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Funktionsteori i Sverige og Norge
Dansk, Svensk og Norsk dur-mol-teori er af sprogfællesskabet bundet sammen. De tre landes
harmonilærefremstillinger har cirkuleret mellem hinanden, hvad de mange referencer til broderlandenes
lærebøger dokumenterer. Man kunne tro, at vores geografiske og sproglige fællesskab derfor ville afføde
en slags enhed i brugen af den tyske funktionsteori. Det skal vise sig langt fra at være tilfældet. Sverige,
Danmark og Norge udvikler tre forskellige versioner af funktionsteorien.
Den svenske teori udformes som en ren oversættelse af Grabners – og senere Malers – terminologi, og
udtrykker således en principielt relationel og ikke progressionel funktionsforståelse: De forskellige
biakkordbetegnelser udtrykker udelukkende relationen til hovedklangen, ikke den progression de er en del
af.
Den danske teori skaber nye instrumentelle funktionsbetegnelser, der udtrykker hvorvidt biakkorden
optræder efter egen eller en anden hovedklang. De formale parallel-betegnelser får hermed også en form
for progressionel betydning, da de kun bruges i situationer, hvor biakkorden optræder efter eller før en
anden biakkord, eller hvis den forudgås af sin egen dominant.
Den norske teori bryder med parallelbegrebet og betegner biakkorderne med kun brug af Hamburgs
(1951) begreber stedfortræder og mediant. Begreber, der henhører til to forskellige logiske kategorier.
Denne asynkronicitet synes at genere norsk teori, der derfor omtolker stedfortræderbegrebets ’s’-suffiks til
en intervalrelateret betegnelse af samme type som ’mediant’: ’s’ står for submediant. Hermed ophører
becifringen endegyldigt med at udtrykke progressioner. Det opvejes af et supplement af et regelsæt for
gode progressioner indenfor dur-mol-musik, som man kender det fra amerikansk teori. Foreningen af to
meget forskellige teorier er hermed lykkedes på norsk grund.
Selvom udviklingen af den svenske og norske teori ikke skal gennemgås så detaljeret som den danske
og den præ-Høffdingske Centraleuropæiske teori er blevet, så er der dog trods alt mere at sige end dette.
Der ér en udviklingshistorie, som kaster lys over vores broderlandes udvikling og den udvikling skal vise sig
forbundet med hvilken af dansk lærebog, vores to broderfolk valgte som referencepunkt: Høffding (1933)
eller Hamburger (1939).
De to fremstillingers teoretiske konfrontation, der i Danmark gradvist heles i løbet af de næste små
hundrede år, fører i Norge og Sverige til to forskellige teorier: en dansk-tysk og en dansk-amerikansk. Og
den kendsgerning kaster i sig selv et perspektiverende lys tilbage. Havde Hamburgers, og ikke Høffdings,
første fremstilling dannet skole i dansk teori, havde muligvis også vi haft en teori, der lå langt tættere op ad
amerikanernes end tyskernes måde at beskrive dur-mol-harmonikkens logik.

Sverige 1933-1995
Svensk harmonisk teori vil blive fremstillet gennem otte forfattere/forfatterpar: Svensson/Moberg
(1933), Ingemar Liljefors (1937, 1951), Harald Göransson (1947, 1950), Valdemar Söderholm (1959), Henry
Lindroth (1960), Sune Smedeby (1978), Sten Ingelf (1980) og Jansson/Åkerberg (1995). Fremstillingerne er
udvalgt efter hyppigheden af henvisninger i svensk og dansk litteratur, samt – for den sidste udgivelse –
publikationens synlighed på nettet. Sagt anderledes: De bøger, der kommer frem, når man googler emnet.
Og det er så heller ikke helt rigtigt. To bøger gennemgås i anden sammenhæng: Aron Bergensons
Harmonilära (1899) og Harald Fryklöfs Harmonisering av Koraler i dur och mol jämte Kyrkotonarterna
(1915). Den første inddrages kun i den udstrækning, de gennemgåede værker – der alle nævner den –
eksplicit trækker på elementer fra den. Ellers gennemgås den sammen med de øvrige nordiske landes store
Richter-inspirerede1 harmonilærer fra århundredeskiftet, den norske Gustav Langes og den danske
1

Ernst Richters Lehbuch der Harmonie Praktische Anleitung zu den Studien in derselben, (1853) var tidens mest
indflydelsesrige lærebog, oversat til engelsk, fransk, russisk, svensk,polsk, spansk , hollandsk (Holtmeier, 2005, 227) og
hele to gange til dansk (af Johann Christian Gebauer, 1871 og Jørgen Ditleff Bondesen, 1883), brugt helt op i det
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J.D.Bondesens Harmonilære, begge fra 1897. Fryklöfs bog inddrages i gennemgangen af norsk teori, da det
er her, der henvises til den.
Svensk teori havde – som dansk teori – en indledende fase, hvor forskellige vinkler på funktionsteorien
slås an. Funktionsteorien introduceredes i sverige af Svensson/Moberg samme år som Høffding
introducerede den i Danmark. Men introduktionen var radikal anderledes. Den var præget af en eksplicit
historisk bevidsthed, og en trofasthed mod oplægget, Riemann funktionsteori, der implicerede accept af
den dualistiske tilgang. De følgende forfattere, Liljefors og Göransson, brød med den dualistiske tilgang og
inkorporerede træk fra Høffdings lærebog. Terminologien rørte de dog ikke ved, på anden vis end ved – for
Göranssons part – at erstatte Riemann-terminologien med Grabners termonlogi. En svensk oversættelse af
gegenparallel, kontraparallel introduceredes. Sammen med dette begreb udfoldedes hos Göransson en
stor sensitivitet for progressionssammenhængendes betydning for funktionstolkningen. Den manglende
evne til at skelne mellem det, der senere på dansk kom til at hedde afledning og stedfortræder,
kompenserede Göransson for i sin medfølgende udredning. Da Svensson/Moberg, Liljefors og Göransson
præsenterer alle de forskelige delelementer, der først med Söderholm (og Lindroth) synes at få en
kodificeret form, vil gennemgangen af disse tre fylde forholdsvis meget. Med det, der set i bakspejlet, kan
kaldes Söderholms ”kodificering”, indledtes samtidig en ny måde, at betragte de harmoniske forløb.
Progressionssensiviteten forsvandt og de funktionale betegnelser synes nu entydigt at måtte forstås alene i
forholdet til tonika. Ikke i forholdet til den progression funktionen indgik i. Det skal vise sig, at denne linje
kommer til at være normdannende for den efterfølgende svenske teori, deres små forskelle – som
nedenfor vil blive fremstillet – ufortalt.
Vi begynder med begyndelsen:

Sven E. Svensson (1899-1960) og Carl-Allan Moberg (1896-1978) Harmonilära (1933)
I året 1933 introduceredes Riemanns teorier i såvel Danmark som Sverige gennem udgivelser på
nationalsproget. Begge lande havde fælles starttidspunkt og var teori et kapløb, kunne man sige, at begge
kom lige hurtigt fra start (til sammenligning skal vi frem til 1948, før en opdatering af den gamle
generalbas-baserede teori publiceredes i Norge).
Kom begge lande lige hurtigt fra start, så var der dog markant forskel på, hvilken start de to udgivelser
satte. To mere forskellige præsentationer af den i princippet samme teori kan dårligt tænkes:
Det giver sig udslag allerede i den måde, de evaluerer udgivelsestidspunktet.
Høffdings bog udkommer i 1933. Tilfældigvis.
Svensson/Mobergs bog udkommer ”i september 1933, till den 250:e årsdagen av Jean Philipp Rameaus
födelse, omrk. Den 24 sept. 1683 (Svensson/Moberg, 1933, V).”
Forskellen i positionering er gennemgående:
Hos Høffding erklærer de indledende sætninger, at denne ”Lærebog er ikke skrevet af lyst til teoretisk
Spekulation (Høffding 1933, 3).
Hos Svensson/Moberg lyder det derimod at foreliggende ”arbete avser att i enklast möjliga form give
en teoretisk og historisk grundval för det harmoniska tänkandet […] (Svensson/Moberg 1933, III)
Høffdings bog udspringer af et behov for at imødekomme ”ganske bestemte praktiske Formaal”
(Høffding, 3), mens Svensson/Mobergs præsenterer såvel teoretisk fundament som en lærd detaljeret
historisk fremstilling.
Høffdings bog er holdt i et enkelt ukunstlet sprog, mens Svensson/Moberg omtaler harmonik som ”en
rörelse i horisontalplanet, varvid det konsonanta klangmaterialet endast bliver att betrakta som kadensens
råmaterial och de dissonanta klangbildningarna som en koncentration av harmonirörelsen (inskjutande av
kadensbeståndsdelar i mönstringen av verandra) (Svensson/Moberg, 1933, III).” Og de fortsætter med
tyvende århundrede (Reuter, 1929, 94) og altså forbillede for også de her nævnte danske, norske og svenske
harmonilærebøger. For en begrundelse for at betegne den ’generalbasorienteret’ se (Holtmeier, 2005, 224 ff.).
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spidfindige iagttagelser om angående dissonansfænomenet, som selve koncentratet af kadencen og det,
der langt bedre end alterationsbegrebet forklarer hvad, der virkeligt sker i harmonikken:
”Det i princip viktigasta är framställandet av harmoniken i första hand som Dissonansens egenskap
av kadenskoncentrat tolläter åven utmönstringen av alterstionsbegreppet, som eljest vid analys lätt
bliver en räddningsplanka för ett ofullständigt förstående av harmoniförloppet (Svensson/Moberg,
1933, III).”
Høffding refererer sporadisk til tidligere kilder. Blandt disse er ikke Riemann. Det synes faktisk uvist om
han overhovedet har læst Riemann.2
Svensson/Mobergs historiegennemgang og imponerende litteraturliste gennemgår eksplicit
forgængerne. Inklusiv samtlige Riemanns relevante harmonilærebøger fra Uber die Musikalichen Hören
(1873, omtales i teksten (1933, 13), men ikke er med i litteraturlisten) til Elementar-Schulbuch der
Harmonilehre (1906). Bemærkelsesværdigt er det i denne sammenhæng, at hverken Grabners (1923) eller
Malers (1931) bidrag til funktionsterminologien så meget som nævnes. Ikke i historiegennemgang, ikke i
litteraturliste.
Høffding indfører ufortrødent nye symboler (det skråtstillede stedfortræder-T) og ikke før sete regelsæt
(fordoblings- og metrik-reglerne).3
Svensson/Moberg nærmest undskylder den udvidelse, de har set sig nødsaget til at foretage.4
Endelig fremlægger Høffding en monistisk voldsomt forarbejdet version af Riemanns teori, 5 mens
Svensson/Moberg omhyggeligt gengiver mesterens teori, således som den er præsenteret i Handbuch..6.
Inklusiv den dualistiske tilgang, med akkordnotation baseret på primen: oc (Fm) og c+ ©.7
Så Svensson/Moberg stadfæster på en række punkter en fuldstændig anden norm for at skrive
lærebøger i funktionsteori, end den, der kommer til at dominere i Danmark. Den mest markante forskel er
traditionen for at inddrage historisk fremstilling og reference til andre lærebøger.
Historisk bevidsthed og loyal reference til trods, så overtager Svensson/Moberg dog ikke den
Riemannske dualisme ureflekteret. Forfatterne er bevidst om den duale teoris manglende fysiske fundering
og udarbejder derfor følgende erklæring: For ”harmoniläran är det skäligen betydelseslöst, om denna
spegelbild av övertonsserien existerar eller ej. Vi nöja oss med att begagna den som arbetshypotes
(Svensson/Moberg, 1933, 15):”
Argumentationen for bibeholdelsen af det duale synspunkt, suppleres argumentet, at dette synspunkt
giver mulighed for en klarere og præcisere og mere pædagogisk fremstilling end generalbassens mekaniske
tertsopbygning (som i parentes bemærket jo ikke er kendetegnende for generalbasteorien men for
fundamentalbasteorien og trinteorien: Generalbasteorien becifrer bare. Fundamentalbasteorien tolker

2

Det er påfaldende, at Høffding først i sin sene harmonilære (1976) nævner de Riemannske benævnelser
’dominantens dominant’ og ’mellemdominant’. Som om han ikke var bekendt med dem under skrivningen af den
første harmonilære (1933).
3
Høffding synes ikke selv at være helt opmærksom på det radikale skridt, han tager, med indførelsen af
’stedfortræder’-becifringen. Tvært imod undskylder han på det nærmeste, at der ikke er flere nydannelser
(1933,5):”Hvis der overhovedet er noget nyt (min kursiv) i min Fremstilling af Harmonilæren, saa er det maaske den
Vægt jeg lægger paa Fordobling af Akkorder.”
4
Svensson/Moberg (1933, III): ”Den utvidgning av detta beteckningssystem, som här företagits, består endast i
kombinationer av hos Riemann använda funktions- och hjälptecken.[..] Vi tro oss icke genom denna komplettering av
ett i sitt slag oöverträffat harmonichiffer ha visat någon sidovördnad mot den store teoretikerns minne; tvärtom torde
vi kunna berömma oss av att på detta sätt ha avvärjt en vanlig anmärkning mot systemet, vilken går ut på att
fränkänna det giltighet för annat än ett mycket begränsat avsnitt av musikhistorien (wienklassicismen och den tidigare
romantiken).”
5
For gennemgang af Riemanns teori, se ”Fra Hauptmann…”
6
Hugo Riemann, Handbuch der Harmonielehre, hvis første udgave udkom i 1887. I nærværende fremstilling
refereres fra den uændrede femte udgave, 1912.
7
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progressionsbestemte grundtoner. Trinteorien vurderer alle akkorder som tertsstabler) samt giver et fast
og enkelt grundlag for musikteorien:
”Det ”duala betraktelsesättet” av musiken, d.v.s. den uppfatning som utgår från, att dur och moll
äro varandrras polära motsatser och att durklangen är en över- men mollklangen en underklang, har
emellertid så stora fördelar ur psykologisk och pedagogisk synspunkt, att det med jämnmod kan bära
förlusten av undertonsteorin. Vad som är avgörande för frågan är nämligen, vilket uppfattningssätt som
ger den klareste inblicken i harmonikens väsen och bäst ägnar sig för en pedagogisk framställning:
generalbasens mekaniska tersuppstabling, som ej bekymrar sig om och ännu mindre förmår uttrycka
ens de allra intimaste släktskapsförhållandena mellan ackord, eller funktionsläran med dess visserligen
akustiskt omstridda underklangsuppfatning men med förmåga att använda sig av begrepp, vilka in i
detalj kunna anpassas inom vardera tonsläktet och motsvara varandra som plus och minus inom
matematiken. Det duala betraktelsesättet ger sålunde en fast och enkel grundval för ett praktiskt
tillämpbart harmoniskt system (Svensson/Moberg, 1933, 16).”

Urform, konfliktakkord og tonalitet
Harmonilära er disponeret således, at først fremlægges det harmoniske materiale: Skala, toneart, klang
og harmoni og herunder den dualistiske klangbeskrivelse og Riemanns detaljerede beskrivelser af samtlige
mulige akkordprogressioner.
Dernæst gennemgås under titlen Rörelse de bredere harmoniske progressionsmuligheder: Kadencen ,
bikadencen, de kirketonale kadencer, samt dissonanserne.
Sidste del, Praxis, indeholder harmoniske analyser, harmoniseringsvejledning samt – og her er der
endelig overensstemmelse med Høffdings fremstilling – en kort introduktion i generalbas.
Svensson/Mobergs bog er en præsentation af Riemanns teori. Men, som nævnt, en reflekteret
præsentation, hvor de selvstændigt har tænkt videre indenfor de givne Riemannske rammer. Særligt to
kadenceaspekter skiller sig ud i forhold til tidligere (Riemann) og efterfølgende teori: Deres teori om
urformlen og konfliktakkorden.
Teorien om urformlen tager afsæt i de to akkorder en enkelt prim kan generere ifølge Riemanns duale
teori. Primen kan som grundtone være udgangspunkt for de stigende tertser, der danner en durakkord, og
som kvint være udgangspunkt for de faldende tertser, der danner en molakkord. Dvs. c kan som oc betegne
en Fm og som c+ den C-dur 8:
”Förbindandet av de två olika klanger, som åt båda sidor utstråla från samma ton, t.ex. c+-oc, oe-e+
o.s.v., utgör urtypen för all harmonisk rörelase, varför vi vilja kalla förhållandet mellan dem för den
harmoniska urformen (Ibid., 26-27).”
Disse to akkorder C-Fm eller Am-E kan imidlertid ikke i sig selv befæste en given toneart. Det er ikke til
at sige, hvem der er tonika, hvem der er subdominant, hvem der er dominant. Helt bogstaveligt. Vi kan
have en ide om, at i forbindelsen C-Fm, er C tonika og Fm subdominant, og i forbindelsen Am-E er Am
tonika og E dominant. Men med kun to akkorder er det i princippet umuligt at afgøre dette éntydigt.
”Först om till dem sluter sig en tredje klangbildning, bliver kadensen fullständig, d.v.s. var och en av
klangerna får en bestämd funktion i den harmoniska utvecklingen. Vi kalla denna tredja klangbildning
för konfliktakkord (Ibid., 29).”
Urformlen er – monisitisk terminologi - en kvintvis bevægelse fra en durakkord til en molakkord. Den
’konfliktakkord’, der skal udvide denne bevægelse til en fuldgyldig kadence, udgår - udtrykt gennem
dualistiske termer - fra enten dur- eller mol-akkordens kvint. Dvs. fra det, en monistisk teori ville betegne,
durakkordens kvint og molakkordens grundtone. Konfliktakkorden vil i mol være en molsubdominant og i
dur en durdominant.
I dur er det dermed dominanten, der er konfliktakkord, den akkord, der markerer en ’trehed’, der er i
”konflikt” med den intime forbundethed i urformlens to akkorder. Tankegangen er konsekvent, interessant
8

o

Svensson/Moberg benytter den Riemannske becifring, hvor en foranstående angiver molprim og et
+
efterstående angiver durprim.
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og radikalt anderledes end Riemanns egen fremlæggelse, hvor det er i dur er subdominanten, der bibringer
en ”konflikt” i toneartsopfattelsen. For i bevægelsen fra tonika til subdominant rejses spørgsmålet om
tonika virkelig er tonika eller i virkeligheden dominant til subdominanten, der så er den egentlige tonika.9
Dominantens rolle er da, at løse denne konflikt ved éntydigt at pege på tonika, som tonika. Andre
teoretikere (Mersmann 1926, 47-49) betegner subdominanten som frastødning fra tonika. At forrykke
dette konfliktelement til dominanten er et usædvanligt ikke før set træk, der dog samtidigt fremtræder som
en logisk beskrivelse i lyset af den Svensson/Mobergske urform, der tager udgangspunkt i et a priori
slægtskab mellem durtonikaen og molsubdominanten qua deres identiske primer.
Tilføjelsen af en konfliktakkord resulterer i en kvintstabel hvor midterste akkord kan være dur såvel
som mol:
”Den mellersta klangen […] kommer då att bilda ett slags jämviktsläge mellan de båda andra.
Denna jämviktsklang kallas tonika och betecknas T, konfliktackordet, som utstrålar från tonikans högsta
ton […] kallas dominant D och underklangen, som utstrålar från tonikans lägsta ton […] kallas
subdominant, S (Ibid., 29-30).”
Først nu kan tonaliteten fastsættes. Og begrebet tonalitet defineres på Riemannsk vis som det
relationssystem, der gør enhver skalaegen akkord beskrivelig ud fra dens relation til tonika:
”Med tonalitet menas ett ackords, tonikans, herrvälde över de andra, varigenom dessa stälas i
förhållande till och endast kunna förklaras genom denna tonika (Ibid., 30).”

Bitonika og nye begreber
Et sidste kunstgreb, der skal nævnes er bogens omtale af bidominanter og bikadencer.
Svensson/Moberg oversætter det tyske zwischenkadence til ’mellankandens’, men udelader begrebet
’zwischendominant’, altså ’mellandominant’. I stedet for at operere med sådanne ’mellemdominanter’ eller
’bidominanter’, som Høffding på dette tidspunkt kalder dem (1933, 97), indføres et begreb for de akkorder
bidominanterne leder til. De indfører begrebet ’bitonika’. Disse bitonikaer foreslås angivet gennem et
sindrigt sæt af betegnelser (Ibid., 87-88). Durtonikaparallellens dominant (E i C-dur) becifres Pd+ (P og det
sidste + for durs parallel, d for dominant) og moltonikaparallellens molsubdominant (Fm i Am) kaldes oPs (oP
for mols parallel og s for subdominant). Systemet udvides til at dække den kromatiske skala, som sæde for
mulige bitonikaer. Således er der betegnelser for så usædvanlige akkorder som C#m i C-dur,
durtonikaparallellens dominants parallel, der becifres Pdp+, og Ab i A-mol, moltonikaparallellens
subdominants parallel, oPsp. Udover P-symbolet indføres også et M-symbol til angivelse af mediantforhold.
Her skal man holde tungen lige i munden. Mediantbetegnelsen angiver tredjedominantens placering.
Tredjedomianten, akkorden kvinten over vekseldominanten, har sin grundtone på A. Medianten ligger altså
en lille terts under Tonka. Submedianten angiver subdominanten i trejde led. Den har sin grundtone på es.
En lille terts over tonika. Derfor angiver begrebet submediant overterts og mediant underterts.

9

Modellen kan findes allerede hos Hauptmann (1853, 25), der beskriver hvorledes ”den først satte treklang
[kommer] i modsætning til sig selv, for den er nu i forhold til underdominanten selv blevet overdominant og i forhold
til overdominanten selv blevet underdominant […](min oversættelse)”[”Dadurch kommt der zuerst gesetzte Dreiklang
mit sich selbst in Gegensats oder Widerspruch, denn er ist in der ersten Stellung selbst Oberdominant-, in der andern
Unterdominant-Accord geworden”]. Hos Riemann formuleres det et sted (1906, 62) således: ”F øl g ern e T -S - D- T
o
o
o
o
u n d T - D - S - T e r d e e g en t li ge n or ma lkad en c er af den velbegribelige grund, at kontrakvintklangen [S i dur,
D i mol] bliver tydeligere i sin modsætningsbetydning som konfliktakkord når den står direkte overfor Tonika; Den
derpå følgende enkle kvintklang [D i dur, S i mol] afslutter de to rivalers strid om Tonikabetydning […] (min
o
o
o
o
oversættelse)” [„D i e F ol g en T -S -D - T u n d T - D - S - T sin d e ig en t li ch e N or mal kad en cen aus dem
wohlbegreiflichen Grunde, daß der Gegenquintklang in seiner gegensätzlichen Bedeutung als Konfliktakkord
deutlicher wird, wenn er der Tonika direkt gegenübertritt; der dann folgende schlichte Quintklang schliest den Streit
der beiden Rivalen um die Tonikabedeutung ab […]“]. Også Halm (1905, 28) har lignende betragtninger, som vil
fremdrages i afsnittet omLiljefors.
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Der er dog heldigvis ingen grund til at gå dybere ind i denne becifring. Den får ingen betydning for
dansk teori og dens betydning for senere svensk teori er minimal. Kun ’bitonika’-begrebet bliver hængende.
Ingen af de efterfølgende svenske harmonilærebøger viderefører Svensson/Mobergs dualistiske
fremstilling. Men det er somom fremstillingen alligevel kaster en ”tysk” forståelse af sig, som på trods af
andre påvirkninger som f.eks. Høffding (1933) hænger ved i hele den periode af svensk teori, der her
behandles.

