af stedfortræderen. Den definition, der åbnede for, at 
den formindskede treklang på andettrin i mol kunne tolkes subdominantisk. Müller gentager – i et noget 
enlere og præcisere sprog – da også denne Maegaardske stedfortræder-definition:  

”Stedfortræderfunktionen er en selvstændig funktion, idet den kan erstatte den tilsvarende 
hovedfunktion. Stedfortræderfunktionens grundtone ligger en terts under den hovedfunktion, den står i 
stedet for. Den dannes ved, at kvinten i hovedfunktionen udskiftes med seksten, hvis størrelse er bestemt 
af den skala, der definerer (ibid.143).”  

 
Med denne stedfortræder-definition kan såvel dur- som mol-II hos Müller problemfrit tolkes som Ss, 

hver gang den optræder alene som tredjesidste akkord i kadencen. Optræder den i forlængelse af S vil den 
forstås som en afledning, Saf. Ja, også Dp som sekstakkord kan betegnes stedfortræder, Ds, da den jo rent 
faktuelt træder i stedet for dominanten i kadencesituationer. 

Begrebet indebærer imidlertid stadig en differentiering mellem en hoved- og en bi-funktion. For 
subdominantens vedkommende mellem IV og II trin, hvor II trin igennem sin suffix-bårne betegnelse 
fremstår som en ”mindreberettiget” afglans af IV. 

 
Også i forhold til vekseldominanten markerer Müllers tekst en – om end forsigtig – syntetisering. Uden 

at komme ind på hvorledes man præcist skal forstå den subdominantiske funktion i forhold til den 
vekseldominantiske bliver den analoge funktion bag de to begreber tydeligt fremstillet: 
 
”Vekseldominanten spiller inden for den funktionelle harmonik en vigtig rolle, idet den i lighed med 
subdominanten forbinder sig til dominanten i to centrale harmoniske sammenhænge. 

• I den autentiske halvsutning, hvor den leder til den afsluttende dominantakkord 
• I kadencevendinger, hvor den – i skikkelse af en septimakkord – optræder på samme position som 

subdominanten. 
 

Vekseldominantens funktion i disse to harmoniske sammenhænge er nært forbundet med tertsens 
videreførelse.  
 

• Opadgående terts  - videreført til dominantgrundtonen – forekommer i forbindelse med autentiske 
halvslutninger med vekseldominanten på ubetonet og den efterfølgende dominant på betonet 
takttid. 

• Nedadgående terts – videreført til dominantens septim – forekommer i forbindelse med 
kadencevendinger, hvor vekseldominanten optræder på samme position som subdominanten med 
vekseldominanten på betonet og den efterfølgende dominant på ubetonet takttid (ibid., 188).” 
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