Ingemar Liljefors (1906-1981): Harmonilärans Grunder (1937), Harmonisk analys (1951)
”Till grund för ackordens systematisering och beteckning ligger Hugo Riemanns numera almänt erkända
funktionsteori (1937, 4),” fortæller Liljefors indledningsvist i hans første indføring i grundlæggende
harmonisk teori udgivet kun fire år efter Svensson/Moberg. Hans fremstilling er præcis som denne baseret
på Riemanns teorier. Og det er den, erfarer vi i den fjorten år senere udgivne analytiske opfølgning, fordi
Riemanns funktionsteori på bedst mulig måde formår at give en norm for akkordbevægelse. En norm der
på én og samme tid kan redegør for ”grundklangens egen vertikale rörelse och melodilinjens horisontale
rörelse[…] en norm, som är så rörlig att den lämnar plats öppen för ackordbildningar, vilka uppstått ur
kampen mellan melodi och klang (1951, 8).”
Liljefors’ to bøger om harmonilære har titlerne Harmonilärans Grunder med ackordanalys enligt
funktionsteorien (1937) og Harmonisk analys enligt funktionsteorien (1951). Den første indeholder en fyldig
indføring i grundelementerne og den følgende fremstår som en lettere korrigerende efterfølger, hvis
primære bidrag er en skelnen mellem ledetonernes og kvintskridtets betydning i kadencen samt den
såkaldte dispositionsanalyse, en analyse af toneartsforløb. Sidstnævnte falder dog uden for nærværende
interessefelt og vil ikke blive kommenteret. Følgende præsentation er dannet af uddrag fra begge
fremstillinger:
Liljefors angiver, at han i fremstillingen søger så vidt muligt at ”hålla sig till de gängse gällande
begreppen” og ”om den i vissa avseenden avviker från denna princip, beror det på författarens strävan
efter största möjliga lättförståelighet (Ibid.).” Som hos Svensson/Moberg nærmest undskyldes egne
tilføjelser. Det foretrukne er at holde sig til de ’gængse’, dvs. ’Riemannske’ betegnelser.
Musikoplevelse beskrives. Som noget, der giver en fornemmelse af, at de forskellige akkorder ”stä ett
visst släktskapsförhållande till varandra och att varja ackord har sin speciella betydelse, sin funktion att
fylla. Vid den harmoniska analysen enligt funktionsteorien sträva vi framförallt efter att klarlägga de
funktioner, som de olika ackorden enligt sina släktskapsförhållanden fylla i det musikaliska sammanhanget
för att på detta sätt lära känna det harmoniska elementets struktur och vinna en fördypad förståelse av det
musikaliska konstverket (Ibid., 7).”
Her defineres funktionsbegrebet som noget, - en særlig rolle?, en særlig plads? – akkorden udfylder i
kraft af sin relationer. Om det er relationen til tonika eller til de omkringliggende akkorder specificeres ikke.
Men studiet af disse relationer, skal hjælpe til erkendelse af selve det ”harmoniska elementets struktur”.
Dette ”harmoniska struktur” sporer Liljefors kritikløst tilbage til Rameau, og gentager hermed Riemanns
fejlslutning, at hans teori blot er en videreførelse af noget, Rameau selv satte i gang uden at kunne tage
konsekvenserne. Liljefors (Ibid., 7) fortæller at Riemann ”utvecklade de av j.Ph. Rameau redan 1722
framlagda teorierna om ackordens släktskap och gjorde dem pedagogiskt användbara bl.a. genom ett
beteckningssystem, som återgav ackordens inbördes stållning i funktionstermer.” Men Rameaus teorier om
akkordslægtskab angik progressionsregler. Riemanns teorier angår immobile relationer mellem tonika og
skalaens akkorder. Som Liljefors (Ibid., 8) da også forklarer: ”Genom att lägga olika förstavelser eller
slutändelser till dessa grundtermer erhäller man benämningar på ackorden, som uttrycka deras inbördas
släktskap.” Man udtrykker akkordernes indbyrdes slægtskab ikke deres progressionelle muligheder. For
Rameau var akkordbetydning udtryk for dens bevægelsesmulighed, ikke for dens relation til tonika.10
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Se afsnittet om Rameau (som er skrevet, men ikke sat ind i den ramme, det skal optræde i).
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Liljefors fremlægger åbent, at den musik teorien gælder for, er begrænset til en særlig tidslig epoke,
men han mener samtidigt, at bruges teorien rigtigt, ”kan den vara upplysande även i sådan musik, där
melodiens frigörelse sprängt de harmoniska formerna.[…] Funktionsteoriens verksamhetsområde sträcker
sig sålunde långt och inbegriper strängt taget hela den diatoniska samklangens välde (1951, 8).”
At den første bogs fremlæggelse af funktionsteorien sker på monistisk basis fortælles ikke direkte. Først
i den fjorten år senere udgivne udgivelse ekspliciteres det (1951, 9):
”Funktionanalysen i sitt här främställda skick utgår närmast frän Hugo Riemanns grundläggande
arbeten i ämnet, men är dessutom resultatet av författerens bemödanden att finna en modifierad och
för pedagogiska ändamål lämpligare form för funktionsteorien. Särskilt gäller denna modifikation det
dualistiska betraktelsesätt (min kursiv), som Riemann anlade för att finna en vetenskapligt tilltalande
förklaring på mollklangen.”11
I 1937 fremgår dette mere indirekte af Liljefors’ reference til de bøger, der ligger som inspirationskiller.
Præcis som Svensson/Moberg erkender Liljefors åbent sine påvirkninger.12 De begreber, der er overtaget
viderebringes som overtagne begreber, og de begreber forfatteren har set sig nødsaget til selv at udvikle,
præsenteres som sådanne.
De bøger Liljefors (1937, 6) nævner er:
Bergenson (1910)13, Grabner (1923), Halm (1905), Höffding (1933), Louis/Thuile (1913), Schreyer
(1924), Schönberg (1911 [1966]) og Svensson/Moberg (1933). Vel må Liljefors relatere til sin svenske
forgænger. Men litteraturlisten viser tydeligt, at det er den monistiske funktionsteori, der står i centrum.
Suppleret med den gamle Bergenson og den uomgængelige hybrid af funktions- og fundamentalbasteori,
Louis/Thuille. Men skønt Louis/Thuille indtager en særstilling er de øvrige værker ikke ligegyldige. Så langt
fra. Alle nævnte tyske værker må den dag i dag betegnes hovedværker indenfor harmonilærelitteraturen.
Svensson/Moberg oplistede 47 titler rækkende fra Rameau (1722) til Erpf (1927).
Liljefors nævner kun 8. På lige fod med de mest anderkendte og indflydelsesrige værker nævnes blandt
de kun 8 værker danske Høffdings første harmonilære. De øvrige, var alle – pånær Grabner – i øvrigt også at
finde i Svensson/Mobergs liste. Det er bemærkelsesværdigt, at Riemanns egne skrifter ikke figurer blandt
de vigtige forudsætninger for en fremstilling af funktionsteorien!14
Den følgende præsentation, vil have fokus på spørgsmålet om, hvorledes disse kilder, og herunder
særlig Høffding, har influeret fremstillingen.

Kadencen
Om kadencens akkorder hører vi, at ”de, som uppbyggas på skalans första, fjärde och femte toner mest
använda i vår västerländska tonkonst och kallas med ett gemensamt namn för huvudackord.
De tre huvudackorden låna vart och ett sitt namn från den gamla beteckningen på de tre motsvarande
tonererna i skalan, tonika första tonen, subdominant fjärde tonen, dominant femte tonen.[…](1937, 13).”
”Subdominant, förkortat S, betyder underdominant, och kallas så, emedan dess grundton ligger på
lika stort avstand under tonikans grundton som dominantens (eg. Överdominantens) grundton ligger
ovanför samma ton, nämligen en kvint.
Dominant, förkortet D, betyder förhärskande, vilket – som vi senare få se – i detta sammanhang
med tanke på ackordets betydelse i slutfall får uttydas som.
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Bemærk, at skønt Liljefors ikke selv fremstiller stoffet dualistisk, er han ikke uden forståelse for meningen bag
den dualistiske tilgang. At det var en måde at etablere en videnskabelig dækkende forklaring af mol.
12
Der er med andre ord intet forsøg på at fremstå som en uafhængig harmonisk profet, hvis ord bør modtages
som orakelsvar. Sådan som man alt for ofte ser det i dansk litteratur.
13
Som er anden udgave af Bergenson 1899.
14
Hvilket de jo i øvrigt heller ikke synes at have gjort for Høffding (1933).
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Dessa tre ackord, tonika, subdominant och dominant utgöra den grund, till vilken alla
ackordkombinationer kunna föras tillbaka (min kursiv).15 Tillsammans bilda de även en ackordföljd av
grundläggande betydelse, kadensen (=slutfall) (1937, 14).”
Kadencen er alle akkordbevægelsers urgrund, den formel alt kan føres tilbage til. Det modsvarer
Høffdings (1933, 34) bemærkning om, at ”al harmonisk Opbygning er en Variation af den tonale
Kadence (1933, 33-34)”. Det kadencen giver, er et koncentrat af al musiks bevægelse fra spænding til
opløsning. Det er en forening af ledetonernes melodiske stræben og akkordernes bevægelse. I T-Svendingen høres skalaens ene mulige ledetonebevægelse fra tonikaterts til subdominant, og i D-T, den
anden, fra dominantterts til skalaens grundtone:
”Kadensen ger påså sätt i koncentrerad form en bild av den växling av spänning och efterföljande
upplösning, som behärskar nästan allt harmoniskt skeende.
Särskilt kommer denna spänning till uttryck i dominanten, vilken får sin naturligaste upplösning i
den en kvint lägre uppbyggda tonikan. Ackorföljden D+-T+ är det viktigaste harmoniska spänningsupplösningsmomentet – en motsvarighet till skalans inledningston – grundton, vilket ledtonsteg även
ingår i D+-T+ (1937, 19).”
Forståelsen af musik som spænding og opløsning peger tilbage til Halm. Ligeledes gør den forståelse af
kadencen som to-delt, som også deles af Høffding (1933, 33):
”Kadensen kan sålunda liksom skalan indelas i två hälfter, T+-S+ och D+-T+, vilka egentligen äro
sinsemellan lika. Detta framgår tydligast av basstämman, som visar att i vardera hälften ackordens
grundtoner ligga på en kvintsafstånd från varandra, c-f och g-c.16
Av likheten följer emellertid att T+-S+ i C-dur lika väl kan vara D+-T+ i F-dur, att D+-T+ i C-dur är det
samma som T+-S+ i G-dur o.s.v. Två sådana ackordförbindelser komplettera emellertid varandra och ge
tillsammans det helhetsintryck av tonarten, som vart och ett av dem är oförmöget att skänka.(Jfr.
Skalan, dår varje tetrakord kan tillhöra två tonarter.)
Därmed är kadensens egentliga uppgift – att fastslå känslan för en viss tonart – fylld (Liljefors, 1937,
19).”
Liljefors’ betragtninger om den toneartsmæssige usikkerhed, som indførelsen af subdominanten
medfører, peger tilbage til en subdominantopfattelse, der knæsattes af Hauptmann (1853, 25).17 Den
overtoges af såvel Riemann som også én af de ekspliciterede forbilleder for Liljefors’ præsentation, Halm
(1905,28). Han beskriver, som ovenfor nævnt, ligesom Liljefors kadencen som todelt og fortæller, at i og
med tonika bevæger sig til subdominanten er tonika ikke længere ”noget tilvejebragt, et resultat [af
kadencen], men noget betingende, en faktor. Den omtydes til en dominant: En indre modsætning! For
Tonika tilkommer fra naturens side betydningen af hovedakkord, følgelig mål for bevægelse.” For Halm er
denne ”indre modsætning og dobbeltbetydning, som opstår gennem den ændrede fortolkning,”18
kadencens egentlige drivkraft. Så vidt går Liljefors ikke. Han fastslår blot, at begge kadencer skal til for at
tonearten fremstilles fyldestgørende. Man kan i beskrivelsen af behovet for en tredje akkord til
komplettering af kadencen måske ane en indflydelse fra Svensson/Mobergs urform-og-konfliktakkordfremstilling. Måske.

15

Når dette fremhæves, skyldes det ligheden med Høffdings formulering .
Bemærk, at Liljefors ved hver eneste akkord angiver, om den er dur eller mol med netop den Riemannske
+
o
tegnsætning, som Svensson/Moberg bruger i angivelse af primen. Dur har efter becifringen og mol har før
becifringen.
17
Se note ovenfor.
18
Den hele passage, der her er klippet op lyder på tysk (Halm, 1905, 28): „Der erste Teil ist I-IV: also ist I, die
Tonika, nicht herbeigeführt, Resultat, sondern bedingend, Faktor, sie ist in die Dominant umgedeutet: ein inneren
Widerspruch! Denn der Tonika kommt von Natur die Bedeutung des Hauptakkords, folglich des Ziels der Bewegung zu.
In dem inneren Widerspruch und Doppelsinn, welcher durch veränderte Interpretation entsteht, haben wir schon
früher das eigentlich (30)Treibende erkannt. […]“. Se Frau Hauptmann… for en indføring i Halms teorier.
16
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Ledetone og kvintskridt
”Av grundläggande betydelse för det harmoniska skeendet är ledtonernas och kvintstegets
spännings- och upplösningsförhållanden (1951, 9).”
I 1951 går Liljefors nærmere ind på kadencens to virkemidler, ledetone og kvintskridt. Begge elementer
vi genkender fra Høffdings fremstilling af affinitetens virkemidler. Fællestonen, som hos Høffding (1933, 34)
også havde betydning, nævnes ikke hos Liljefors.
Om ledetonespændingen fortæller Liljefors (1951, 10), at det ”är växlingen mellan hela och halva
tonsteg, som åstedkommer spändingen.” Den diatoniske skala er med andre ord selve forudsætningen for
at kunne etablere en ledetonespænding. Han uddyber:
”Starkast framträder spänning-upplösningsförhållandet vid ledtonsteget indledningstongrundton, när den förra uppfattas som ters i dominanttreklangen, den senare som grundton i
tonikatreklangen (forfatterens fremhævelse, 1951, 10).”
Dominantterts til grundtone udviser den stærkest mulige ledetonespænding.
”Men det är inte ledtonsteget ensamt, som […] skapar det starka spänningupplösningsförhållandet. I förhållandet D-T ligger nämligen ett kraftelement, vilket även oberoende av
ledtonsteget skapar ett eget spänning-upplösningsförhållande. Detta kraftelement kännetecknas av
intervallförhållandet mellan de båda ackordens grundtoner (Ibid.10).”
Liljefors (1951, 11) foretager en inddeling svarende til Høffdings (1933, 104) af skalaens
progressionstyper i tre, med en ganske anden terminologi end Høffding, og med en for sekundbevægelsen
noget anderledes karakteristik. Liljefors oplister progressionerne efter tre ’typer’: en terts/sekst-,
skeund/septim-, kvart/kvint type. Om disse angives det:
1) Terts/sekst-typen: Kraftløs, spændingsløs, men smidig.
2) Sekund/septim-typen: Kraftudviklende, spændingsopbyggende, men usmidig.
3) Kvart/kvint-typen: Spændingsudløsende, velafbalanceret.
Liljefors konkluderer, at mens terts/sekst-typen blot er spændingsløst let glidende og sekund/septimtypen er spændingsskabende, hårdt energisk arbejdende19, så indeholder kun kvart/kvint-typen både
spænding og opløsning, og Liljefors fortæller, at ”den dominerar bland ackordväxlingsgrupperna genom
denna sin balans (1951, 11).” Med denne beskrivelse lykkes det Liljefors at fremhæve kvintspringet som
dominerende progression uden at tildele den samme paradigmatiske betydning, som man finder hos f.eks.
Høffding.20 Kvintspringet kan således favoriseres uden, at hverken sekund- eller terts-bevægelse af den
grund fremstår som problematiske.
Mest kraftfuld er naturligvis kvintbevægelsen fra dominant til tonika. Og det har sin årsag i tre
samvirkende faktorer (1951, 11-12):
1) D-T är en ackordväxling av kvinttyp
2) D-T innehåller det starkast verkande ledtonsteget, inledningston-grundton
3) T utgör tonartens slutackord
Kvintspring, ledetonebevægelse og grundtoneslutning er de elementer, der betinger kraftfuldheden.
Fællestoneaspektet har ikke betydning for progressionens vellykkethed. Igen et klogt træk i en teori, der jo
19

I disse karakteristikker kunne man måske godt genkende Høffdings begreber neutral og kontrær.
At kalde kvintspringet paradigmatisk hos Høffding er måske at stramme definitionen en smule. Men
kvintspringet som det kommer til udtryk i bevægelsen D-T er den stærkeste affinitet man kan finde (Høffding, 1933,
24). Og det er affinitære akkorder, - akkorder i kvintafstand - der danner spændingsskabende og udløsende
akkordforbindelser, mens tertsskridt er neutrale og sekundskridt kun giver akkordfølger. I og med, at Høffding
udskifter funktionsbegrebet med et affinitetsbegreb (1933, 5) bliver affinitært en ladet betegnelse, der henviser til
præcis det, der karakteriserer dur-mol-musikken. De affinitære bevægelser bliver hermed implicit mere funktionelle
end ikke-affinitære bevægelser. Og dette fører i sidste ende til, at kvintskridtet får en normativ status som dur-molkonstituerende.
20
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har bevægelsen mellem to fuldstændigt uforbundne akkorder, IV-V, som kernebevægelse, indlejret i selve
teoriens grundvold.
Kvintspring betegner Liljefors som ’dominantspænding’, og denne kan også etableres fra molakkorder.
Skal de virke, er deres metriske placering blot særdeles vigtig. Man genkender Høffdings (1933, 2224)metriske overvejelser:
”Når en mollklang utgör spänningsackord i ett dominantförhållande, är spänningupplösningskänslan märkbar endast under förutsättning att den accentueras av rytmen eller
fraseringen.[…]
Ledtonspänningen och dominantspänningen kunna var för sig, oberoende av varandra, göra sig
gällande och utöva inflytande på ackordskeendet (1951, 12).”
Ledetonbevægelse og kvintfald er altså to isolerede størrelser, som bliver særlig kraftfulde, når de
optræder sammen, men som også sagtens kan operere isoleret fra hinanden.

Biakkorderne: Parallel
Liljefors kan have hentet de betegnelser han bruger for biakkorderne hos såvel Schreyer som Høffding.
Han har gennem de to forfatteres enslydende fokus på kun parallel-begrebet kunnet underbygge sin egen
tilsyneladende ulyst mod at inddrage ledetonevekselklangs- eller gegenklangs-begreberne fra henholdvis
Svensson/Moberg og Grabner. I 1937 er kun parallelbegrebet i spil. Han giver en toneartsfunderet
forklaring. På baggrund af en opregning af durskalaens seks første trin, de, der bærer en ren treklang,
skriver han:
”Dessa parallellförhållanden åro fullt överensstämmande med tonarternas parallillism, ty de sex
nämnda klangernas grundtoner äro samtidigt grundtoner i parallelltonarter.[…]
Vi räkna således från och med nu med begreppet parallel även för treklangerna, och samma
intervall – en liten ters – bestämmer förhållandet mellan dem liksom mellan parallelltonarterna (1937,
32).”
Om durs mol-biakkorder fortæller han:
”För att uttrycka dessa mollklangers förhållande till durklangerna inom samma tonart använda vi
oss av den beteckning, som angav släktskapen mellan tonarterna, parallell. Varje mollklang får sitt
namn av den en ters högra belägna durklangen, vartill bifogas tilläggsordet parallell, angivende
förhållandet till huvudackordet (1937, 33).”

Stedfortrædere?
Disse parallel-akkorder fungerer ”som ställföretrådare för huvudackordet. Särskilt år detta fallet med
Tp+, som ofta följer efter D+, bildande en bedråglig upplösning. ” Liljefors anvender begrebet stedfortræder,
knytter det sammen med den skuffende kadence, indenfor en terminologi, der tydeligvis har rødder i
Høffdings fremstilling. Hvorfor indfører han så ikke også det Høffdingske stedfortrædersymbol?
Jeg ved det naturligvis ikke. Men det, at han ikke gør det, tegner linjen for følgende svensk teori i
samme grad som Høffdings indførelse gjorde det i Danmark. Antageligvis har Svensson/Mobergs vidende og
gennemarbejdede fremstilling af den ufortyndede Riemannske funktionsteori noget at sige. Dette
monument for den ægte vare, har måske gjort Liljefors forsigtig med at overtage for drastiske uRiemannske beskrivelser. Måske har Liljefors erkendt det logisk asynkrone mellem et ’parallel’-symbolet og
’stedfortræder’-symbolet. Måske er det så enkelt, at svenske teoretikere ikke finder det passende at
benytte andre symboler, end de overtagne, medmindre det er strengt nødvendigt. Vi skal som
gennemgående træk i de svenske fremstillinger finde at foretagne ændringer altid anføres undskyldende og
med henvisning til den pædagogiske eller formidlingsmæssige nødvendighed. Man har ikke følt behov for
den becifringsmæssige ’danskificering’.
Dette forhold bliver meget påfaldende i Liljefors 1937’s fremstilling af den skuffende kadence. På god
tysk vis (Riemann, Grabner) becifres durs skuffende kadences tonika Tp. Og bruges kun parallelbegrebet
bliver spørgsmålet, hvad tonikaen i mols skuffende kadence skal hedde. I 1937 er svaret:
15

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

”En motsvarighet till dursidans bedrägliga upplösning D+-Tp+ uppstår på mollsidan när dominanten
ej upplöses till oT utan till oSp. Härvid brukar tersen i oSp fördubblas för att undvika det svårsjungna
intervallet överstigande sekund […] mellan tersen i D+ och grundtonen i oSp – i a-moll giss-f – som eljest
skulle uppstå […](1937, 38)”
I mol fører den skuffende kadence til subdominantparallellen!

Ledtonevekselklang
I 1951 indføres – omend kun tøvende – ledetonevekselklangsbegrebet. Man fornemmer virkelig et
forbehold, men samtidig også en tvingende nødvendighed. Først nogle indledende overvejelser:
”Harmonilärans analysmetoder har under alla tider varit föremål för diskussion och är så ännu i
dag. Är teoretikerna nögonlunda överens om de elementära begreppen, så är den vidare utbyggnaden
på analyssystemet desto rikare förgrenad i olika riktningar och uppfattningar. Egentligen är det endast
en sak alla äro fullständig överens om, nämligen att det system ännu inte är uppfunnet, som fyller
dessa ganska enkla båda krav: att analysen skall vara klar och lättöverkådlig samtidigt som den skall
fullständigt överensstämma med gehörsintrycket (1951, 36).”
I beskrivelsen af Ledetonevekselklangsbegrebet kan Liljefors maksimalt svinge sig op til at kalde det, en
”i vissa fall dock tillfredsställande tydningsform (1951, 37)”. Han benytter det originale Riemannske symbol,
som også Svensson/Moberg benytter: Funktionstegn (T, S, D) med > sat henover ”när kvinten i mollklangen
stigit ett halvtonsteg” og < sat henover ”när grundtonen i durklangen sjunkit ett halvtonsteg (ibid.).” > for
mols ledetonevekselklang og < for durs ledetonevekselklang.
Liljefors giver to eksempler fra mol, hvor ledetonevekselklangsbegrebet ifølge ham giver den bedste
tolkning. Det ene er et uddrag af Chopins c-mol-præludium, hvor en bevægelse fra Cm til Ab ved hjælp af
ledetonevekselklangsbegrebet kan tolkes som det, der i dansk teori ville begribes som en bevægelse fra en
tonika ned over dens afledning, det andet er den skuffende kadence i mol:

Liljefors, 1951, 37. Uddrag af Chopins c-mol præludium. 1951, 38, skuffende kadence.
”Trots det ovan sagda äro ledtonsväxelklangerna diskutable ur analyssynspunkt, emedan de
åstedkomma oklarhet ifråga om parallellackorden, med vilka de ju överensstämma till uppbyggnaden.
Det kan vara svårt att avgöra, når ett ackord skall tydas som parallell eller som ledtonsväxelklang.
Visserligen kan de båda ackordtydningarna skiljas åt i den strånga fyrstämmiga satsen med
utgångspunkt från ackordtonernas fördubbling, men i den fria satsen bortfalla dylika hållpunkter.
Användandet av ledtonsväxelklanger i analysen bör därför ske med stor urskillning – man rör sig här på
den subjektiva känslans område, där en lösning sällan kan åstadkommas genom förnuftsmässigt
grundade slutningar (1951, 38).”
Liljefors udviser en udtalt reservation overfor ledetonevekselklangsbegrebet. For det betegner jo
akkorder, der ifølge deres struktur ligeså godt kunne være paralleller. Kun konteksten betinger en anden
tydning. Og den kontekst, føler Liljefors, er et rent subjektivt anliggende, som der ikke kan regelgives for.21

21

Liljefors er ikke alene med sin skepsis. Mange år senere erklærer Diether de la Motte (2004, 102), at skønt man
siden Grabner har kaldt de bitreklange, der repræsenterer en hovedklang, som den ikke er parallel til for
’kontraparallel’, har man siden Riemann forgæves anstrengt sig for at finde en entydig bestemmelse af hvornår en
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Han henviser ganske vist til fordoblinger, der skulle kunne afgøre tvivlen, men hvorledes de skulle være
fortælles ikke. Man aner Høffdings fordoblingsregler spøge i horisonten, men de er ingen nytte til, da
Høffding jo slet ikke opererede med ledetonevekselklangsbegrebet. Ifølge Høffding skulle både grundtoneog terts-fordobling kunne betinge parallelbetegnelsen. Ingen af disse er altså til rådighed for en decideret
ledetonevekselklangsfordobling. Og en kvintfordobling, fordobling af den eneste tone, klangen ikke har
tilfælles med hovedklangen, synes ikke en mulighed.
At det overhovedet er ledetonevekselklangsbegrebet og ikke det Grabnerske gegenparallel, der tages
op kan i øvrigt undre. Dels optrådte Grabner som forlæg for Liljefors’ første udgivelse, dels har Göransson i
mellemtiden lanceret sin svenske oversættelse af gegenklangsbegrebet : ’kontraparallel’ (1947, 15). Trods
sin generelle åbenhed er Liljefors på dette punkt tavs.

IV – ii ? Subdominant eller parallel?
For Liljefors er generelt åbent diskuterende snarere end bedrevidende docerende. Som i spørgsmålet
om hvornår en akkord er subdominant med sekst (med eller uden kvint) eller en subdominantparallel (med
eller uden septim). Liljefors skriver i 1937 følgende, som i øvrigt gentages ordret i den senere harmonilære
(1951,17):
”I följande eksempel

har klangen f-a-d intagit S+:s plats i kadensen och ersätter den så till fullo, att örat uppfattar den
mera som en subdominant än som dess parallell, vilket den dock efter tonsammansättningen börde
vara. Bastonen f:s egenskap av grundton i S+ framträder emellertid här så starkt, att hela ackordet
klingar som en subdominant, trots den främmande tonen d; skulle Sp+ ha spelats med sin grundton d i
basen, hade S+-klangen ej infunnit sig med samma styrka. Eftersom S+-klangen i detta fall är
förhärskande, betecknas ackordet som en subdominant och kallas subdominantsextackord, S65 (1937,
35).”
Det er det lyttende øre, der afgør akkordens betydning. Dens position i forløbet betinger her
opfattelsen af den som subdominant og ikke subdominantparallel. I 1951 tilføjer Liljefors, at
”Subdominantsextackordet förekommer särskilt vid slutfall, även med kvinten bibehållen, f-a-c-d, en
sammansmältning av S+ och S+p-ackordens toner (1951, 17).” Men selv i denne sammensmeltning anser
liljefors S+-klangen for ”förhärskande” så akkorden derfor betegnes som en ren subdominant, S65. Liljefors
lader, uvist hvorfor, ikke sin becifring afspejle om kvinten rent faktisk er til stede eller ej.

Bi-dominant, bi-toneart, udvidet tonalitet.
Hæves Sp’s terts er der hos Liljefors tale om en ’bidominant’ (1951, 24). Lijefors overtager her Høffdings
terminologi og ikke det skift af fokus man finder hos Svensson/Moberg og deres erstatning af en betegnelse
klang er parallel og hvornår den er kontraparallel. [”Seit Grabner nennt man Negendreiklänge, die eine Hauptfunktion
vertreten, zu der sie nicht Parallele sind, Gegenparallelklang oder kurz Gegenklang.[..]
Indessen bemüht man sich seit Riemann vergeblich (er nannte tG noch “Leittonwechselklang”) mit dem Versuch
einer eindeutigen Bestimmung, wann ein Klang den nun Gegenklang und nicht Parallele sei.“]
De la Motte gennemgår derefter nogle af Riemanns eksempler på ledetonevekselklange, som han erklærer sig
dybt uenig i.
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for dominanten med en betegnelse, ’bitonika’, for den akkord, dominanten leder til. I forlængelse af denne
Høffdingske terminologi optræder da også begrebet ’vekseldominant’ , brugt som Høffding gør det,
udelukkende for dominantens dominant, og ikke, som man ser det hos Louis/Thuille, for andettrin generelt.
Men har Liljefors ingen ’bitonika’ indfører han til gengæld en ’bitoneart’. Et begreb, der betegner de
tonearter, der moduleres til i løbet af enkomposition, og som derfor må forstås underordnet
hovedtonearten. Samtidig opererer han med et koncept om en ’udvidet’ tonalitet. En tonalitet, der kan
udtrykkes også af akkorder, der ikke er skalaegne. Disse becifres gennem ’variant’-begrebet. Liljefors
inddrager den mulighed for at knytte variantbegrebet sammen med parallel- og
ledetonevekselklangsbegrebet, som Riemann skitserer i forordet til sjette udgave af Harmonielehre (1917,
XVII). Hermed kan Liljefors på samme måde som Svensson/Moberg gør det gennem deres P- og M-becifring
betegne en tonikarelation for alle den kromatiske skalas trin.
Jeg har ikke fundet henvisning til Liljefors i nogen dansk teoribog. Hans overvejelser har altså ikke haft
direkte betydning for den danske udvikling. Men mellem Liljefors’ to udgivelser har en anden forfatter selv
med kun tre-fire års mellemrum fået udgivet to harmonilærebøger, der ligesom Liljefors tydeligvis har
Høffding (1933) som inspirationskille. Modsat Liljefors inspirerer de tilbage. Høffding nævner i hvert fald
forfatterens sidste udgivelse i sin harmonilære fra 1976. Forfatteren hedder Harald Göransson.

Harald Göransson (1917-2004)
Funktionell Harmonilära (1946, 1947), Lyssnarens Harmonilära (1950)
Göransson udgiver sin harmonilære i 1946, lader den allerede i 1947 følge op af en let revideret
version22 og udarbejder efter få år endnu en harmonilære, der udkommer i 1950. Den første harmonilære
retter sig mod undervisning i satslære, den anden mod den interesserede lytter, der gerne vil vide mere.
Den er altså i højere grad en indføring i funktionsanalyse, end i satsskrivning.
Göranssons to bøger vil, som Liljefors’ blev det, blive gennemgået under et.
Ligesom sine svenske forgængere angiver Göransson sine inspirationskiller. Han fortæller i forordet
(1947), at der fra ”Høffding och Svensson/Mobergs harmonilärar har hämtets adskilligt”. Han er også ligeså
forsigtig i forbindelse indføring af nyskabelser som sine to forgængere:
”Det har varit förf:s strävan att inte i onödan komma med några egna bidrag till den redan förut
alltför rika floran av termer och beteckningar; när så ända inträffat i vissa detaljer, såsom i fråga om
beteckningen av motparallell/ledtonsväxlingsklang/ och medianter, har det skett av pedagogiska
grunder (1947, forord).”
Og en historisk gennemgang finder man (1947, 46-47). Væsentlig kortere end hos Svensson/Moberg,
men dog med benævnelse af generalbassen, Rameau og Weber, og en redegørelse for, at sidstnævntes
trintalsbenævnelser stadig benyttes hos Bergenson (1899) og - i et forbedret system - i en ny dansk
harmonilære, skrevet af Hamburger/Godske-Nielsen (1937), som hermed rubriceres som en fortsættelse af
den Bergensonske tradition - ikke som et funktionsteoretisk bidrag. Til sidst beskrives Riemanns duale teori,
og som eksempler på moderne videreførelser af denne nævnes sammen med den dualistiske
Svensson/Moberg (1933) og den monistiske Distler (1941) igen den danske Høffding (1933).
Som hos Høffding er der et afsnit om viseharmonisering (1947, 44) og som hos Høffding og
Svensson/Moberg er der en kort generalbasgennemgang (1947, 40).
I 1950 kommer han nærmere ind på forskellen mellem trinteori og funktionsteori og viser et kendskab
til engelsk-amerikansk teori. Han bemærker at denne version af trinteorien ”visserligen [har] tillgodogjort
sig många av funktionslärans grundprincipper (1950, 114)”, og henregner den manglende fuldstændige
omfavnelse af funktionsteorien til rent sproglige årsager:
”det engelska och franska parallel, paralléle betyder variant, medan vårt (och tyskans) parallell på
engelska och franska heter relative, relatif. Man ”ser” dock ingen släktskap mellan stegteorins II och IV i
dur, medan funktionslärans Sp och S ger klart besked […](1950, 115)”
22

Det er den version, der her refereres til
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Ligesom Liljefors – der intetsteds nævnes men dog ligefuldt klinger med i teksten - mener også
Göransson at funktionsteorien har værdi udover sit strengt definerede område. Om den ligefrem kan
bruges til, som Liljefors mener, at analysere andre musiktyper med, er han ikke sikker på, men
”även om denna principiellt endast är tillämplig på klar dur/moll-tonalitet, ger den också en
värdefull förberedelse för studiet av t.ex. kyrkotonal och impressionistisk harmonik därigenom att den
skärper iakttagelseförmågan och känslan för de ofta fina nyanserna mellan funktionell och ickefunktionell harmonik (1950, 114).”
Gennem beherskelse af funktionsteorien skærpes den harmoniske forståelse generelt, således at også
andre musiktypers nuancer og detaljer fremtræder tydeligere.

Funktion
Hvad er da funktionsteoriens ’funktioner’? Göranssons funktionsbegreb er på én gang ligetil og har
samtidig perspektiver, der peger i retning af en helt anden tradition.

Göransson, 1950, 18
Ovenstående eksempel viser to identiske vendinger, der i det ene tilfælde har rollen som T-S og i det
andet som D-T. Det viser altså, at akkordens funktion skifter i forhold til konteksten. At samme to akkorder,
kan have forskellig betydning. Eller at en toneart kræver tre akkorder for at tydeliggøres. Göransson
kommenterer det således:
”Här har vi […] ett slående eksempel på vad som menas med ackordens funktion. De två första
ackorden är ju i bäda fallen aldeles desamma man ändå uppfattar vi dem väsentligt olika, beroende på
vilken funktion de har i sammanhanget. I första fallet bildar de båda ackorden bara en inledning till vad
som komma skall, de leder bort från centrum, tonikan, och det återstår att komma tillbaka igen. I
senare fallet ligger tyngdpunkten just på de första ackorden, som leder hem till tonikan, medan
fortsättningen endast bekräftar detta (1950, 18-19).”
Der er imidlertid mere i teksten end bare den forskellige placering i forhold til et tonalt centrum, som
betingende for funktionerne. Göransson åbner for en formbetinget funktionstolkning, idet han beskriver de
to vendinger som indledning og afslutning. Det er givet, at han knytter disse indlednings- og
afslutningsfunktioner tæt til de tonikarelaterede funktionsforløb T-S kontra D-T. T-S åbner – man aner det
Mersmannske (1926, 179) ’frastødning’ - men der er intet til hinder for, at samme bevægelse efter et
længere forløb nu opfattes afsluttende. Som havende en afsluttende funktion. Idet akkorder sådan
forbindes med deres plads i det formale forløb, og disse roller også omtales som funktioner (afsluttende,
åbnende, stabiliserende) er den tyske funktionsforståelse forladt og man har bevæget sig over i en
amerikansk tradition.23

Kadencen: urform og voltmeter…
23

Som det f.eks. mange år senere kan ses hos Aldwell/Schachter (1989, 84) der i et afsnit betitlet ”Different
functions of I and V” skelner mellem en tonikas funktion som åbnende eller lukkende og formår at tildele dominanten
hele tre funktioner: ”Chords derive their meaning – as opposed to their label – from the way they function. In the
Kuhnau, the tonic functions first as an opening tonic,[…] At the end it is a goal of motion, thus a closing tonic. The V
has three different functions […] ” De tre funktioner er 1)“goal chord” i en “semicadence”, 2)“expanded so that it
becomes a significant portion of the piece” og endelig 3) “part of an authentic cadence”.
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Kadencen fremstiller Göransson ligesom Liljefors (1937, 19) og Høffding (1933, 33) som to-delt i
parrene, T-S og D-T. Ledetonespændingen fra tonikaterts til subdominant påpeges som hos Liljefors, og
som også hos Lijefors betragtes den ”fast inte så stark som mellan tonartens indledningston och grundton
(Göransson, 1950, 19).” Udover ledetonespænding hæfter Göransson sig ved kvintspringet, den rytmiske
placering og – til forskel fra Liljefors – fællestonen, som Høffding beskrev som et af de affinitetsskabende
elementer (Høffding, 1933, 34). Og ligesom Høffding erkender Göransson et ’hul’ mellem subdominant og
dominant. Her savnes jo fuldstændigt de forudnævnte kendetegn. De to akkorder ”trivs inte så bra ihop”.24
Og også i beskrivelsen af kadencens betydning klinger Liljefors’s (1937, 14) ”den grund, till vilken alla
ackordkombinationer kunna föras tillbaka” og Høffdings ”Variation af den tonale Kadence (1933, 33-34)”
med:
”[…] den tonala kadensen kan […] ses som en sammanfattning av de viktigaste harmoniska
möjligheter en tonart erbjuder, ungefär på samma sätt som en skala är en i viss mån konstgjord
uppställning av det melodiska materialet. Vi hör då harmoniutvecklingen i ett musikstycke som ett slags
variation av den tonala kadensen (Göransson, 1950, 21).”

Urform!
Samtidig med – egentlig ”forud for” - denne fremstilling kastes en linje tilbage til det dualistisk
funderede Svensson/Mobergske koncept om en ’urform’. Hele Göranssons fremstilling indledes med
refleksioner over første tema fra Schuberts ’ufuldendte’, og den harmoniske bevægelse fra I til V, der
karakteriseres (Göransson, 1950, 13) som ”den mest naturliga og ”lättgående” av alla harmoniförbindelser,
som vi också kunna kalla ”den harmoniska urformen”.” Og med et, er et begreb, som en slags gidsel for en
ikke-eksisterende kontinuitet, hentet fra én sammenhæng ind i en anden. Det ’urforms’-betingende i
Svensson/Mobergs fremstilling var den fællesprim som begge involverede akkorder udsprang af. Den
fællesprim eksisterer imidlertid kun i en dualistisk tænkning. I en monistisk fremstilling er den blot et
postulat. Göranssons ’lytterbetingede’, fænomenologiske fremstilling kommer i denne optik til at fremstå
som en kritisk kommentar til Svensson/Mobergs teoretisk/spekulative fundering. Fire sider bruger
Göransson på gennem ren ’lytning’ at fremkalde en art erfaringsbaseret oplevelse, der skal stå i stedet for
en teoretisk fundering. På det tidspunkt Göransson mener erfaringen er etableret slås der til: Det, der nu er
hørt og erkendt, er en ’urform’. Begrebet ’urform’ transformeres hermed fra at være ren teori til at blive
udtryk for en hørt erfaring.
Det er manipulation. Ikke bare er begrebet hevet ud af én type rationale og indsat i en anden.
Göranssons urform er en anden end Svensson/Mobergs. Svensson/Mobergs urform betegnede forholdet
mellem bl.a. en durtonika og dens molsubdominant. Göranssons urform betegner bevægelsen mellem
durtonika og dominant, altså mellem en opadgående primudfoldelse og dennes konfliktakkord. Det
erfaringsbaserede fundament skaber en anden urform end den dualistiske teori!
Denne type omsmeltning og nydannelse af stjålne begreber findes der mange eksempler på i historien.
Rameaus efterfølgere gjorde det samme i deres omformning af betydningen af subominantbegrebet,25 den
24

I sin helhed lyder det her referede afsnit (Göransson, 1950, 19-20): ”Ser vi nu på harmoniföljdens första del T-S,
finner vi något av samma ”dragning” även där. Det är en liknande ledtonspänning som drar tonikans ters upp mot
subdominantens grundton (h-c), fast inte så stark som mellan tonartens indledningston och grundton (fiss-g). Det är
samma kraftiga kvintsprång i basen och likaså en gemensam, kvarliggande ton.[…] rytmen är också densamma: lätttung. Nu förstår vi, varför tonikan så lätt glider över i subdominanten, och vi förstår också varför vi känner liksom en
”lucka” mellan S och D: där saknas helslutes, ”urformens”, känntecken alldeles, de acorden trivs inte så bra ihop! […]
Sådana ackord som S och D, med sekundsteg mellan grundtonerna, får enligt traditionella stämföringsregler inte följas
åt i samma riktning […] utan överstämmorna måste föras i motrörelse mot basen.”
25
En omformning, der ikke bare førte til, at de kaldte andentrinskvintsekstakkorden for subdominant med tilføjet
sekst selv når den bevægede sig til dominanten. Den mest radikale omtænkning kan ses i en leksikonartikel, der –
tentativt - tolker ”sub”-delen af subdominant som en indikation af dens placering en sekund under dominanten
(Rousseau, Jean-Jacques, Dictionnaire de musique, Amsterdam 1772 B.II, p.221) ”Peut-être entend-il simplement, par
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Rameauske subdominant. Men hver gang det sker, rummer det enten en misforståelse eller en uudtalt
kritik på helt fundamentalt niveau, som i dette tilfælde. Göranssons begrebsvalg siger nemlig to ting på én
gang:
1) Denne teori ligger i ubrudt forlængelse af den reputerede Svensson/Moberg (og låner hermed lidt
af glansen?)
2) Svensson/Mobergs teoretiske tilgang til noget, der burde udtrykke et direkte forhold mellem
musikken og dens lytter er fejlagtig og dybest set utroværdigt. Skal funktionsteorien generobre
troværdighed må den udfoldes på et rent fænomenologisk grundlag.
Kan ske at alt dette er en overfortolkning fra min side. Jeg lader det dog stå, da tænkningen ligger i
forlængelse af grundtesen for hele mit projekt: De begreber, vi bruger, farver vores oplevelse. Begrebsbrug
er aldrig neutralt.

Voltmeter…
Urformen som i sin inddragelse af subdominanten udfoldes til et todelt forløb med et hul i midten kan
også beskrives på en anden måde. Som et voltmeter hvor viserens udgangspunkt er midterpositionen. 26

Göranssons funktionsviser, 1950, 20
Göransson forklarer:
”För att riktigt åskådligt och påtagligt komma underfund med det naturliga kraftspelet i vår lilla
harmoniföljd kan vi försöka tänka oss det hela som en fjädrande visares utslag […] Viloläget är rakt upp,
mot tonikan. En lätt stöt sätter visaren i svängning åt vänster, mot subdominanten (dit den ju har en
latent böjelse enligt ”uformens” lag [fordi kvintfaldet T-S er analogt til urformens D-T]!) varefter den
fjädrar över direkt til dominanten och så tillbaka till viloläget, tonikan, igen. Harmonirörelsen går alltså
lättest mellan ackord som ligger bredvid varandra på figuren, dvs. med kvintavstånd mellan
grundtonerna (och allralättest åt vänster!), medan rörelsen mellan de båda ytterklangerna är
besvärligare och egentligen aldrig förekommer annat än just i förbindelsen T S D T.
Sous-Dominante, la Note qui est un Dégré au-dessous de la Dominante;” Se yderligere under den godt nok endnu
uskrevne gennemgang af fundamentalbasteorien. Eller i teksten ”Hovedtræk før Hauptmann”.
26
Denne fremstillingsform dukker mange år senere og uden antydning af henvisning op i Orla Vinthers fremstilling
4
af musikken i 1800-tallet (1995, 161). Her tilføjes yderligere en udvidet model, der rækker fra SS til D,
vekseldominantens dominants dominant. Skønt fravær af reference til ens kilder ikke er usædvanligt i dansk teori, er
der i dette tilfælde den besynderlighed, at modellen sættes op direkte under et nodeeksempel, hvortil faktisk er
knyttet en henvisning, nemlig Peter Wang, der angiveligt har harmoniseret det. Men hvor det stammer fra står der
intet om. Ser man efter i Wangs Elementær Funktionsharmonik (1995) findes den ikke, men det gør til gengæld en
grafisk fremstilling, der svagt kan minde om Göranssons model (1995, 99, 103, 110). Om det har noget med noget at
gøre er tvivlsomt. Wang og Vinthers skrifter udkom samme år. At de har kendt til hinandens manuskripter er ikke
umuligt. Livet ville nu være lettere, hvis danske teoretikere var lige så flinke som deres svenske kolleger til at afsløre
deres kilder.
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Vi kallar denna harmoniföljd den tonala kadensen. Den ”ringar in” tonikan genom att beröra dess
bägge drabanter på ömse sidor och bestämmer sålunde tonaliteten, tonarten […](1950, 20-21)”

Biakkordernes becifring og tolkning
Parallel og kontraparallel
Göranssons nomenklatur for biakkorderne følger Schreyer, Høffding og Liljefors. En lang måde at
fortælle, at det kun er parallelbegrebet, der bruges. Eller rettere primært parallelbegrebet. For Göransson
ser behovet for at kunne give en retvisende betegnelse for tonikarepræsentationen i mols skuffende
kadence27. Uden et sådan begreb står kun én benævnelse til rådighed, Sp:
”Där står faktisk Sp, trots att örat säger oss att ackordet i våra eksempel har tydlig tonikafunktion.
Men naturligvis har örat rätt, och det gällar bara att få fram en beteckning på ackordet som klart anger
att det rör sig om ett slags tonika. Många lösningar av det problemet har framlagts.28 Författaren vill
för sin del föreslå beteckningen Tk, vilket är uttytt tonikans kontraparallell (=motparallell). Vi tänker oss
altså att tonikan i det här fället representeras av det tersbesläktade ackord som ligger på motsatta
sidan om den ordinarie parallellen (1950,58-59).”
Der er flere besynderligheder i denne passus.
I forbindelse med problemsiden, skulle man for det første tro, at det var enkelt at finde en betegnelse,
når, som Göransson angiver, så ”många lösningar” allerede er fremlagt. For det andet skulle man tro, at
hvis disse løsninger ikke kunne bruges, måtte det være noget ganske specielt, Göransson gik efter. Noget
ingen af de ”mange” løsningsforslag – og det drejer sig i virkeligheden kun om tre29: ’ledetonevekselklang’,
’gegenklang’ eller ’stedfortræder’ - kunne levere.
I forbindelse med hans løsningsforslag kan det undre, at han ikke så meget som overvejer muligheden
af det Riemannske begreb, der jo hele tiden har ligget lige for som mulighed. Eller i det mindste satte
Riemanns og Grabners30 begreber op overfor hinanden, og forklarede, hvorfor Grabners betegnelse var
bedst.
Ligesom Liljefors, ser Göransson imidlertid også det problematiske i denne ekstra becifring. Dens ekstra
nuanceringsmulighed er også en ekstra komplikation. Det eksemplificeres med et forløb, der umiddelbart
viser kontraparallelbegrebets styrke, da det tillader en teoretisk fremstilling, der matcher det hørte, nemlig
27

Og det gør han allerede i sin første bog (1947,15): ”En särställning intar i moll Sp-ackordet, i det att det ofta
o
+
uppträder som ställföredrädare för T på samma sätt som Tp i dur. Särskilt i bedräglig kadens […] med fördubblad ters
framträder detta ställföreträdarskap så starkt, att man svårligen kan beteckna ackordet Sp (då det ju inte alls fungerar
o
som något slags subdominant): Vi tänka oss här att T företrädes av det tersbesläktade ackord, som ligger på motsatta
o
sidan om den ordinarie parallellen. Vi kalla det molltonikans kontraparallell (=motparallell) och beteckna den Tk:” De
+
o
mange angivelser af og kommer sig af, at Göransson i sin første bog fulgte Liljefors’ praksis med konstant at angive
funktionernes tonekøn.
28
Så mange forskellige løsningsforslag var der heller ikke. I skandinavien er der Høffdings ’stedfortræder’. Hvad
angår Tyskland oplister Imig (1970, 230-265) i sin gennemgang af funktionsteoriens terminologier samtlige
becifringssystemer. Her er det kun Karg-Elerts (1931) radikale polaristiske klang- og tonalitetsteori, der i kraft af at
teoriens dualistiske grundlag udtrykkes gennem funktionstegn sat på hovedet, har alternative benævnelsesforslag
(Imig, 1970, 244-245).
29
Og her betragtes Erps ([1927], 1969, 32) benævnelse ’ledetoneklang’ semantisk som blot en variation af
begrebet ’ledetonevekselklang’. Dertil kommer, at det viser sig, at have en noget mere udvidet betydning end
ledetonevekselklangsbegrebet (Erpf, 1969, 60). Se i øvrigt Fra Hauptmann…
30
Distler, som Göransson nævner blandt de anbefalelsesværdige nye bøger, anvender også gegenparallelbegrebet (1940, 46). Det præsenteres – som alt andet i denne lærebog – kun summarisk. Vi hører, at kun mols Sg og
durs Dg er reelt selvstændige klange (fordi de ikke falder sammen med en parallel), samt at gegenparallellerne virker
bedst flankeret af hoved- eller parallel-klang.
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at forløbet i bund grund består af to kadencer, hvor subdominanten i begge tilfælde repræsenteres af en
anden akkord end IV. På den anden side set kan samme passage, hvis nogle tonikaakkorder erstattes af
sjettetrinsakkorden give et forløb, hvor én og samme akkordstruktur, sjettetrinsakkorden, snart høres som
subdominantrepræsentant, snart som tonikaafledning, snart som tonikastedfortræder. Opvokset i en dansk
tradition, skulle man uvilkårligt mene, at dette netop var en styrke.
Sådan ser Göransson ikke på det:
”I själva verket kan vilket ackord som helst på det sättet representeras också av dens motparallell.
Om vi lyssnar noga till början av koralen Si Jesus är ett tröstrikt namn […] kan vi höra funktionsserien T S
D T, alltså den tonala kadensen, två gånger i följd. Därvid representeras subdominanten första gången
av dess motparallell, andra gången av dess ordinarie parallell. Sätter vi däremot in e-moll-ackordet (det
andra ackordet från början) på de ställen som utmärkts med X, får ackordet i båda fallen
tonikafunktion: första gången som (obetonat) övergångsackord och i slutet som (betonad)
ställföreträdare i ett bedrägligt slut. Som man ser spelar såväl ackordets betoning som dess plats i
kadensen en avgörande roll för funktionen.
Men en så sensibel analys bliver i regel alltför invecklad, och vi begränsar ”k-tydningen” till det
flagrante fall då moll-tonikan företrädes av dens motparallell – analogt med Tp i dur (1950, 59).”

Göransson, 1950, 59: Indledningen af koralen ’Si Jesus’
Havde det ikke været for de sidste to linjer kunne fremstillingen have været en indirekte forklaring på,
at Høffdings stedfortræderbegreb ikke kunne bruges, da det jo ikke ville kunne fange en
subdominantovertertsrepræsentation i dur. Men idet kontraparallelbegrebet indsnævres til kun at måtte
benyttes ved den skuffende kadence i mol, falder denne indsigelse til jorden. Måske kan man udlede noget
andet: At selve forestillingen om det tjenstlige i at lade becifringen afspejle biakkordernes forskellige roller,
den forestilling, der ligger bag den Høffdingske differentiering mellem ’parallel’ og ’stedfortræder’ – og al
senere dansk teori -, er fremmed for Göransson. For ham, som for Liljefors, medfører det blot unødige
analytiske komplikationer. Den ”sensible analyse” afvises som ”for indviklet”.
I øvrigt overholder Göransson ikke sit eget påbud om kun at benytte kontraparallelbegrebet for mols
skuffende kadence. Der er to andre markante vendinger, hvor kontraparallelbegrebet uden fare for unødig
kompleksitet kan tages i anvendelse: Den neapolitanske subdominant, molsubdominantens kontraparallel
o
Sk, og mols bevægelse fra tonika til tonikaafledning, der også betegnes kontraparallel (1950, 70).
Der ér en tredje vending, som godt nok optræder relativt sjældent, hvor man kunne synes
kontraparallelbegrebet var egnet: I-iii-IV-V. Her ville dansk teori høre iii som en tonikarepræsentation, altså
Tk. Göransson analyserer i 1947(p.12) netop denne vending, men gør det ved brug af terminologien Dp: TDp-S-D. I 1950 er der intet dementi af denne tolkning, men dog en afstandtagen til Dp-begrebet generelt:
”Läsaren har kanske lagt märke till att dominantparallellen hittills har lyst med sin frånvaro. Det
ackordet är en särling som inte så lätt låter infoga sig i kadensen (1950, 43).”
Undtaget tre enkelttilfælde tolkes biakkorder mekanisk som paralleller. Det giver en overskuelighed i
analyseapparatet. Men det betyder også, at analysens becifringer efterfølgende selv bliver genstand for
analyse. Det signalerer en tolaget musikforståelse: I første omgang begribes blot relation til hovedfunktion.
I anden omgang hvorledes denne relation yderligere kan betegnes. I analysen af ’Si Jesus’ jonglerede
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Göransson med flere tolkninger af samme akkord. Baggrunden for disse tolkninger kan man senere læse ud
af nogle kommentarer til den opfattelsesforskel, der er mellem en parallel, der optræder alene og den, der
optræder umiddelbart efter sin hovedklang. Göransson forklarer de to parallel-roller med udgangspunkt i
en harmonisk progression i C-dur fra F til Dm til G.
I denne progression
”har d-moll-ackordet tydligen subdominantisk funktion. I det här fallet kan man väl inte kalla det
ställföreträdare för subdominanten eftersom denna redan finns där – snarere tjänstgör
subdominantparallellen som en förmedlande övergång31 mellan S och D. Här har vi gjort bekantskap
med två vanlige sätt att använda parallellackorden. I båda fallen känner vi parallellen som en litet
vekare, dunklare form av huvudackordet (1950, 43).”
Fordoblingen spiller også ind her. Høffdings fordoblingsteori lyser igennem (som en grundtone!) i
nedenstående beskrivelse af en situation, hvor parallellen er stedfortræder:
”Härvid uppträder parallellackordet som ställföreträdare för resp. Huvudackord, vilket ytterligare
understrykes av att tersen i parallellackordet fördubblas (parallellackordets ters är ju = huvudacordets
grundton). Varje fördubblad ackordton har på detta sätt en tendens att ”lysa igenom” som grundton
(1947, 12).”
For Høffdings fordoblingsteori tages op, men ikke hans tolkning af den tertsfordoblede biakkords
særlige tilknytning til hovedakkorden, der – betegnet med et særligt stedfortræder-symbol – sidestillede
den med en akkordomvending.
Det betyder ikke, at der ikke skelnes mellem parallel som ’parallel’ og parallel som ’stedfortræder’.
Göransson understreger ”att moltonarten egentligen bara har en ställföreträdande ”parallell”, nämligen för
tonikan (1950, 59)”. For mols øvrige paralleller gælder, at ”dessa ackord helst uppträder tillsammans”
hvorfor vi ”nog hellre vilja uppfatta dem som en tillfällig utvikning i parallelltonarten (1950, 60)”. Det viser
sig, at det er Høffdings parallelkadencebegreb nu kommer i spil: ”Dessa vanliga utvikningar från
molltonarten till dess parallelltonart brukar kallas parallellkadenser (Ibid.)”.
.

Parallelvarianter
Udover parallel- og kontra-parallel benytter Göransson sig ligesom Liljefors af Riemanns sene
terminologiudvidelse: Sammenknytningen af variant- og parallel(og kontraparallel)-betegnelsen (Riemann,
1917, XVII).
”Det är ett nytt slags paralleller vi här har träffat på (Göransson, 1950, 83)” fortælles det om
sammenstillingen af C-dur og E-dur i første sats af Beethovens ’Waldsteinsonate’, op.53: ”A-dur är C-dur
tonikaparallellvariant och kan fölojaktligen betecknas Tpv. På motsvarande sätt är E-dur = Dpv i C-dur.
Dessa tonarter eller ackord brukar kallas medianter och fungerar tydligen som ett slags ställföreträdande
paralleller (Ibid.).”
Med kombinationen af parallel-, kontraparallel- og variant-begrebet, kan, som vi så det hos Liljefors (og
Svensson/Moberg), hele den kromatiske skalas akkorder relateres til tonika, og derved tildeles en særlig
funktion indenfor en hvilken som helst toneart.

Vekseldominant
Høffding antyder i sin harmonilære en sammenhæng mellem subdominantparallel og
vekseldominant32, men går ikke nærmere ind på dette. Göransson tager denne sammenhæng et trin videre:
”Växeldominant, uppträder i kadensen för det mesta på subdominantens plats. Man skulle rent av kunna
31

Denne beskrivelse lægger sig tæt op af Riemanns egen fremstilling (1906a, 71-72).
Høffding, 1933, 97: ”Naar Sp staar paa Spændingsakkordens Plads er denne Mangel paa Ledetoner en Hindring
for Affiniteten. Man forhøjer da meget ofte Tertsen en Halvtone og gør derved Forbindelsen til Helslutning og kalder
Akkorden for Vekseldominanten (Dominantens Dominant) betegnet DD”.
32
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betrakta den som ett slags ytterligare ”parallell” till subdominanten.” Han angiver i forlængelse heraf nogle
eksempler på slutkadenser, hvor vekseldominanten enten ”fungerar […] som direkt ställföreträdare för
subdominanten” eller som ”ett övergangsackord mellan S och D med tydlig karaktär av ”subdominant”. I
båda fallen hör vi faktiskt växeldominanten som en litet skarpare färgat subdominant (1950, 62).”
Vekseldominanten optræder ikke bare på subdominantens plads i roller, der kan sidestilles med
parallellernes som ”stedfortrædere” eller ”overgangsakkorder”. Nej, det er i det hele taget omsonst at
tviste for meget om benævnelserne i komplicerede tilfælde, ”eftersom ju växeldominanten ändå fungerar
som en subdominant (min kursiv) (1950, 75), - ja, det er ligefrem sådan at ”de lätt kan förväxlas”. Nemlig
når ”växeldominantens kvint lågaltereras, vilket är ganska vanligt (1950, 76).” Andetsteds (1947, 34) angiver
Göransson at den ”stå så nära S” at han vil foreslå den gamle tolkning af den altererede vekseldominant
som en grundtonehævet subdominantkvintskestakkord.33
Man kan sige, at dette udtrykker den modsatte situation af den vi mødte i forbindelse med
parallelbetegnelserne. Man skriver parallel og tolker bagefter de individuelle forskelle. Når det angår
subdominant og vekseldominant skrives de to forskellige betegnelser, på trods af en underforstået
erkendelse af, at de dækker et og samme fænomen.
Når situationen ikke er helt identisk skyldes det naturligvis at parallelakkorderne er strukturelt identiske
i alle deres forskellige roller, mens subdominant og vekseldominantens fælles rolle udtrykkes af to
strukturelt forskellige akkorder.

Funktionscirklerne
Rummer Svensson/Moberg,Liljefors og Göransson end såvel store – ja radikale – som kun små,
terminologiske forskelle er de tydeligvis samtidigt tæt forbundne. De udgør tilsammen en gennemtygning
af funktionsteoretiske fremstillingsformer, en slags fællseundersøgelse der skal føre frem til en alment
accepteret svensk model. Det punkt, hvor fællestrækkende i deres forskellighed måske kommer allerklarest
til syne er i de funktionscirkler alle tre forfattere præsenterer til angivelse af, hvorledes ethvert kromatisk
trin er relateret til tonika. Svensson/Moberg benytter deres selvopfundne P- og M-terminologi, Liljefors
benytter parallel og variant-begreberne, undgår ledetonevekselklangsbegrebet og inddrager i stedet
vekseldominants dominant og vekselsubdomiants subdominant. Göransson benytter variantbegrebet sat
sammen med både parrallel- og kontraparallel-betegnelserne. Nedenfor vises til sammenligning de tre
forfatteres funktionskvintcirkler i dur:

33

Som findes så tidligt som Marpurg (1757,44) og som Göransson i senere litteratur har kunnet finde hos f.eks.
Halm (1905, 85), Louis/Thuille (1913, 238), Erpst (1927 (1969), 61) eller den amerikanske McHose (1947, 270).
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Svensson/Moberg, 1933, 91

Göransson 1950, 84. Optræder også i 1947 (37))
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Liljefors, 1951, 22
Af de tre første svenske indføringer i funktionsteori, Svensson/Moberg, Liljefors og Göransson skal det
vise sig at være Göranssons, der bliver normdannende for den svenske fremstillingsform. Hverken Liljefors
eller Göransson bed som bemærket på ’stedfortræder’-benævnelsen. Den fik i Danmark sit første efterspil
hos Hamburger (1951), der udvidede med egen overtertsbenævnelse og kunne derfor godt have fået
betydning for Valdemar Söderholms Harmonilära fra 1959. Men dels havde svenskerne jo deres
kontraparallel-begreb, dels havde Söderholm, ifølge sin litteraturliste – som ellers rummer både
Hamburger/Godske-Nielsen (1948) og Hamburger (1955) - slet ikke læst Hamburger 1951. Og endelig skulle
det vise sig, at Söderholms dagsorden lå langt fra den indføling i afledning og stedfortræder, som var vigtig
for Göransson og som skulle blive afgørende for dansk teori.
Den danske indflydelse består ganske vist stadig, men udelukkende i form af Høffdings teorier om
metrik og fordobling (Söderholm, 1959, forordet).

Valdemar Söderholm (1909-1990) Harmonilära (1959)
Söderholms bog fremstår ved første øjekast som en pædagogisk, fyldig, udvidet samlet fremstilling af
den terminologi og harmoniforståelse Göranssons bog er udtryk for. Og som Göranssons bog er den rigeligt
forsynet med illustrerende eksempler fra musiklitteraturen. Det er lytterens harmonilære omformet til
praktisk undervisningsbrug.

Kadencen
Vi genfinder den paropdelte forklaring af kadencen, inddragelsen af begrebet ’urform’ (i Göranssons
betydning), fokus på ledetoner, kvintslægtskab og metriske forhold, samt opmærksomhed på
problematikken omkring S-D-overgangen, som af Söderholm præsenteres som et ’modsætningsforhold’. En
term Høffding inddrager i sin kommende harmonilære (1976, 43):
”Ackorden i denna kadens hör samman två och två: T-S och D-T. Starkast framträdande är
samhörigheten mellan D- och T-ackorden, som tilsammans bildar en harmonisk urform. Det som binder
samman D- och T-ackorden är den gemensamma tonen – här i altstämmen – och sopranstämmans
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ledtonssteg. Kvintavståndet i basstämman mellan ackordens grundtoner gör, att man kallar en sådan
samhörighet mellan två ackord för kvintsläktskap.
De kvintbeskläktade ackorden är harmonikkens ryggrad: de viktigsta intervallerna i harmonikens
ackordmelodi. Även rytmen – obtonad till betonad taktdel – bidrar till at skapa samhörighet mellan
ackorden (1959, 18-19).”
S-D-problematikken udbygges på bedste Høffdingsk vis:
”Mellan dessa ackord finns det ingen kvintsläktskap: intet kvintavständ mellan ackordens
grundtoner, ingen gemensam ton, och det halva tonsteget mellan S-ackordets kvint och D-ackordets
terts ger inta samma intryck av ledton som halvtonssteget i ackorförbindelsen D-T och T-S eller omvänt.
Subdominant og dominant står därför i ett klanligt motsatsförhållande till verandra, förenade endast av
sin kvintsläktskap med tonikaackordet.[…]
Lägg märke till hur oförenligheten mellan S- och D-ackorden medverkar till att dela upp kadensen i
två inbördes lika harmoniska- och rytmiska grupper (Ibid. 21).”
Og at Söderholm vitterlig har studeret Høffding dokumenteres af indføjelsen af netop de overvejelser
over subdominantens og dominantens metriske placering, som vi også kender fra Høffding (1933, 33-34),
samt fodnoter, der henviser dels til Høffdings særlige definition af begrebet ’plagal helslutning’, som
betegnelse for første kadencehalvdels T-S bevægelse, dels til sondringen mellem ackordföjld (S-D) og de
kvintbesläktade ackordförbindelserna (Ibid.).

Fordobling
Som angivet i forordet spiller også Høffdings fordoblingsteori (1933, 53-55) en rolle:
”Den ackorton som fördubblas bliver starkast framträdende – får grundtonskaraktår – och påverkar
därigennom sextackordets samhörighet med andra ackord. Så kan man t.ex. i ackordföljeden S-D
genom en lämplig fördubbling i S3-ackordet upphäva motsatsförhållandet mellan detta ackord och Dackordet (Söderholm, 1959, 37):”
Og det illustreres af en kvintfordoblet S der går til D. Pointen er, at S-akkorden igennem kvintfordobling
får en T-karakter, og at forbindelsen mellem de to akkorder nu gennem kvintskridtet fra S-kvint til Dgrundtone er avanceret fra en sekundfølge til er en kvintforbindelse (Ibid.).34
”Man kan alltså på detta sätt upphäva motsättningen mellan ackord, som står i motsatsförhållande
till varandra, genom att i det första ackordet fördubbla den ackordton, som är kvintbesläktad med
grundtonen i efterföljande ackord. Liknande fördubblingar är användbara även i andra
sammanhang.[…](Ibid.)”
Høffdings teori om, at én og samme akkord i kraft af fordblingsskift kan blive dominant til sig selv får
også en renæssance:
”Med hjälp av sådan ackordtonfördubbling kan man också få harmonisk omväxling mellan två på
varandra följande ackord med samma funktion (Ibid., 38).”
Gennemgangen afsluttes med et Høffdingcitat (Høffding, 1933, 55):
”Vi laegger maerke til, hvorledes vi stadig erfarer hvor vigtig Fordoblingen af en Akkordtone er;
meget af Hemmeligheden ved Harmoniseringen bestaar i at kunne anvende Fordoblingerne rigtigt
(Söderholm, 1959, 38).”

Funktion og biakkorder
Når man så læser Söderholms funktionsbegreb, aner man en funktionel attitudeforskel i forhold til
Göransson. Söderholms funktionsbegreb er strengt relationelt, og savner helt de underliggende
perspektiver, Göranssons formuleringer lod finde:

34

Samme argumentation kan findes hos Høffding (1933, 54).
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”Tänk på, att funktionsbeteckningen anger ett ackords förhållande till tonartens klangliga centrum
(tonikan) och att alla intervalsiffror är räknade frän ackordens grundtoner (funktionsbeteckningen är
grundtonig) (Söderholm, 1959, 43).”
Det er forholdet til toneartens centrum, der angives. Progressionelle relationer er åbenbart becifringen
uvedkommende. Vi er tilbage i en tysk tradition, en Riemannsk tænkning, hvor skalaens trin optræder som
satellitter. Set fra lytterens vinkel kan de synes, at indgå forskellige rækkefølger, men i virkeligheden
beholder de deres faste bane og kan kun forklares ud fra deres relation til den tonika, de cirkler om.
Bruddet med Göranssons insisteren på, trods ønsket om becifringsmæssig enkelthed, at påpege de
progressionelt og positionsbestemte chatteringer i biakkordernes rolle i konteksten som enten parallel,
stedfortræder eller overgang, kunne næsten ikke være større.
Göranssons tekst præsenterede en oplevelse af de harmoniske processer, der var analog til den, der
skulle udfolde sig i Danmark, men som p.gr.a. den svenske terminologi så at sige implicerede en analyse af
analysen. Söderholms tekst præsenterer en oplevelse, der på den ene side griber tilbage til den teori,
Göranssons terminologi refererer til, samtidig med, at den på den anden side reducerer denne teoris
udsagnskraft, ved at skære den ned til Schreyersk terminlogi.
Implikationerne af Söderholms funktionsforståelse slår igennem i tolkningen af biakkorderne.
Söderholm indleder gennemgangen med en beskrivelse af deres væsen via det Høffding/Göransske begreb
om parallelkadencen: ”Bitreklangerna är inbördes kvintbesläktade och kan därför bilda en kadens i
parallelltonarten (parallellkadens)(Söderholm, 1959, 95)”. Senere fortælles om parallelkadencen, at den
”verkar ofta som en uttvikning till parallelltonarten, därigenom att den kadens, som kan bildas av
molltonartens bitreklanger, klangligt är densamma som parallelltonatens tonala kadens (1959, 105).” I
beskrivelsen af paralleller som paralleller er teorien stadig analog med Høffding/Göransson.
Parallelkadencebeskrivelsen følges op af konstateringen af, at bitreklangene primært bidrager til
klanglig afveksling gennem substitution for hovedklangene. Som under- eller over-mediant:
”Bitreklangernas viktigaste uppgift är att tjänstgöra som ersättningsackord för huvudklangerna och
därigennom skänka satsen en större harmonisk omväxling.[…]
Som ersätnningsackord (ställföreträdare) användes vanligast den till resp. Huvudklanghörande
mollparallellen (undermedianten). Någon gång finner man också övermedianten som ersättningsackord
(1959, 95);”
Nu slår den relationelle biakkordforståelse igennem. Intetsteds skelnes mellem ’overgang’ og
’stedfortræder’. Biklangene synes isolerede monader, der sættes ned i musikken med ingen anden
betydning, end den hovedklangssubstitution, deres første ciffer indikerer. Andet ciffers rene indikation af
deres ’p’-hed, fortæller kun, at dette er ikke hovedklangen selv, men en substitut. Selv i skildringen af den
skuffende kadence hedder det tørt: ”Bedräglig upplösning av D-ackordet i dur leder till et ackord, som
ligger en liten ters under T-ackordet (1959, 103).” Ikke et ord om, at denne akkord repræsenterer T, at den
kunne kaldes stedfortræder for T. Bedre bliver det ikke i fortsættelsens beskrivelse af samme forhold i mol:
”I moll leder en bedräglig upplösning av +D-ackordet till det ackord, som ligger en stor ters under Tackordet; molltonartens ersättningsackord ligger alltså en stor ters unde de mollkingande
huvudfunktionerna (Ibid.):”
Ersättningsackord lyder jo lovende. Söderholm har jo ovenfor på samme side antydet, at det skulle
være synonymt ’ställföreträdar’. Så er der alligevel en form for stedfortræderteori skjult under
terminologien?
Nej. I det illustrerende nodeeksempel er vendingen Am-E-F analyseret, T-+D-oSp. Kun i en tilføjet note
fortælles det, at når ”oSp-ackordet ersätter T-ackordet kan det också betecknas som tonikans motparallell
(Grabner: Gegenparalele, H. Göransson: kontraparallell Tk) (Ibid.)” ’Ersättning’ angiver ikke en analog
repræsentation, men blot, at her kommer en anden akkord end ventet.
At betegnelsen Sp for mols skuffende kadences tonikarepræsentation ikke er et problem for
Söderholm, at de to betegnelser Sp og Tk tilsyneladende kan være lige gode, cementerer den
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grundlæggende forskel på denne fremstilling og forgængernes, Liljefors og Göranssons.35 Forklædt som en
viderførelse af de første svenske funktionsintroduktioner præsenteres en kvalitativ anden
funktionsforståelse.
Væk er forgængernes tolkningssensibilitet. Og med den også forbeholdet over for Dp-begrebets
anvendelighed: Söderholm tolker Dp som fuldgyldig dominantrepræsentant i vendingerne I-III-I-V, og I-IVIII-I. Den Söderholmske analyse reducerer hermed sig selv til en ren becifring. Denne firkantede måde at
bedrive funktionsanalyse når en helt egen radikalitet i Söderholms eksemplificering af, at man også kan
”bilda en parallellkadens i vilken ingår +S och +D-ackordens paralleller (1959, 105)”:

Söderholm, 1959, 105, eks. 366
Er dette overhovedet en gangbar funktionstonal kadence? Er det udtryk for dyb harmonisk indsigt eller
terminologifetichisme? Spørgsmålet er ikke retorisk ment. Umiddelbart ser kadencen underlig ud, og jeg
kender ikke til dens brug i praksis, men spil den igennem 50 gange, og man kan komme i tvivl.
Hvad man end mener om kadensens fungibilitet ligger den forståelse af funktionsharmonikkens
muligheder, som dette er udtryk for, i direkte forlængelse af terminologiens egen nomenklatur. Det
becifringstegnende kan udsige, lades de udsige. Kadencetolkningen peger direkte tilbage til Riemanns egne
tekster. For Riemann var det systemets muligheder, der var betingende for, hvad der kunne lade sig gøre i
musikken. Ikke omvendt. De i empirien optrædende vendinger betragtedes som tilfældige begrænsede
udslag af det teoretisk dokumenterbart mulige. Riemann kunne derfor selvsikkert formulere et ønske om at
vende sin tids ”komponisters opmærksomhed på netop de eksempler, som til nu ikke har været gangbare,
fordi den hidtige teori ikke har henvist til dem og tilfældet ikke har ført til deres brug.” Og det eksempel,
han fremdrager, er netop ”tertsskridtene fra mol til mol, hvilke højest forekommer et par gange i
Schubertske Lieder.” Et tertsskridt, præcis som det, Söderholms eksempel ender med. Riemann fortsætter:
”Mange akkorderfølger, som man tidligere indførte ved at tilknytte et bindemiddel (ved hjælp af
dissonanskæder […]), kan efter vunden indsigt i harmoniskridtenes intervalbetydning nu skrives uden
formidlende instanser [Bemäntelung].”36

Medianter
Det er denne Riemannske ånd man genfinder i Söderholms gennemgang af mediantforbindelser
(Söderholm, 1959, 136).
Söderholm skelner mellem hovedmedianter, bevægelser i stor terts, og bimedianter, bevægelser i lille
terts.

35

I en række følgende eksempler (Söderholm, 1959, 104) på bevægelse mellem V og VI i mol omtales og becifres
o
VI konsekvent som Sp.
36
Riemann, 1877, 43-44:"Ich möchte aber die Aufmerksamkeit unserer Komponisten gerade auf die Beispiele
hinwenden, welche bisher ungeläufig sind, weil die bisherige Theorie nicht auf sie hinwiess und der Zufall nicht darauf
führte, so vor allem die Terzschritte von Moll zu Moll, welche höchstens ein paar Mal in Schubert’schen Liedern
vorkommen, und überhaupt die reinen Mollkonstruktionen. Viele Akkordfolgen, welche man bisher gern mit
Zuziehung einer Ligatur (mittelst Dissonanzverkettung […]) einführte, können nun nach gewonnener Einsicht in die
Intervallbedeutung des Harmonieschrittes ohne Bemäntelung geschrieben werden […]“. Se Fra Hauptmann.. for
nærmere forklaringer.
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Hovedmedinater beskrives på en tilsyneladende Svensson/Moberg-inspireret måde gennem
sammensætning af tegn for udgangspunkt og dennes dominant: Forholdet mellem C-dur og E-dur
betegnes, set fra C-dur: Tp+D. Altså durtonikaparallellens dominant.37
Bimedianterne becifres, som hos Göransson og Liljefors, gennem kombinationer af
hovedfunktionstegn, paralleltegn (kontraparallelbegrebet inddrages ikke i Söderholms fremstilling) samt
varianttegn.
Söderholm mener da at kunne identificere såvel dominantiske som subdominantiske
mediantrforbindelser. Hvorfor de er det, fortælles ikke. Man må selv tænke efter. Nedenstående eksempel
udgør påvisning og forklaring i et:

Söderholms demonstration af kæder af dominantiske og subdominantiske mediantforbindelser, 1959,
137.
Den dominantiske kæde må antage, at C-dur er dominantisk til E-dur, eller E-dur er det til C-dur. Ifølge
becifringen Tp++D, indeholder E-dur et dominantisk moment i forhold til tonikaparallellen. Og derved
indirekte til tonika. Analogt hermed udtrykker As et dominantisk forhold til E’s parallel, og den afsluttende
C er dominantisk til As’ parallel. Skal man forstå benævnelsen ’dominantisk’ for første takt må det altså
forstås bagudrettet: Akkord nr. to er ”dominantisk” til et, tre er til to og fire er til tre. Det dominantiske i
anden takt er sværere at finde. Vi har en kæde af parallelvarianter. Fra T bevæger vi os gennem Tpv til
Tpvpv til Tpvpvpv indtil vi når T (eller Tpvpvpvpv) igen. Söderholm angiver kun relationen fra akkord til
akkord. De lange sammensatte betegnelser er for egen regning. Hvordan bimedianterne kan være
dominantiske til hinanden overgår min fatteevne. Havde Söderholm opereret med kontraparallelbegrebet
kunne man have argumenteret for, at C i bevægelsen C-A, var Dvk i forhold til A. At C altså var
dominantvariantens kontraparallel. Uden kontraparallelbegrebet ser jeg ikke en sådan tolkningsmulighed.
Kan hovedmedianterne være dominantiske kan de også være subdominantiske. As er oSp i forhold til C,
E er det i forhold til As og den afsluttende C er det i forhold til E.
Også disse akkordforbindelser, og Söderholms dictum, at de forstås funktionalt, trækker en linje tilbage
til Riemann. I hans Harmonielehre (1912, 125) finder man såvel +Dp-T-kadencen som den plagale oSp-T.
Riemann fortæller at ”skridtet” mellem T og +Dp ”er direkte forståeligt uden formidling af parallellen, og
kun sjælden fordi den går ud over skalaens toner. I tilbagegående retning har følgen endda en slutkraft i stil
med dominantens (min – lettere frie – oversættelse).”38

37

Sammenlign med Svensson/Moberg (1933, 87-88). Bogstaveringen er lidt anderledes, men ånden er den
samme. Man kan også trække referencer til Grabner (1944, 192), der i sin gennemgang af mediantik benævner en A+
dur-akkord i C-dur: (D) Sp.
38
Riemann (1912, 125): “Der Schritt ist aber auch an sich direkt verständlich ohne Vermittelung der Parallelle und
nur darum selten, weil er der Skalenmelodik widerspricht. Züruckgehend hat er sogar eine derjenige der Dominante
ähnliche Schlußkraft.“ Se endvidere Fra Hauptmann…
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Eksemplificering af Riemann 1912, 125.

Teoretisk konsistens
Söderholm opererer ikke med en dominantrepræsentation gennem en ren treklang på skalaens
syvende trin og har derfor ikke brug for en dominantkontraparallel. Han benytter samme betegnelse som
Høffding for molsubdominanten med sænket sekst, neapolitansk sekstakkord, og behøver derfor heller
ingen molsubdominantkontraparallel. Den skuffende kadence varetages i mol, præcis som i Liljefors’ første
harmonilære, af subdominantparallellen. Der er intet behov hos Söderholm for at angive ”korrekte”
hovedakkordrepræsentationer. Ja, måske vil Söderholm ganske enkelt betvivle en sådan korrekthed. Hans
fremstilling præsenterer ham som en fundamental anden lyttertype, end Göransson og Liljefors, der jo
senere fandt sin nomenklatur utilstrækkelig. Man kan også læse Söderholm, som en tekst, der har taget
Liljefors/Göranssons skrupler over den ekstra biakkordsbetegnelses39 unødige kompliceringsmulighed
alvorligt og derfor skåret den fra.
Men kan man det? Er Söderholms teori konsistent?
I forholdet mellem sin benyttede terminologi og brugen af den er Söderholm absolut konsistent. Og
konsistensen betinges præcis af den radikalt, ja til det – i danske (og Göranssonske) øjne – usensible,
konsekvente brug af terminologien. Der er ingen grå zoner. Ingen akkorder, der slås med to forskellige
betegnelser. Man er enten én af hovedklangene eller deres parallel. Gennem brug af parallelvariant- og det
Svensson/Mobergske parallel(sub)dominant-begreb betegnes mediantforbindelser éntydigt, endda med
angivelse af dominantisk eller subdominantisk valeur. Der er heller ingen uddybende efterforklaringer, der
pludselig føjer yderligere tolkende underkategorier til de benyttede betegnelser.
Alt er som det ser ud. Enkelt og ligetil. Musikken kan becifres entydigt.
Söderhom har ryddet op.
Men oprydningen er sket på bekostning, af selve funktionsharmonikkens særtræk, dens påstand om, at
ikke bare repræsenterer biakkorderne hovedakkorderne alene i kraft af den akkordmodifikation, der fører
til parallellen. De gør det også i kraft af deres indtræden i kadencer, på steder, hvor en anden akkord var
ventet. Ledetonevekselklangsbegrebet indførtes ikke for sjov. Det var vigtigt for Riemann at kunne betegne
tonikarepræsentationen i såvel durs som mols skuffende kadence.

Henry Lindroth (1910-1993): Musikalisk Satslära (1960)
Lindroths musikalske satslære må være udformet næsten sideløbende med, at Söderholm udformede
sin. Forordet er dateret 1959. Det betones at her er ”huvudvikten lagd på den elementära harmoniska
satsen” og at hensigten er ”att i kortfattad, koncentrerad form meddela de insikter och färdigheter i ämnet
harmonilära, som motsvara fordringerna för lägra kyrkomusikaliska examina samt för inträde i
examensklasserna vid Kungl. Musikhögskolan (Lindroth, 1960, forord).”
Bogen er bygget op med vægt på øvelser og nodeeksempler, og med relativt lidt tekst. På det punkt
minder den om Distler (1941), der da også nævnes som en udvikler af funktionsteorien. På andre punkter
lægger fremstillingen sig op af den svenske tradition f. eks. gennem sit korte historiske rids, og redegørelse
for generalbas- trin- og funktionsteori. Og hos Lindroth er dette suppleret med gennemgang af
overtonerækken og de kirketonale skalaer. Bogen indeholder nemlig også vejledning i kirketonal
harmonisering.
39

Ledetonevekselklang/kontraparallel.
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Den becifringsterminologi, er den samme Grabnerske, som vi finder hos Göransson og Söderholm, men
nu udvidet i forhold til sine svenske forgængere, således at der ikke kun er tonikakontraparallellen, der er i
spil. Også dominantkontraparallel – den rene moltreklang på durskalaens syvende trin – og den
molsubdominantkontraparallel – samme akkord som den neapolitanske subdominant – nævnes.
En mediantterminologi er der også. Den er identisk med Söderholms og illustreres med stort set samme
eksempler. Som noget nyt supplerer Lindroth den med sin egen og i forhold til Söderholms radikalt enklere
becifring.
Udover dette rummer fremstillingen også en række andre tråde tilbage til tidligere fremstillinger:
Den har bl.a. tråde til Riemann i sin fremhævelse af den rene mol-kadence, og i distinktionen mellem
biakkordernes stedfortræderrolle og deres egetliv; til Hamburger/Godske-Nielsen, Bondesen og Richter i
sin skalaindholds-argumentation for de tre hovedakkorder; til Halm, Høffding og Liljefors i sin forståelse af
kadencen to todelt; til Høffding i sin behandling af metrikken; til Liljefors i sin pointering af
ledetonebetydningen og til Halm og Mersmann i sin pointering af kadencens energibevægelser.
Disse ovenstående punkter skal kort eksemplificeres nedenfor.

Kadencen
Den tonale kadences akkordindhold legitimeres, som nævnt på samme måde, som hos
Hamburger/Godske-Nielsen (1948, 21)40 gennem det faktum, at de tilsammen indeholder skalaens toner:
”Den diatoniska skalans samtliga toner återfinna vi i tonia-, subdominant- och dominanttreklangerna (Lindroth, 1960, 12).”
Han deler med Liljefors (1937, 19) – og Høffding (1933, 33) - den Halmske (1905, 28) forståelse af
kadencen som delt i to kvintfald. Men han går længere endnu. For i og med, at kun tilstedeværelsen af
begge kvintfald kan udgøre den fulde – helsidede? – kadence, betegnes isolerede kvintbevægelser såsom
D-T og S-T som halvsidede kadencer:
Huvudfunktionerna bilda antingen hel- eller halvkadens var för sig eller bådadera i en följd. Den
fullständiga helkadensen: T S D T utgöres av två symmetriska hälfter – emedan även T S är dominantisk.
1a) visar fullständig helkadens, 1b) halvsidig helkadens, 2) visar halvsidig plagal helkadens och 3)
halvkadens – med vilopunkt på dominanten – obs där ledtonsteget: i motsatt riktning (Lindroth, 1960,
20)!”

Lindroth, 1960, 20
Med begreberne fuldkommen og ufuldkommen for afslutning i oktav- eller anden stilling (Ibid., 21)
trækker Lindroth endvidere en tråd tilbage til Bergenson (1899, 30) og Göransson (1950, 46). Også

40

Skalaindholdsforklaringen rækker dog længere tilbage end det. Den kan bl.a. spores gennem Bondesen (1897,
14) tilbage til Richter (1860, 10).
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metrikken – herunder begreberne ’jambisk’ og ’trokæisk’ - inddrages, hvilket kunne indikere en indflydelse
fra Høffding (1933, 25)41:
”Samverkan mellan funktionerna och deras rytmiska indeling – dvs. placeringen på betonad eller
obetonad, tung eller lätt taktdel – är av stor betydelse för den kraftudveckling och avspänning, som et
sluttfall helt eller delvis förmår utveckla (Lindroth, 1960, 21).”
Og i forlængelse af dette gør Lindroth rede for, at dominanten bør føres til tonika, at subdominant bør
være før dominant, medmindre – og det er interessant – der er tale om kirketonal sats eller ren mol! For
”företrädesvis i ren molltonart brukas omvänt sammanbindande av D med S (Ibid., 21).” Dualismens
kadenceforståelse – som den ses hos Svensson/Moberg (1933, 38) - stikker her ganske uventet og i
virkeligheden ganske fejlagtigt hovedet frem. Den rene mol, som Riemann og Svensson/Moberg har i
tankerne findes ikke praktiseret.42
Som hos Liljefors fremhæves ledetonens betydning. Den er del af den funktion, den optræder i, og den
fremstilles som funktionens drivkraft, dens spændingsskaber. I betoningen af begreberne kraft, spænding
og afspænding nærmer fremstillingen sig de energetiske fremstillinger, man kan finde hos Kurth, Halm og
Mersmann43:
”Ledton är en del av den funktion, i vilken den uppträder. På grund av dess inneboend
spänningskraft äger – inom den av tonarter bundna musiken – ett fortskridande rum, vilket ständigt
innebär en växling mellan rörelse och vila – spänning och avspänning. Därvid spela ledtonerna och
deras spänningsförhållanden = benägenhet att – antingen melodiskt eller harmoniskt betingade –
upplosa sig (halvtonsvis) i närmaste toner eller ackord – en synnerligen vigtig roll. Ledtonspänning
innebär sålunde samtidigt dissonansupplösning (Lindroth, 1960, 19).
Ledetoner kan også skaffes gennem alteration og hermed er skabt en ’mellandominant’, der – som det
er kutyme i svensk teori – fører til en ’bitonika’ (Ibid., 64). Til dette begrebsapparat føjer Lindroth
’växeldominanter’. I flertal. For der er både en ’växeldominant’ (DD) og en ’växelsubdominant’ (SS) (Ibid.,
65). Den første er altid dur, den anden er samme tonekøn, som tonearten (Ibid.,66).

Subdominanten
Subdominanten forstås på klassisk funktionsteoretisk vis som funderet på skalaens fjerde trin, uanset
om den har tilføjet sekst eller ej og uanset hvilken omvending den – også med tilføjet sekst – måtte opræde
i. Men fremstillingen ignorerer ikke trinteoriens synspunkt. Det inddrages – og afvises som værende i
uoverensstemmelse med den musikalske oplevelse. I denne argumentation introducerer Lindroth det
udmærkede begreb funktionstone:
”Inom stegteorin, som i första hand åsyftar ackordens byggnad, tankes subdominanten såsom
härledande sig från ett septimackord bildat på andra steget, omlagt till kvintsextackord = f-a-c-d.
41

Söderholm har også fokus på metrikken. Da Söderholms første udgave er fra 1957, må de store sammenfald
mellem Söderholms og Lindroths fremstilling af mediantikken skyldes, at Lindroth har haft Söderholm som forlæg.
Hvilket han dog er omhyggelig med ikke at afsløre!
42
Hvilket Riemann udmærket viste og har udtrykt ved flere lejligheder (1874, 58, 65, 54, 1922, 67). Han gør bl.a.
(1877, 54) opmærksom på, at det i den samlede musiklitteratur ikke er lykkedes ham at finde eksemlper på en streng
gennemføring af ren mol-harmonik: „Für Durchführung reiner Mollharmonik auch in der einfachsten Weise kann ich
leider aus unser gesammten Musiklitteratur auch nicht ein Beispiel bringen;“
43
Kurth (1923, 4-5) taler om musikken som psykiske spændinger, der kræver udløsning i bevægelse, Halm (1905,
31) om musikken som et opløsningskrævende modsætningsforløb og Mersmann (1926, 15) kalder musikken for et
kompleks af ”i hinanden slyngede og hinanden gennemtrængende kræfter.”
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Treklangen eller septimackordet på andra tonen kan visserligen ersätta subdominanten i kadens, […]
varvid också dess upplösning naturligt sker till dominanten, men funktionslärans uppfattning är dock
gehörsmässigt riktigare, emedan subdominantens grundton här (inom kadensen) tydligt förnimmes
som central eller samlande funktionston (Lindroth, 1960, 51).”
Den antydning af, at akkorden kunne forstås som andettrin, altså Sp, som ovenstående citat rummer
uddybes på følgende side. Som det afgørende for en sådan tolkning angives fordoblingen (hvorved Høffding
igen klinger med):
”Funktionsläran behandler ackordet dels som subdominant inom kadens […] och dels i ställning
utanför kadens, varvid stegteorins uppfattning […] ligger till grund för sådan beteckning som Sp3 i stället
för S6. Fördubblingstonen bliver […] i hög grad avgörande för ackordets betydelse i satsen (Ibid., 52).”
Den neapolitanske subdominant – som traditionen tro tilskrives den neapolitanske operaskole – gives
to forklaringer afhængigt af om man forstår dens bastone i grundform eller som sekstakkord som dens
grundtone:
”Den neapolitanske sextackordet, som har fått sitt namn efter den neapolitanska operaskolan […],
kan förklares antingen som altererad subdominantvariant (så hos Distler […]) eller som första
omvändingen av mollsubdominantens undre tersklang (så hos Grabner […]).(Ibid., 56)”

Bifunktioner
Lindroth definerer biakkorderne gennem deres nedre og øvre tertsslægtsskab med hovedfunktionerne.
I den beskrivelse ligger der implicit, at de er relateret til hovedfunktionerne uden selv at være det. De
kaldes derfor ’bifunktioner’:
”Samtliga undre och övre tersklanger […] benämnas bifunktioner. Dessa fungera dels såsom
ställföreträdande klanger för huvudfunktionerna, dels ock såsom självständiga ackord (Lindroth, 1960,
58).”
Med fremhævelsen af bifunktionernes dobbelthed – stedfortræder/selvstændig – lægger Lindroth sig
tæt op af Riemann (1912, 90, 1906a, 70). Og som hos Riemann afgøres spørgsmålet om selsstændighed af
fordoblingen. Tertsfordobling angiver stedfortræderfunktion, grundtonefordobling selvstændighed.
Denne selvstændighed kommer dog tydeligst frem når biakkorderne bevæger sig kvint/kvart-vis:44
”Bifunktionernas benägenhet att med fallande kvint- eller stigande kvartföljder i basstämman
uppnå tillfällig avspänning (i subdominantisk riktning) förklarar deras betydelse som självständiga
klanger (Ibid.61).”
Som nævnt ovenfor benytter Lindroth som sine svenske forgængere den Grabnerske becifring - i svensk
oversættelse (Ibid., 58), men kraftigt udvidet, således at også Dkp (C-dur: Hm) og oSkp (C-mol: Db)
inddrages. Disse to sidste fungerer dog bedst som stedfortrædere:
”Durdominantens övertersklang Dkp och mollsubdominantens undertersklang Skp må framhållas
framför övriga kontraparalleller såsom starkast framträdande i egenskap av ställföreträdande
funktioner (Ibid., 66).”

44

Denne beskrivelse er analog til Hamburger/Godske-Nielsens (1948, 134-35) fremstilling af ’latent’ modulation.
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Hvornår en akkord strukturelt bygget på skalaens sænkede andettrin så skal forstås som en
neapolitansk subdominant og hvornår den er en oSkp, altså en subdominantstedfortræder gives der intet
bud på. Den strukturelle identitet mellem Sn og oSkp nævnes ikke som et problem. Den nævnes
overhovedet ikke.

Medianter
Medianter er udtryk for udvidet tertsslægtskab. Lindroth definerer dem således:
”Utvidgad terssläktskap innebär sådana relationer mellan ackord och ackordfunktioner […], vilka i
trängre mening kunna anges inträda plötsligt och oförmedlat, varvid stundom en stark harmonisk
”färgverkan” uppstår. Sådan – utvidgad – terssläktskap benämner man mediantik (Ibid., 70).”
Som Söderholm (1959,136) deler han dem op i Hovedmedianter og bimedianter, hvor hovedmedianter
betegner stor tertsafstand og bimedianter lille tertsafstand. Som ovenstående citat viser, er hans opfattelse
af disse dog tilsyneladende ikke så mekanisk, som det synes tilfældet for Söderholm. Han definerer præcis
de omstændigheder, der kvalificerer til brugen af begrebet ’mediantik’ til forskel fra en forståelse af den
mediantiske akkord som en slags stedfortræder. Med Grabners becifring – der jo inkluderer
variantbegrebet – kan næsten enhver relation becifres som stedfortræder for en hovedfunktion. Men der
er altså – som ovenfor beskrevet – tilfælde, hvor mediantbetegnelsen ifølge Lindroth (og Söderholm)
dækker bedre. Tilfælde af uformidlede harmoniske skred, hvor en stærk harmonisk farvevirkning opstår.
Sådanne tilfælde, som ligner det, Mersmann45 beskriver, når han fortæller at disse forbinderser ikke kan
forstås som resultat af funktionsforbindelser, men må opfattes som ren farve. Præcis Lindroths ord:
”farvevirkning”. I densammenhæng kan det undre, at disse farveforbindelser alligevel, præcis som hos
Söderholm tilskrives dominantisk og subdominantisk virkning. Modsat Söderholm forklarer Lindroth,
hvorledes det skal forstås:
”Hovedmedianternes overmediant har dominantisk virkning, undermedianten subdominantisk
virkning.
Bidominanternes overmediant har subdominantisk, undermedianten dominantisk virkning.”
Lindroth demonstrerer dette ved nedenstående eksempel (Lindroth, 1960, 71):

Lindroth, 1960, 71
Sammenligner man med Söderholms eksempel på samme fænomen46 ses en overvældende
overenstemmelse eksemplerne imellem. Söderholms viser fire og ikke to progressioner. Hans anden
dominantiske progression består af akkordfølgen C-A-F#- Eb-C. Lindroth har pånær en Am i stedet for en A
det samme. Söderholms tredje progression, den første subdominantiske, lyder C-Ab-E-C. Identisk med
Lindroth, som dog har ændret melodiføringen fra Söderholms indledende c til at lade melodien starte på et
e.
45

Se f.eks. Mersmann, 1929, 185:”Die Tertzverwandtschaft durchbricht zum ersten Male dieses Grungesetz aller
harmonischen Evolution. Sie bindet die Klänge nachträglich, nicht als ein Werden, sondern als ein Gewordensein. Die
innere Wurzel der Verbindung ist nicht Kraft oder Spannung, wie in der Quintverwandtschaft, sondern Farbe.“
46
Se afsnittet om Söderholm.
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Enten har de haft et fælles forlæg, eller også har de kendt hinandens manuskripter.
Problemerne i tilskrivelsen af ’dominantisk’ og ’subdominantisk’ ved de to progressioner er
kommenteret ovenfor i gennemgangen af Södeholm.
Lindroth afviger dog fra Söderholm ved at indføre en anden type betegnelser end dennes
Svensson/Moberg-relaterede sammensætninger af bidominant- og funktionstegn. Lindroth tager
udgangspunkt i forbogstaverne fra begreberne ’hoved’, ’bi’ og ’mediant’ og skaber derudfra en overskuelig
becifring, der dog kræver, at man på forhånd ved om man betegner en over- eller en under-mediant i en
dur- eller mol-toneart. Så problemfri er de ikke.
Nedenstående illustration viser ikke blot disse becifringer, men også hvorledes forbindelserne kunne
becifres med Grabners system. Ilustrationen kommenteres ikke. Så derfor er det uklart om angivelsen af de
Grabnerske becifringer skal vise mulige alternative betegnelser, eller om de netop skal vise, hvorfor disse
betgnelser ikke er mulige. Ingen af holdningerne ville være konsekvente. En Eb i C-dur kunne absolut
optræde som netop oTp eller Tvp og Abm kunne i c-mol meget vel optræder som parallellens
molsubdominant, (oS)Tp, ligesom betegnelsen (D)Tp for E (C-dur igen) i de fleste tilfælde ville være den
korrekte. Til gengæld kan jeg ikke komme i tanke om tilfælde hvor denne E-akkord kunne høres som en
stedfortræder for en dominantisk G-dur, altså som en +Dpv. For slet ikke at tale om muligheden af at høre
Ebm i C-mol som en moldominants molsubdominant, eller Em som dominantisk stedfortræder for G. I
fraværet af yderligere omtale svæver Lindroths egen position i luften. Hører han til den sensitive type a la
Göransson, eller til den mekanisk registrerende type som Söderholm? På trods af de indicier for sensitivitet,
som hans formuleringer udviser, gør manglen på yderligere redegørelse, at hans teori fører til en langt
mere registrerende end tolkende anvendelse. Som hos Söderholm.

Lindroth, 1960, 71

Generalbas- trinteori – funktionsteori
Også trinteori og funktionsteori omtaler Lindroth. Og også han anser generalbas og trinteori som – om
ikke synonyme – så dog forbundne: ”Stegteorin […] har visst samband med den under 1600-1750
härskande generalbasen ”basso continuo” (Ibid. 23).” Hvori dette ”samband” består anføres ikke.
Tværtimod beskrives indgående, at trinteorien angiver sine treklange med romertal (og Lindfors refererer
ikke Webers system, men angiver konsekvent store bogstaver) udfra deres grundtoner. Og da bogen også
opererer med generalbasøvelser – uden brug af romertal – burde forskellen mellem de to systemer give sig
af sig selv. Hvad den dog hverken her hos Lindroth eller i samtidens øvrige nordiske litteratur synes at gøre.
Om funktionsteori hedder det – med pligtskyldig inddragelse af Rameau uagtet, at hans bidrag –
betegnelserne for I, IV og V – ligevel benyttes af trinteoretikere som funktionsteoretikere. Men også ideen
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om, at funktionsteori er en slags arv fra Rameau var – og er – stærkt udbredt.47 Den citerede passage fra
Lindroth (1960, 23) afsluttes med citat fra Ingmar Bengtsson, 1948:
”Det senare systemet – funktionslära – innebär, såsom det, efter Rameau, av H.Riemann (18491919) framfördes och vidare av H. Distler (1941) m.fl. utvecklats, ”att systematiskt definiera de enskilda
tonernas ställning och betydelse i förhållande till omgivningen och huvudtonarten. Den teoretiskt och
systematiskt bärande grundvalen är härledandet av samtliga klangbildningar ur tre huvudfunktioner”.”
Udover repræsentationselementet betones her altså også betydningen af ”omgivningen”. Af de
progressioner, de forskellige akkorder optræder i. Dette peger imod en fremstilling sensitiv overfor den
umiddelbare sammenhæng a la dem, man kunne finde hos Göransson. Som vi har set udvikles denne side
imidlertid ikke tilstrækkeligt til at kunne danne grundlag for sensitiv brug af funktionssystemet. Lindroths
fremstilling ender med også på dette punkt at fremstå som en fortsættelse af Söderholm.

Sune Smedeby (1934-1998): Från treklang till nonackord – Harmonilära, 1978
Ifølge de refererencer man finder i senere svenske harmonilærefremstillinger går der 18 år før en
nævneværdig svensk harmonilære dukker op. Den bog, man (hos Jansson/Åkerberg, 1995) finder
henvisning til, er der også en markant udgivelse, med et par notérbare fornyelser herunder en interessant
ny måde at fremstille den nu så ofte præsenterede tonale kadence.
Smedeby skiller sig faktisk markant ud fra sine forgængere som Svensson/Moberg og Liljefors ved ikke
at undskylde sine begrebsmæssige nydannelser:
”Jag gör mig […] inga bekymmer över att jag med ett antal nya symboler bidrar till den redan
ymniga teckenfloran. En helt annan sak vore att försöka ändra på ett i det praktiska musicerandeet
använt beteckningssystem (1978, 7-8).”
Nydannelser kan være nødvendige, og dermed et gode, man skal være stolt af! Det skal vise sig, at
”nydannelserne” ikke er så nye endda. Smedeby erstatter Grabners (1923) becifring med Malers (1931). Så
nydannelsen er reelt set en inddragelse af historien. En sådan inddragelse afspejles også i selve bogens
titel. Den refererer subtilt til fremstillingsformen man finder i den Rischter-baserede tradition; som over
Bondesen på dansk grund finder sin sidste repræsentant hos Hambruger/Godske-Nielsen (1948): Det er en
fremstillingsform, hvor først treklange, så firklange så femklange gennemgås.
Også den svenske tradition for at stille funktionsteorien op overfor generalbasteorien finder man her.
Men med bemærkselsesværdige forskelle. Først og fremmest føles det åbenlyst i 1978 uomgængeligt at
inddrage jazz-teori. De noneakkorder, titlen nævner viser sig nemlig hidrøre fra jazz-harmonik, som hermed
udnævnes til en del af harmonilærens område. Dernæst præsenterer han i modsætning til Lindroth
éntydigt trinteori og generalbasteori som to genuint forskellige teorier:
”[…] vi kan inte negligera jazzanalysen, lika litet som generalbasbesiffringen. Bägge fyller en uppgift
som de är avsedda för: en praktisk spelanvisning för ett ackordiskt (ackompanjemangs-)spel. Ingendera
har naturligvis något med analys av de ackordiska sammanhangen att göra; generalbasens mekaniska
numrerande av ackordbeståndsdelar med utgångspunkt från en given basstämma säger lika litet om de
harmoniska funktionerna som jazzanalysens följd av treklangssymboler med vidhängande siffror.
Samma kritik drabbar stegteorin (Bergenson m.fl.), även om den i vissa sammanhang kan underlätta
studiet av exempelvis förfunktionell harmonik (Smedeby, 1978, 8).”
47

Hele problematikken om forskellen mellem trinteori og generalbasteori, samt spørgsmålet om Rameaus
tilknytning til funktionsharmonik behandles indgående andetsteds. Hvad kapitlet kommer til at hedde ved jeg ikke
endnu.
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Trinteori [Stegteori] beskrives selvstændigt i to sætninger uden underliggende antagelse af, at den jo
blot er en slags generalbasfortsættelse. Den får endda tildelt et virkefelt, hvor den gør nytte: den
førfunktionelle harmonik.
Den harmonik, der er Smedebys ærinde er udover jazz-harmonikken den funktionelle. Hvad
karakteriserer da denne?

Funktionsanalyse
”Till skillnad från generalbas besiffring och jazzanalys, som ej är egentliga analyssystem utan
parktiska spelanvisningar, försöker funktionsteorin förklara hur de olika ackorden förhåller sig till
varandra och till et gemensamt tonalt centrum (min kursiv).
Ta en enkelt durmelodi som eksempel. Spela den och försök att sätta några ackord till. Man märker
snabbt, att en särskild ton och ett särskilt ackord fungerar som vilopunkt, mittpunkt i hela det
musikaliska förloppet. Andra ackord verkar laddade, spänningsskapande, medan åter andra förefaller
vara deras motpol, avspända till karaktären, men ändå med en tendens att vilja tillbaka till centrum.
Om man kan uppleva de harmoniska spänningsförhållandena på detta sätt, kan man också förstå
funktionsteorins huvudprincip: det finns bara tre typer av ackord; hur komplicerad en samklang än är,
kan den altid återföras på någon av dessa typer (Ibid. 16-17).”
Funktionsteorien forklarer hvorledes akkorder forholder sig til hinanden samt til et tonalt centrum.
Præcis samme formulering, som vi fandt i Lindroths Bengtsson-citat (Lindroth, 1960, 23), hvor det
formuleredes som ”i förhållande till omgivningen och huvudtonarten.” Hos Lindroth fandt vi dog ikke intet i
terminologien, der angav akkordens rolle i konteksten. Kun begreber, der angav akkordens rolle i forhold til
tonika. Således som det også var tilfældet hos Söderholm.
I uddybningen af sin karakteristik er det muligvis en præcisering, af hvordan sætningen ”förhåller sig till
varandra” skal forstås, Smedeby udfærdiger. Det er et spørgsmål om spænding og afspænding, om at have
en ”vilja tillbaka till centrum”. Igen klinger Lindroth med. Også han omtalte den ”kraftudveckling och
avspänning, som et sluttfall helt eller delvis förmår utveckla (Lindroth, 1960, 21).” Og i præsentationen af
Lindroth affødte denne beskrivelse associationer til de tyske ’energetikere’ fra 1900-tallets begyndelse. Når
samme tænkemåde findes hos Smedeby bliver referencen til energetikerne sekunddær. En Lindrothinspiration synes mere nærliggende.
Akkordernes indbyrdes relation består altså i spændingsforløb. Deres relation til tonika viser sig ved det
funktionsharmoniske grundparadigme, at der ”finns bara tre typer av ackord; hur komplicerad en samklang
än är, kan den altid återföras på någon av dessa typer (Ibid. 17).”
Smedeby afslutter sin beskrivelse med at erindre om funktionsteoriens begrænsninger: Modsat
Göransson (1950, 114) og Liljefors (1951, 8) mener han ikke, den er brugbar udenfor sit veldefinerede
område, den dur-mol-tonale musik:
”Man måsta dock vara metveten om dess begränsningar: det är meningslöst att söka applicera den
på en isorytmisk motett eller ett tolvtonstycke; den fungerar nästan enbart i klart dur/molltonal musik
(Smedeby, 1978, 17).”

Kadencen
Også i sin bemærkning om de tre hovedakkorders samlede tonesum trækker Smedebys fremstilling
tråde tilbage til Lindroth:
”I tonarten C-dur kan vilken treklang som helst förekomma, även andra än de ovanstående, men
stommen i det harmoniska förloppet utgörs av huvudtreklangerna, d.v.s. durtreklangerne […].
Tillsammans innehåller de alla skalans toner (min kursiv)(Ibid., 34):”
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Bemærk den lille eftersætning ”dvs. durtreklangene”. Denne siger så meget som, at de tre
hovedtreklange er hovedtreklange fordi¸ de har samme tonekøn som skalaen, de repræsenterer. Med dette
trækkes en tråd, der rækker længere tilbage end det oprindeligt Richterske skalaargument, nemlig til Kochs
(1782, 53) argumentation, at de treklange, som tonearten og skalaen er udsprunget af kaldes
hovedtreklangene (Koch kalder dem de væsentlige treklange) og de tre øvrige treklange biakkorderne
(Koch: tilfældige treklange). 48 Fordi treklangene på 1., 4. og 5. trin i dur er dur og i mol er mol (og her ser vi
et øjeblik bort fra, at 5. trin altid optræder som dur-akkord), er det disse tre akkorder, der er
hovedklangene. Det er dem der tegner tonearten, dem, der angiver, om vi er i dur eller mol. Er argumentet
kun, at de tre akkorder, giver den samlede skala, er der ikke heri nogen begrundelse for, at IV skulle
foretrækkes frem for ii.49 Kun den Kochske argumentation redegør for dette.
Smedeby har en illustration af det:

I en overvejelse, som man ikke finder hos Lindroth, tænker han videre:
”Man skulle kunne såga, att C-durskalan utgör en melodisk sammanfattning av tonarten C-dur,
medan huvudtreklangerna bildar den harmoniska kärnan i tonarten (Ibid.).”
De tre akkorder fremstilles også i den velprøvede Richterske kvintmodel:

Smedeby, 1978, 34
Kvintslægtskabet er hermed tydeligt. Og fra dette springer Smedeby til en tilsyneladende alment
accepteret psykologisk kendsgerning, der gælder for os alle: ”Kvintfallet upplever vi som den mest
avspännande melodiska och harmoniska rörelsen (Ibid.,35).”
Denne argumentationsform fortsættes: Prøv blot selv at sidde ved et klaver og spille lidt, og du vil –
kære læser, hvem end du er – give mig ret:
”Sitt och knacka en och samma ton på pianot en stund! Vart vill den ta vägen? Det känns mest
naturligt att gå en kvint nedåt eller kanske en kvart uppåt (Ibid.).”
Hvad Smedeby ikke giver indtryk af at være opmærksom på, er, at han med denne argumentationsform
griber tilbage til Güldensteins fænomenologiske studier over fænomenet toneart. Han fandt, at hvis man
48

En genskrivning af Koch, 1782, 53, §27: Diejenigen Dreyklänge, aus welchem eine Tonart und Tonleiter
entsprungen ist, will ich wesentliche Dreyklänge derselben, und die drey übrigen Dreyklänge, die in jenen enthalten
sind, zufälige Dreyklänge nennen. Daher sind in der harten Tonart die drey harten Dreyklänge auf dem Grundtone und
der vierten und fünften Klangstufe wesentlich, und die weichen Dreyklänge auf der zweyten, dritten und sechsten
Stufe zufällig. In der weichen Tonart hingegen sind die weichen Dreyklänge auf dem Grundtone und der vierten Stufe,
und der harte oder weiche Dreyklang auf der fünften Stufe wesentlich […]“
49
Fundamentalbasteorien anser f.eks. ii-V-I for den grundlæggende kadence. Se f.eks. Kirnberger 1776, 12. Her
angives ii-V-I som udgangspunkt for forskellige progressionsvarianter.
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”fordyber sig i én tone, vil man finde, at det, som man normalt betegner ”en tone”, egentligt blot er den
mest fremherskende tone i en hel tonerække.” Den tonerække er en overtonerække, der bl.a. indeholder
en naturseptim, som bevirker, at denne enkeltstående tone får en særlig funktion med en særlig drift: ”Den
fra enhver sammenhæng isolerede tone har som ”funktion i sig selv” dominant-funktion.”50
Derfor vil den naturligt synes at skulle videreføres kvintvis ned eller kvartvis op. Smedebys
psykologisering har altså historisk fundering i et musikfilosofisk dokument. Men mens man må give
Güldenstein, at han fremlægger sine præmisser og udfolder en argumentation leverer Smedeby intet andet
end sit ord og sin forventning om konsensus, fundament for udsagnet.
Det betyder noget. For det er denne forventning om ”naturlighed”, der også ligger til grund for hans
kadence-argument. Kadencen fremstilles som den akkordsammenstilling, vi (igen: hvem er dette ”vi”)
spontant ville vælge som den naturligste:
”Vi försöker nu tilverka en ackordföjld, som på enklaste sätt slår fast att vi befinner oss i tonarten Cdur. Alla huvudtreklangerna måste användas. Varför? I vilken ordningsföljd? Pröva själv på ett
ackordinstrument! – Verkar det inte vettigast att börja och sluta på C-duroackordet, tonikan? Fungerar
inte de båda andra huvudtreklangerna bäst i ordningsföjlden F-G? Resultat: C F G C.
En sådan ackordföljd kallas kadens eller slutfall: den kan avsluta ett musikstycke eller fungera
separat, t.ex. när en körledare anger tonart för kören. Vi försöker illustrera det harmoniska förloppet i
kadensen med en spänningskurva

Det mest spänningsladdade och dominerande ackordet, med grundton en kvint över tonikan, kallas
i funktionsläran dominant, och dess motpol, med grundton en kvint under tonikan, subdominant
(underdominant) (Smedeby, 1978, 36).”
Sammen med den særegne kadenceargumentation giver Smedeby en grafisk fremstilling,51 af det
spændingsforløb, vi ovenfor identificerede som synonym for at akkorderne ”förhåller sig till varandra”.
Subdominant repræsenterer en afspænding. Bevægelsen fra subdominant til dominant en
spændingsforøgelse, og bevægelsen fra dominant til tonika igen en afspænding. Kvintfald repræsenterer
afspænding. Sekundstigning spænding. Den spændingsladede dominerende akkord, der fører til Tonika,
kaldes dominant. Det er forståeligt. Subdominanten er dens ’modpol’. Det er mindre forståeligt. Hvad gør
50

Et større uddrag af Güldensteins ræsonnement følger her – på tysk! Güldenstein [1928], 1973,3-4: ”Versenkt
man sich in einen […] Ton, so wird man finden, daß das, was man für gewöhnlich als „einen Ton“ bezeichnet,
eigentlich nur der vorhersschende Ton einer Tonreihe ist.
Nehmen wir folgendes Beispiel: Der los gelöste Ton sei „g“ und würde auf einem Klavier […] als tiefer Ton erzeugt.
Nach einiger Versenkung in den Klang wäre dann deutlich zu hören: g-g-d-g-h-f-g (a). Diese Tonleiter ist eigentlich
nichts weiter als die Entfaltungsform des Tones und ein Ton, der sich nicht entfalten kann, trägt die Tonreihe, die
seine Entfaltungsform ist, wenigstens latent in sich. Diese in Ton ruhenden Energien geben ihm einen Charakter, den
wir – vorweisend – als Dominant-Charakter bezeichnen.[…]
Der aus dem Zusammenhang gelöste Ton […] hat als „Funktion an sich“ Dominant-Funktion.“
51
Denne grafiske fremstilling kan forstås som initieret af Hauptmanns teori. Se Harrison (1994, 24) for en
beskrivelse af denne indførelse af et rumligt aspekt i et tidligt fænomen. Også refereret i ”Fra Hauptmann….”.
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modpolen til den akkord, der fører til tonika? Den må vel føre væk fra tonika. Er det hvad Smedeby
mener?52 Det fremgår ikke af de mange følgende eksempler, der alle viser en lukket kadence, hvor
subdominanten i lige så høj grad kunne defineres gennemsin fortsættelse til dominanten som gennem at
være første akkord, der ikke er tonika. Vi får aldrig at vide hvad en ’modpol’ er. Smedeby slynger begrebet
ud, som var det en alment accepteret kendsgerning, som ingen yderligere forklaring behøver. Lige så
selvfølgeligt, som at en gentagen klavertone selvfølgelig må fortsættes kvintvis nedad.53

Subdominanten
Subdominantens akkordudvidelse består i en tilføjet sekst. Smedeby er opmærksom på det rent
strukturelle problem her. Nemlig, at denne akkord jo lige så vel kunne forstås som en
andentrinskvintsekstakkord. I det han vil forklare dette sker der en kortslutning, som i lyset af hans tidligere
distinktion mellem af trinteori og generalbas virker meget besynderligt. Han angiver, at det er
generalbaslæren – den lære, der blot består af ciffre under en baslinie, uden behov for at bekymre sig om
grundtoner – der forstår akkorden som sekstakkord. Forvirringen hersker stadig!
”Enligt generalbasläran är treklanger med tillagd sex helt enkelt omvändingar av septimackord
[…](Ibid. 89) ”
Dette er vel muligt. Men det afspejler ikke den lyttemæssige oplevelse, som (igen!) ”vi” har:
”Der är knappast möjligt att upfatta dem så även funktionellt. Vi kan inte höra någon annan ton än
f som grundton i de subdominantiska ackorden […] och i funktionsteorin används följdriktigt
benämningen subdominantkvintsextackord […] (Ibid.).
Som med andre aspekter af funktionslæren lægger Smedeby sig også her op af Lindroth.
Argumentationen læger sig, som meget op af Lindroth (1960, 51). Han formulerer sig ganske vist
anderledes. Hans tekst er skrevet i 1960. Dengang behøvede man ikke plædere til et kollektivt ”vi.” Så han
kan blot kort og kontant fortælle, at subdominantens grundtone i kadencen ”tydligt förnimmes som central
eller samlande […]” tone. Den tone, han kalder, ’funktionstone’. I forlængelse heraf forstås akkorden i
enhver omvending som subdominantisk. Også hos Smedeby (1978, 91).
Ovenpå alle de inddragende ”vi”-er, og den halvfjerdsermæssige ustandselige forpligtelse på ”hvad
føler du?”, er det befriende, at læse en redegørelse for, hvorfor selv en uskyldig d-mol sekstakkord skal
forstås som subdominant:
”Är inte S6 i C-dur egentligen ett d-mollackord? Varför skall det då kallas subdominant? Svar: När
tonen f ligger i basen och dessutom är fördubblad, bliver subdominantkaraktäran så starkt
framträdande, att sexten bara uppfattas som en färgning av ackordet, utan möjlighet att göra sig
gällande som grundton (Ibid., 92).”
52

Smedebys begreb ’modpol’ er ikke ganske historieløst. Men dels kræver det en ganske særlig kontekst for at
give mening, dels er det i denne kontekst tonika og ikke dominanten, subdominanten er modpol til. Hauptmann var
den første til, at beskrive kadencen som en dialektisk proces, som udligning af den modsætning, subdominanten
instifter i forhold til tonika. Riemanns (1872,280, 1877, 37-38, 1906, 62) kadencebeskrivelse grunder sig på
Hauptmanns brug af den hegelske dialektik, og begreb derfor subdominant som ’antitese’ – altså ’modpol’ – til tonika.
Dominantens funktion var at ophæve denne konflikt, at skabe syntese. For Halm (1905, 28) bestod subdominantens
funktione som ’modpol’ i den toneartsmæssige modsætning til tonika, den instiftede.
53
Heller ikke begrebet om subdominant som ’afspænding’ er uden fortilfælde i musikteorien. Güldenstein ([1928]
1973,40) karakteriserede bevægelsen fra tonika som bevægelse mod afspændthed. Og bevægelsen fra dominant til
tonika indeholder samme element af afspændthed, Güldenstein (1973,37) betegner det ”løsning”, som i ”opløsning af
spænding”. Erpf ([1927], 1969, 18) karakteriserer eksplicit bevægelsen til tonika ”afspænding” og det samme gør
Maler (1931,10) med hensyn til bevægelsen T-S-T, altså en S, der ikke går til D.
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Ligger den rene andentrinstreklang som grundakkord er Smedeby ikke længere så overbevist om dens
funktionelle status:
”År däremot sexten baston kan det bli svårare att hitta en adekvat funktionsbeteckning, något som
vi får ta upp till diskussion i kapitlet om parallelltreklanger (Ibid.).”

Paralleltreklange og kontraparalleltreklange
I indledningen til hele harmonilærebogen nævner Smedeby en særlig brist i funktionsteoriens
becifringssystem, som han gerne vil rette: Betegnelsen for en tonika kan være såvel T, oT, +T, som Tv.
Hvornår er det nok at skrive T? Hvad betinger om man skal benytte ’v’-suffikset eller o og +? ”Är inte detta
ganska förvirrande? Vore det inte bättre att ha en beteckning för durackord och en för mollackord och
konsekvent använda den? (Ibid., 8),” spørger han.
Og jo, det var bedre med ”en beteckning”:
”Ett sät att lösa dessa problem är att som funktionssymboler använda stora bokstäver för
durackord, små för mollackord. Vi skriver C-dur och c-moll, varför då inte också skriva T och t?
Durtonikans mollparallell skrivs Tp, och molltonikans durparallell bliver tP. Idén att använda stora och
små bokstäver har tidigare, med olika utformning, utnyttjats av bl.a Wilhelm Maler, Elisabeth v.d.
Osten, Martin Tegen och Ernst Tittel. Samma idé ligger till grund för det analyssystem, som presenteras
i denna bok (Ibid., 9).”
Dur skrives med stort og mol med småt. Her fremstillet som et forslag, Smedeby har fundet på og som
følges af en række andre prominente teoretikere. Som godt nok skrev deres afhandling før Smedeby. Fakta
er, at dette system, som ganske rigtigt er slået igennem i Tyskland og nu er det dominerende
funktionsbecifringssystem ikke bare også bruges af Maler. Det var Maler (1931,31 ), der indførte det!
Bortset fra denne becifringsfornyelse ligner Smedebys fremstilling Lindroths. Han benytter ikke
begrebet ’stedfortræder’, men gør opmærksom på, at bitreklangene bliver ”ännu självständigare […] om
man fördubblar deras grundtoner (Ibid.96).”
Kontraparallelbegrebet inddrages med henvisning til det urimelige i at kalde slutakkorden i mols
skuffende kadence for sP. Den ”kommer ju i stället för en tonika!(Ibid., 98),” som han skriver det. Smedebys
becifringer skal afspejle det hørte. Som hos Söderholm foretrækkes her begrebet ”ersättning” frem for
’repræsentation’ og ’stedfortræder’.
Smedeby benytter imidlertid ikke kun kontraparallelbegrebet ved mols skuffende kadence. Ligesom
Lindroth inddrager han hele den Malerske terminologi. Også Dk (det er kun Lindroth, der sætter et ’p’ efter
’k’-suffixet) og sK, altså 7. trins moltreklang og det lave andettrins durtreklang.
Modsat sin forgænger griber han dog fat i problematikken omkring den neapolitanske subdominant og
sK. Han bemærker her (efter den rituelle henvisning til 1700-tallets operaskole):
”Ackordet har en starkt subdominantisk verkan och vidareföres oftast till en dominant med ett
karakteristiskt förminskat terssprång. Meningarna går isär om den lämpligaste funktionsbeteckningen:
Man kan tolka ackordet som en subdominant med lägaltererad (kromatiskt sänkt) sext. Härför talar den
fördubblade subdominantgrundtonen, som nästan alltid ligger i basen. Funktionsbeteckningen skulle då
bli s6’. Men ackordet kan också tydas som en durtreklang i tersläge, tersbesläktad med subdominanten:
sK3 (Ibid.99-100).”
En konklusion gives der ikke. Mulighederne tegnes op. Den lovede overvejelse over, hvorledes man skal
benævne andentrinsakkorden som grundakkord indfris ikke. Ikke eksplicit. Man må formode, at Smedeby
ved selve parallelbegrebsintroduktionen har angivet, at andentrinsakkorden som grundakkord betegnes Sp.
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Og så tager han, som så mange andre funktionsteoretikere, det som givet, at der ikke kan findes en
andentrinsakkord i grundstilling i mol. Skulle den opstå, vil den intet navn have.
Med de begreber, der nu er til rådighed kan hver treklang erstattes [Smedeby benytter ligesom
Liljefors, Söderholm og Lindroth begrebet ’ersättas’] af enten sin parallelklang, sin kontraparallelklnag eller
sin variantklang. En tonika kan altså erstattes af enten Tp, Tk eller t. Samt varianklangen t’s parallel og
kontraparallel: tP, tK (Ibid., 105). Men her stopper det ikke. For
”dessa regler kan kombineras med varandra i det oändliga t.ex.:T kan ersättas av t, som i sin tur kan
ersättas av Tp, som sedan ersättas av tp. På så sätt kan ett ess-mollackord i C-dur härledas, om det nu
verkligan uppträder som ersättare för tonikan. Kanske sammanhanget kräver att det kallas dk, eller att
det betraktes som ett led i en modulation till B-dur.
Om vi begränser oss till funktionssymboler med högst två bokstäver, hittar ända en avsevärd
mängd ackord som kan vara ställföreträdare för en huvudtreklang (Ibid. 105-106):

Smedeby, 1978, 106.
Spørgsmålet opstår, hvordan man overhovedet finder rundt i dette? Hvordan ved man hvornår en
bitreklang er parallel og hvornår den er kontraparallel?
Her stikker en Göranssonsk sensibilitet sit hoved frem: Smedeby fortæller, at man må lytte sig frem.
”Allmänt kan sägas, att bitreklanger oftare kan tydas som paralleller än som kontraparalleller, vidare att
kontraparalleller är vanligare i moll än i dur [ – en anden måde, at sige, at kontraparallelbegrebet er mest
aktuelt i forbindelse med mols skuffendekadence - ] Vilken beteckning som skall användas måste man alltid
lyssna sig till (Ibid., 101).”
Og ikke blot dette. Smedeby træder i karaktér og anfører, som den eneste svenske teoretiker54 en
metode til understøttelse af denne lytten sig frem:
”Ackorbyte kan då vara en god hjälp: Ett F-durackord i a-moll kan härledas till t eller s. Byt ut ackordet,
ena gången mot t, andra gången mot s. Om t passar bäst, bör analysen vara tK, om s passar bäst, skriver vi
sP. – I sådana valsituationer lär man sig förstå hur funktionsteorin ger en bild av de tonala sammanhangen,
en bild som – trots att medlen är tämligen grova – ändå är långt klarare än den man får genom andra
analysmetoder (Ibid.).”

Mediantik
Der er tilfælde hvor akkordforbindelserne er så mærkværdige at funktionslytningen umiddelbart må
give op. Smedeby præsenterer en trio af en Schubert menuet, som han kommenterer:
”I ovanstående eksempel ser vi hur dominantackordet D-dur i takt 13 plötsligt kastas över till Fissdur för att efter ett par takter gä tillbaka till samma ackord. Den typen av tertssläktskap, som mera
upplevs som en färgverkan, har vi tidigare inte stiftt bekantskap med. Den brukar kallas mediantik.
Karakteristisk är, att ackorden, förutom att de är tersbesläktade med varandra, brukar ligga på tre eller
fyra förteckens avstånd, t.ex. C-dur-E-dur, C-dur-Ess-dur, C-dur-As-dur, C-dur-A-dur (Ibid., 133).”
Med den udvidede brug af parallel og kontraparalbegreberne, som kombinationen med
variantbegrebet muliggjorde, skulle man tro, at man i D-dur kunne betegne bevægelsen F#-D : TK-T. Altså
54

Som den eneste teoretiker overhovedet. Så vidt jeg lige husker. Kommer jeg i tanke om andre, der har givet
denne arbejdsmetode vil jeg indføre navnet/navnene her.
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en progression fra tonikas durkontraparallelklang til tonika. Smedeby hæfter sig – præcis som Lindroth –
ved den særlige farvevirkning. Og Smedeby er en anelse mere tydelig i hvad han mener end Lindroth, for
der er nemlig ikke blot tale om farvevirkning, men om man oplever farvevirkning i højere grad [”mera”] end
noget andet. Nemlig end tertsslægtskabet, som jo opleves funktionelt. Hermed er det meget tæt på
Mersmanns argumentation, at det mediantiske tertsslægtskabs indre forbindelse snarere er farve end kraft
(Mersmann, 1929, 185). Og man kunne supplere med følgende konstatering: ”jo mere funktionens kraft
taber i tydelighed, jo stærkere trænger farven ind i den.”55
Det omvendte er på spil her: Farven er trængt ind og har mindsket funktionsstyrken. Det
tertsbeslægtede funktionsforhold er slået om i mediantik.56
Også Smedeby anviser en egen becifring for mediantikken. Söderholms becifring med kombinationer af
’D’ og parallelfunktionstegn var tung og kluntet. Lindroths kompakte HM og BM forudsatte, at man på
forhånd vidste om der var tale om mol eller dur, under- eller over-terts.
Den becifring, Smedeby foreslår, er tilsyneladende både præcis og enkel:
”Som funktionsbokstav väljer vi M för durmediant, m för molldediant, naturligvis alltid tillsammans
med T, t, S, s, D eler d för att ange utgångsackordet.
För att kunna ange om ackordet är en övermediant, d.v.s. om grundtonen ligger en ters högre än
utgangsackordets, placerar vi bokstaven M högre än bokstaven som anger huvudtreklangen: T M =
durtonikans durövermediant = E-durackord i C-dur. Motsatta förhållandet gäller för undermedianter:
TM = durtonikans undermediant = A-durackord i C-dur.
Man måste kunna visa, om medianten ligger i dominantisk eller subdominantisk riktning från
utgångsackordet. Bockstaven M placeras då till höger resp. till vänster om huvudklangens bokstav.
Eksempel: mt= molltonikans undermediant i subdominantisk riktning = ass-mollackord i c-moll;
tm=molltonikans övermediant i dominantisk riktning = e-mollackord i c-moll (Smedeby, 1978, 133).”
Et hævet stort M angiver dur. Lille m, mol, hævet m/M overterts sænket m/M underterts. Hvorvidt der
er tale om store eller små tertser afhænger af funktionstegnets tonekøn. Angives en durtonika, T, vil de to
medianter placere sig i henhold til durskalaen, en stor terts over og en lille terts under. Angives en
moltonika, t, vil forholdet være omvendt. Alt kan udtrykkes med kun to symboler. Det er til at forstå og til
at håndtere.
Men udover disse anvisninger inddrager Smedeby også de Söderholm/Lindrothske begreber om
dominantisk og subdominantisk retning. Begreber som viser tilbage til Svensson/Mobergs noget pudsige
angivelse af medianter, nemlig udfra dominantisk eller subdominantisk kvintretning. En Eb i C-dur var, som
man husker, submediant, fordi den blev nået gennem en subdominantisk kvintrække (C-F-Bb-Eb), mens A,
der blevet nået ad dominantvejen (C-G-D-A) var mediant. Söderholm og Lindroths definitioner af
dominantisk og subdominantisk var anderledes. Söderholms fremgik blot af et nodeeksempel. Lindroth
benyttede sin og Söderholms distinktion mellem hoved (stor terts)- og bi (lille terts)-medianter i sin
definition, der angav, at dominantisk virkning havde de øvre hovedmedianter og de nedre bimedianter. De
andre – de nedre hovedmedianter og de øvre bidomaninter – havde subdominantisk virkning.
Dermed stemmer deres funktionstilskrivelse overens med Svensson/Mobergs. Også for Lindroth (og,
må man antage, Söderholm) vil Eb i C-dur virke subdominantisk og A dominantisk.
Det er antageligt dette tankespor, Smedeby opererer i forlængelse af. Beskrivelsen af fænomenerne
angiver Smedeby præcist og enkelt. Det m/M-tegn, der kan placeres foroven eller forneden kan jo også
placeres henholdsvis foran og bagved funktionstegnet. Spørgsmålet er, hvornår, man skal gøre hvad?

55

Mersmann, 1926, 187:„je mehr aber die Kraft der Funktion an Deutlichkeit verliert, um so stärker dringen die
Farbwerte in sie ein.“
56
Og, ja, alt dette er en videretolkning af den lille sætning ”typen av tertssläktskap, som mera upplevs som en
färgverkan”. At formuleringen i sin knaphed – bevidst eller ubevidst - afspejler den Mersmannske tolkning, står jeg
dog gerne på mål for.
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Smedebys eksempler – Abm og Em i forhold til C-mol lader sig indpasse ind den Lindrothske definition:
Begge er tilfælde af ’hovedmedianter’. Hvor hovedmedianten ligger under udgangsakkorden tolkes den
subdominantisk, hvor den ligge over tolkes den dominantisk.
Så vidt så godt. Tilbage står stadig, for Svensson/Moberg, for Södeholm, for Lindroth og for Smedeby at
forklare, hvad man skal forstå ved denne tilskrivning af funktion til et fænomen, som netop fremstilles som
mediantisk i kraft af dets overvældende farvevirkning, der synes at overskygge oplevelsen af
tertsslægtskab, dvs. – kunne man mene – af funktional sammenhæng. Hvis mediantiske relationer stadig er
funktionsrelationer, hvorfor så ikke blot benytte den avancerede Malerske becifring, som Smedeby har
aktiveret. Hvorfor skrive mt når man på meget mere direkte måde kunne vise subdominantrelationen ved at
kalde denne Abm i C-mol for sp (molsubdominantens molparallel)?
Der gives intet svar. For en udenforstående virker denne tale om medianternes funktionsretning som
blot en – måske endda yderst klædelig? – cadeau til den svenske funktionsteoris pioneer, makkerparret
Svensson/Moberg.

Bidominanter
A pros pos respekt for arven:
Som sine svenske kolleger opererer også Smedeby med såvel, ’mellankadens’ (Ibid., 107),
’mellandominant’ og ’bitonika’ (Ibid., 108). Han foreslår tentativt en præcisering af de Riemannske
parenteser om D til angivelse af ’mellandominant’ (D), ved inddragelse af parallel-begrebet i en udvidet
bogstavsammensætning: Durdominantens molparallels durdominant noteres f.eks. DpD og moltonikaens
durparallels durdominant med septim noteres tPD7. Selv benytter han dog parentessystemet i sine
eksempler (Ibid.108). Og det selv i situationer, hvor den anden notation vitterlig er mere fordelagtig. Ved
kæder af dominanter vises det, at hvordan man kan angive dem præcist som DDDD7-DDD7-DD7-D7-T.57
Han fravælger dog denne notation, da han finder det enklere ”att låta flera parenteser följa på varandra:
(D7)(D7)(D7)D7 T.(Ibid., 109).” At denne sidst foreslåede notation er meningsløst idet den blot udsiger, at
en bidominant går til en bidominant hvorved analysen reelt ingen præcise information giver, ser han ikke.

Sten Ingelf (1943-) Praktisk Harmonilära och Ackordspel , Reuter & Reuter, Stockholm, 1980
Kun to år efter Smedebys harmonilære udgiver Sten Ingelf sin på grundlæggende punkter alternative
harmonilære.58 Ingelf synes at ville tage Lindroth og Smedeby på ordet, når de definerer funktionsteorien
som bestemmelse af akkorderne i forhold til såvel de nære omgivelser som til tonika. Med brugen af det
Grabner/Malerske becifringssystem afskærer svensk teori sig fra at lade forholdet til omgivelserne komme
direkte til udtryk i analysen. De Grabner/Malerske becifringssymboler angiver pågældende akkords relation
til tonika alene. Måden akkorden nås, de progressioner, der fører til den, måden, hvorpå akkorderne
således förhåller sig till varandra (Smedeby, 1960, 16 ), kan ikke aflæses af symbolerne.
Ingelfs teori søger at råde bod på dette ved sideløbene med de Grabnerske (han overtager ikke
Smedebys Malerificering af systemet) becifringstegn at operere med et fikseret antal faste akkordformler.
Ingelf skriver direkte til den studerende:
”I visor, folkvisor och schlagers används ackorden i ganska bestämda kombinationer, som kan om
fatta ackordföljder på två eller flera ackord. Dessa vanligt förekommande ACKORDFORMLER får du lära
dig att använda, samtidigt som ackorduppbyggnad, ackordläggning, stämföring etc behandlas. Genom
57

En notation, der leder tanken hen på Jersilds positionsteori (1970). Kun er Jersilds notation enklere idet den
4
3
2
(ifølge Jerdild, 1989) kan noteres D7 – D7 – D7-D7-T.
58
Som på dansk grund har den haft betydning gennem Peter Jensen og Bente Laursens bearbejdning af den fra
1989. Det er iøvrgit i sig selv en studie værd, da denne bearbejdning på frapperende vis fremstiller forskellen mellem
dansk og svensk harmonisk tænkning. Se gennemgangen af Jensen og Laursens Den harmoniske grammatik (Oplistet
under forfatternavnet Ingelf).
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att bogen börlar med två ackord, som sedan succesivt byggts ut till att omfatta alla ackordfunktioner,
kan du bygga upp dina praktiska kunskaper på ackordinstrukentet parallellt med de teoretiska
kunskaperna (Ingelf, 1980, 5).”
Ideen om akkordmønstre, dvs. regelsæt for hvilken akkord en given akkord kan gå til er – muligvis som
resultat af Riemanns udtalte aversion mod progressionsregler59 - principielt fremmed for traditionel
funktionsteori. Som det fremgår af ovenstående gennemgange, kommer ideen hertil ikke fra hans svenske
forgængere. Liljefors (1937), Söderholm (1959) og Lindroth (1960) nævnes i litteraturlisten, men som det
var tilfældet med deres øvrige svenske kolleger, opererede jo ingen af disse med progressionsvejledninger.
Ideen kommer heller ikke fra dansk teori. Eller fra nogen anden funktionsteoretisk tradition. For at finde
teoribøger med progressionsvejledninger skal man vende sig mod andre dur-mol-teorier end
funktionsteorien. Man kan enten – som de danske Mortensen (1954) og Jersild (1970) har gjort, - vende sig
mod Kirnberger (1774, 91 ff.), der dels – i forlængelse af Rameau (1722, f.eks. 49-50, 1737, 172-173) –
oplistede hvilke intervalmæssige progressioner, der var egnede, dels – og dette udgør en direkte forløber
for Ingelfs projekt – angav forskellige brugbare kadencemønstre (Kirnberger, 1776, 12 ff). Eller man kan
vende sig mod teoretikere, der som Portmann (1798,100 ff.) eller Weber ([1817], 1824, 210 ff.) angiver
hvilke af skalaens akkorder, der kan forbinde sig med hinanden. Dette sidste er blevet en central del af
trinteoriens præsentationer og genfindes i den amerikanske videreførelse af trinteorien. Som i f.eks. Walter
Pistons Harmony,60 én af de bøger man finder oplistet i Ingelfs litteraturliste. Kirnberger, hvis fremstilling af
kadencemønstre som nævnt ligger tæt op af Ingelfs, optræder ikke som inspirationskille, men det gør til
gengæld en dansk (indirekte)61 Kirnbergerdiscipel, Jörgen Jersild (1970).
Derudover nævnes bl.a. også Hindemiths harmonilære ([1943], 1953), hvorfra Ingelf har hentet
inspiration, til at lade indøvning af klaverfærdigheder og teoretisk forståelse kunne gå hånd i hånd: De
akkordforbindelser, teorien præsenterer én efter én, skal eleven kunne mestre teoretisk og pianistisk.
”Det är av stor vikt att dessa ACKORDFORMLER övas, sätt du verkligen kan dem och känner igen
dem. MED HJÄLP AV DEN HAR BOKEN LÄR DU DIG ATT HARMONISERA MED ACKORDFORMLER I
STÄLLAT FÖR MED ENSKILDA ACKORD! Tekniken kan jämföras med att lära sig läsa, där man tränas att
se hela ord eller kanske flera ord i taget, i stället för att stava utt bokstäverna (Ingelf, 1980, 26).”
Disse vendinger, der skal tilegnes, præsenteres som faste funktionsharmoniske ruter.

Funktion
Ruterne er for Ingelf tæt knyttet til funktionsbegrebet.
”I den harmonik som används i visor och schlagers kombineras ackorden efter vissa mönster.
Ackorden gär ganska bestämda ”upptrampade gänger”, där varje ackord ger nägra alternativa sätt att
59

Der er ikke ét citat, der éntydigt fremstiller denne aversion direkte, men den fremgår af hans samlede teori. Se
”Fra Hauptmann….” for en gennemgang heraf.
60
Her finder man såvel i én af de udgaver, Ingelf kan have refereret til (Piston, 1944, 17) som i den nyeste, 5. ed.
(1987, 23) følgende skema:
TABLE OF USUAL ROOT PROGRESSIONS
I is followed by IV or V, sometimes VI, less often II or III.
II is followed byV, sometimes VI, less often I, III, or IV.
III is followed by VI, sometimes IV, less often II or V.
IV is followed byV, sometimes I or II, less often III or VI.
V is followed by I, sometimes VI or IV, less often III or II.
VI is followed by II or V, sometimes III or IV, less often I.
VII is followed by III. (VII is rarely used in root position.)
61
Jersild var stærkt influeret af Mortensen (1954), hvis teori byggede direkte på Kirnberger (1774, 1779).
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gå vidare. Man väljer de gångar som ger starkast känsla av fremådsträvande rörelse. Ett eksempel på
detta, som du redan träffat på, är upplösninggen av dominantseptimackordet, där dette strävar till
upplösningsackordet. Det här fenomenet, där det ena ackordet ger det andra i en fremätsträvande
rörelse, kallas FUNKTIONSHARMONIK (min kursiv)(Ingelf, 1980, 26).”
Lighedstegnet mellem affinitet og funktionsharmonik peger tilbage mod Høffdings (1933, 5) danske
introduktion af teorien, og ligger da også som en underliggende ofte uudsagt præmis for forståelsen af,
denne harmoniks karakteristika. Samme forståelse præger Jersilds positionsteori (1970), hvor man kan læse
om en funktionskraft, der kan styrkes gennem tilføjelse af et affinitetsbefordrende element som septimen
(Jersild, 1970, 8). Indenfor funktionsteorien kan forståelsen spores tilbage til Schreyers beskrivelse af den
historiske udviklings kadencemæssige stræbens mål, nemlig, at sætte harmonierne således ”at hver enkelt
er betinget af sin forudgående og umiddelbart efterfølgende akkord.”62 Men antagelsen findes ikke hos
Riemann selv. Riemanns funktionsforståelse finder man formuleret af Hamburger (1951, 10) som det, ”at
alle klange […] kan føres tilbage til en af tre funktioner: tonika, dominant og subdominant.”
Ingelfs grundsyn er altså en blanding af Schreyersk/Høffdingsk/Jersildsk affinitetsttænkning og
progressionsbaserede teoriers formel-tænkning. Det viser sig, at denne tilgang muliggør en yderst
sofisticeret forklaringsmodel, der i et enkelt billede redegør for samtlige mulige bevægelser indenfor
systemet. Nedenfor er gengivet modellen for mol:

Ingelf, 1980, 113
Tonika, der kan gå til alle akkorder, står for sig selv, udenfor systemet af interne relationer. De øvrige
funktioners progressionsmuligheder angives ved pile. Subdominanten kan gå til Tp’s dominant, til dominant
eller til tonika. Dominanten kan kun gå til tonika eller den kan skuffe til tonikakontraparallel (VI i mol). Sp
kan gå til Tp, S, D eller DD. Hele fire akkorder, Tp, Sp, S, DD, DDalt, kan forudgå dominanten. Man
bemærker den Jersildske betegnelse ’DDalt.’63 Går man de forskellige kombinationer igennem vil man
finde, at de fleste afspejler gængs praksis. ’Funktion’ er som synonym for ’affinitet’ i virkeligheden lig med
den sum af mulige forbindelser, stilens praksis udviser.64 Bemærk den elegante beskrivelse af den mulighed
62

Schreyer, (1924, 40) angiver, at „[…]die historische Entwicklung der Kadenz, die sich mit einer Konsequenz vollzogen
hat, die nur als Erfüllung eines psychologischen Gesetzes verständlich ist. Gemeinsam ist allen diesen Kadenzen das
Streben, die Harmonien so aneinander zu reihen, daß jede einzelne bedingt ist durch ihre vorhergehende und
unmittelbar folgende.“
63
Høffding (1933, 214) og Westergaard (1961, 39), becifrer ganske vist også akkorden med henvisning til dens
betegnelse, altereret vekseldominant. Men de skriver begge blot ’DDa’.
64
Den relation til amerikansk teoriforståelse, der ligger bag Ingelfs tilgang, demonstreres bl.a. af en mange år
senere genoptagelse af modelfremstillingen på amerikansk grund af Tymoczko (2011,229). Tymoczkos model er –
naturligvis – angivet med romertal og den er hvad angår mængden af tilgængelige funktioner simplere. Det skyldes jo
bla. det simple faktum, at ét trintal kan udtrykke adskille funktioner (hans angivelse af muligheden for bidominanter
råder i nogen grad bod på dette). Hos Ingelf er der således oplistet tre mulige tolkninger af VI: Sp, DDalt, Tk. Til
gengæld specifiserer Tymoczkos model progressioner, der bliver tilgængelige, hvis den ene akkord er sekstakkord –
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for bevægelse frem og tilbage mellem molskalaens 5. og 6. trin, som ofte bruges som effekt i kadencer. Det
lader sig gøre, da bevægelsen fra Vi til V tolkes som enten Sp-D eller DDalt-D, og den tilagegående
bevægelse tolkes som D-Tk. Den eneste progression, der kan undre er bevægelsen fra Dp til T. I mol
betegner det en stigende sekund fra det lave syvendetrin til tonika, en bevægelse, der slet ikke
imødekommer Ingelfs formulering om at ”det ena ackordet ger det andra.” Det lave syvendetrin leder
ganske enkelt ikke til tonika. Men der er ikke tale om en fejl. Ligesom funktionerne DD og DDalt er angivet
som forbundne kugler idet de har funktionsfællesskab, er også Dp og Tp’s D7 forbundne – ikke af
funktionsfællesskab, men af struktur-fællesskab. Og som bidominant til Tp kan bVII jo godt gå til T, nemlig i
en skuffende kadence.
En sidste egenskab, man skal lægge mærker til i modellen er størrelsesforholdet mellem tonika og ’ikketonika’. Den store tonika står som udgangspunkt og endepunkt. Dette understreger noget andet end de
enkelte klanges affinitet. Det understreger, at henover disse indbyrdes affiniteter regerer en overordnet
hovedaffinitet, nemlig bevægelsen i retning af tonika. Som han skriver i en parentes et sted; ”Det är ju dit
alla ackordfunktioner, direkt eller indirekt, strävar(Ibid., 50)!”
Med denne understregning klarlægges et yderligere funktionsteoretisk forhold. Endda et, der kan have
en dobbelt reference:
Det kunne pege i retning af Riemanns egen ’relations-forståelse’, det at alle akkorder forholder sig til
tonika og tonika kun. Det er den forståelse, som Ingelfs brug af den Grabnerske becifring afspejler. Hverken
Grabner eller Riemann nævnes som reference for Ingelfs teori, og hans fremstilling afspejler, som vi skal se,
ingen forståelse af modsætningen, mellem det han siger om akkordrepræsentationer, og de becifringer
hvormed han betegner dem. Der er intet, der tyder på , at becifringen er valgt udfra dens evne til præcist at
afspejle særlige funktionelle relationer.
Den anden forståelse, der kunne indlæses her, er den Jersildske positonsteori, hvis
progressionsmæssige grundparadigme jo netop udtrykker al normalbevægelse som en bevægelse i retning
af tonika. Et opsving fører til en højere position, hvorfra harmonikken gradvis nærmer sig tonikaklangen
igen. Da flere elementer af Jersilds teori genfindes hos Ingelf, vil det være nærliggende at forstå denne
”sträven” mod tonika positionsteoretisk.
Endelig indeholder Ingelfs fremstilling også en form for definition af de enkelte akkordfunktioner:65
Tonika – hvilende
Dominant – stræbende

6

som f.eks. VI-i – bevægelsen fra det, der hos Ingelf ville hedde Tk til T3, hvilket jo er en gangbar bevægelse i
modsætning til mols Tk-T, eller durs Tp-T. Nedenfor en kopi af Tymoczkos model for bevægelser i mol:

.
65

Ingelf, 1980, 28:”Det vilande ackordet kallas TONIKA (förkortas T), medan det strävande kallas DOMINANT
(förkortas D)”, og side 35: ”[…] SUBDOMINANTEN (förkortas S) […] är uppbygd på skalans fjärde steg. Den er en
durtreklang i durtonarter och molltreklang i molltonarter:”
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Subdominant – kan gå ”direkt till dominanten (Ibid., 35), men det ”är också vanligt att subdominanten
går tillbaka till tonikan (Ibid., 36).” Det kan faktisk ”också vara omvänt, först används T-S-T och sedan
kommer dominanten som ett ”nytt och oförbrukat ” ackord (Ibid.)”opbygget på fjerde trin.
Bemærk inkongruensen mellem de to første og den sidste beskrivelse. Hvor de to første éntydigt
udsiger en rolle den pågældende funktion indtager, udmaler den tredje en række forskellige scenarier.66
Naturligvis fordi disse scenarier er en fast del af dur-mol-musikkens bevægelsesmønstre. Og så er det
alligevel ikke rigtig tilfredsstillende. Er det virkeligt umuligt at uddrage faste rollemønstre af disse
bevægelser? Mit spørgsmål er naturlgvis retorisk, men dets svar skal ikke udvikles her. Det må ske i anden
sammenhæng. Her forbliver det blot en påpegning af muligheden.

Ruterne
At Jersild er den væsentlig inspirator af de tre ’affinitetsteoretikere’ Schreyer, Høffding og Jersild,
fremgår af den vægt, kvintskridtsprogressionerne har i fremstillingen. De ligger som et funderende
grundlag for ruterne, og på den måde som mere fundamentalt for det harmoniske system end
biakkordernes hovedfunktionsrepræsentationer. Ruterne gennemgås derfor forud for disse.
Ingelf oplister 14 dur-ruter og 8 mol-ruter, en kromatisk rute og en afsluttende rute, 24 ruter i alt. De
første to præsenterer den tonale kadences hovedakkorder:
Første rute udgøres af det faldende kvintskridt, dominant-tonika-kadencen (Ingelf, 1980, 28-33). Anden
rute får tilføjet en subdominant mellem T og D (Ibid., 35-38).
De følgende ruter betitles efter deres progressionsforhold eller deres instrumentelle funktion. Der er
’kvintgange’, tertsgange’ og ’sekundgange’ og ’rundgange’. Der er’forberedende’ akkorder, ’skuffende
kadencer’ og ruter med tonal ”utvikning” [som jeg oversætter til det Hamburgerske begreb ’fravigen’
(Hamburger/Godske-Nielsen, 1948, 137)] til andre områder. Gennem disse inddelinger udpeger Ingelf
særlige områder af funktionsharmonikken som centrale for sin teori, og disse områder vil derfor danne
udgangspunkt for rutegennemgangen

Kvintgange
En hovedgruppe udgøres af kvintgangene. Progressioner, der har det til fælles, at de bevæger sig
kvintvis nedad. De indeholder undergrupperingerne ’II-V-I-kadencen’ og ’forberende akkorder’. De kommer
i spil fra rute 5, og introduceres parallelt med introduktionen af bitreklangene, Tp, Sp, og Dp (som
gennemgås senere i et separat afsnit om bitreklangene). Det sker i forbindelse med oplistning af en
progressionsgregel for bitreklangene (Ibid., 49-50), hvor en grafisk fremstilling demonstrerer en kvintvis
gruppering. Funktionsrækkefølgen: Tp, Sp, D7, T. Om de to første fortælles, at de har en stræben mod
tonika, men at den er indirekte. For at nå frem til den tonika, de stræber imod, må de igennem Sp og D7,
eller – for Sp’s vedkommende – blot D7.

Ingelf, 1980, 50.
66

En sådan inkongruens genfindes i tilsvarende beskrivelser i den danske version af Ingelf (1980), Ingelf, Jensen,
Laursen (1989, 22), hvor dog forsøgsvis tilføjes begrebet ”omringe tonika” som funktionsforklaring, og Grønager,
(2014,49), hvor subdominantforklaringen er længere end forklaringerne af de to øvrige funktioner tilsammen.
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Begrebet ’kvintgang’ defineres da på følgende side:
”Om intervallet mellan två ackords grundtoner är en kvint ner (eller kvart upp) kallar man
ackordförbindelsen KVINTFALL. En ackordf¨ljd som består av flera kvintfall i en följd […] brukar kallas
KVINTGÅNG (Ibid., 51).”
De mest typiske kvintgange udgør egne kategorier, såsom de to kvintfald i ’II-V-I’-kadencen (rute 5,
p.52-56) og én af de typiske ’rundgange’s afsluttende tre kvintfald VI-II-V-I (rute 9, p.68-71). Begge ruter
viser bitreklangene introduceret gennem deres kvintafstand til tonika. Men modsat Jersilds teori, der i kraft
af denne kvintlogik forsynede akkorderne med særlige betegnelser67 fastholder Ingelf
parallelbetegnelserne. Akkorden fire kvinter over tonika præsenteres derfor som Dp (rute 11, p.77-79).
Dens primære rolle fremstår hermed som dikteret af dens plads i kvintfølgen og kun sekundært beskrives
dens repræsentative egenskaber.68 Hermed er durs-kvintrækker udtømt. I mol præsenteres kvintgangen
indledningsvis i sin fulde længde (rute 20, p.108).
”Kvintgångar är vanliga även i molltonarter. Om du starter på tonikan kan du få den här
kvintkedjan, som ofta brukas färgas med septimor (Ibid.108):”

Ingelf, 1980, 108. Bemærk den næsten Rameauske understregning af septimopløsningens
betydning.69
Kvintskridtssekvenser er altså ikke bare – mod god gængs funktionsteoretisk tone – en del af den
funktionstonale musiks repertoire, det er et ”vanligt” grundprincip, som tilmed strukturerer brugen af
bitreklange. Som en yderligere understregning af kvintskridtsfølgens tætte relation til den Ingelfske
affinitetsbegreb, det at ”det ena ackordet ger det andra i en fremätsträvande rörelse, kallas
FUNKTIONSHARMONIK(Ibid., 26),” behandles, som nævnt, udsnit af denne kvintbevægelse under
progressioner, der også i en kvintskridtkritisk funktionsteori anses for grundprogressioner.
II-V-I
Den mest basale er Sp-D7-T-kadencen, populært betegnet ”II-V-I” (rute 5,p.52-54 [dur] og rute 16, 9496 [mol]). Sp fremstilles af Ingelf som et ligeberettiget alternativ til S, ikke som en form for afledning, eller
stedfortræder. S og Sp er to sider af samme sag. De præferancer der måtte kunne findes, må derfor
betragtes som blot udslag af personlig smag, ikke som logisk resultat af et teoretisk system. Som han
formulerer det:
67

3

4

DD, D, D, eller et stregsystem, hvor tredjedominantens D-angivelse havde to streger over sig,
fjerdedominantens tre etc. (Jersild, 1970, 1989). Se gennemgangen af Jersilds teori.
68
Denne måde at anskue bitreklangene genfindes også i den amerikanske tradition, der udgår fra McHoses
klassifikationsteori (1947) og som findes ekspliciteret hos Kostka og Payne (2009).
69
For Rameau var ikke blot kvintfaldet paradigmatisk. Det var kvintfaldet i forbindelse med septimopløsning, der
udgjorde den durmol-tonale harmoniks ”naturlige” fremdrift. Så vigtig var septimopløsningen, at den kunne legitimere
også andre progressioner, som dog var mindre ”perfekte” end kvintskridtet: Stigende sekund (septim opløses til kvint)
og faldende terts (septim opløses til grundtone)(Rameau, 1722, 123 ff., 1737, 172-173)
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”Kanske du föredrar någon av versionerna, men i princip fungerar de lika bra (min kursiv). S och Sp
är ALTERNATIVA (Ibid., 52)!”
At Sp måske alligevel adskiller sig fra S, som andet end bare et alternativ, kommer frem i den jazzinspirerede akkordbrug70, Ingelf foreslår:
”Om du vill bearbeta en enkel harmonisering […] och göra den mera varierad kan du BYTA UT
DOMINANTEN MOT ACKORDFÖLJDEN Sp – D7 (På så sätt får du också en snabbare ackordrytm.)(Ibid.
53)”
På trods af denne understregning af parallelliteten mellem IV og II slår traditionel funktionsteori – eller
måske mest af alt: den valgte becifrings begrænsninger – igennem når samme vending skal præsenteres i
mol. Den tyske tradition, som becifringen udspringer af – Grabners monistiske udlægning af Riemanns
sytem – anderkender ikke en andentrinsakkord i mol. Systemet fortsætter Riemanns regel om, at
formindskede akkorder ikke kan være funktionsbærende. For Riemann selv betød dette ikke en umulighed
af at betegne andettrinnet. Det kunne han gøre i kraft af sin dualistiske teori, der åbnede for en
supplerende becifring.71 Uden denne dualistisk betingede tilføjelse glider molandentrinsakkorden ud af
teoriens synsfelt. Det er nu ikke som om Ingelf selv synes at bemærke problemet: ”Du kanske kommer ihåg
att man i durtonarter kunde byta ut en dominant mot ackordföljden Sp-D7 för att skapa harmonisk
variation (Ibid. 94),” indleder han, og trækker dermed en tråd tilbage til durs II-V-I. Blot for at fortælle, at i
”moll brukar man byta ut dominanten mot S65-D7”! Udråbstegnet er mit. For det han siger, er at
andettrinnet i mol er erstattet af subdominanten med tilføjet sekst. Hvis mols subdominant med tilføjet
sekst er pendant til durs subdominantparallel, hvad er så pendant til durs subdominant med tilføjet sekst?
Hvorfor kan den ikke ligesågodt som parallellen gå ind som udvidelse af dominantklangen, når den nu kan
det i mol? Teoretisk er fremstillingen galimatias. Forklaringen er selvfølgelig den lille bisætning, der som et
tilsyneladende ubetydeligt vedhæng følger: ”Du kan också lägga sexten i basen i subdominantackordet S65
(Ibid.)”. Det er ikke noget man også kan, det er hele rationalet bag sammenligningen. Traditionel
funktionsteori – om den baserer sig på Grabner eller Høffding – kan kun betegne II-V-I i mol, hvis II
optræder som firklang. Og teorien udsiger derfor implict, at det gør den altid. Den udsiger, at mols II ikke
findes som treklang.72 Gennemgangen af II-V-I I mol er reelt blot en konstatering af, at som subdominanten
70

Der refereres her til begrebet ”indskudt II-V”, som kan findes fremstilllet bl.a. hos Westergaard Madsen
(1987,18). Muligvis inspireret af Ingelf indoptager også Grønager dette begreb i sin Nøgle til musikken. Formuleringen
er i hvert fald tæt på Ingelfs: ”Hvis man har et melodisk forløb, der kan harmoniseres med de to akkorder Dominant og
Tonika (V-I), kan man […] erstatte Dominanten V med en II-V-forbindelse (Grønager, 2014, 66).”
71
En dualistisk teori tolker molkvinten som udgangspunkt, som ’prim’ og læser akkorden nedad. En
VII
subdominantseptimakkord vil derfor skulle læses ovenfra (a-mol):a-f-d-h. Den noteres S . Er den ufuldkommen dvs.
VII
hvis primenmangler, noteres den S og består af tonerne f-d-h. At Riemann kan betegne den, gør ham dog
nødvendigvis ikke venlig stemt overfor den. Skønt den ofte optræder i Richters opgaver, fraråder Riemann brugen af
den, da den har en rå klangvirkning, som imidlertid straks ville forsvinde, hvis man brugte den som firklang. Riemann
argumenterer ikke, at akkorden ikke findes som treklang, men at han synes den klinger den klinger bedre som firklang
[”Gar oft fördert z.B. in den Aufgaben des Richter’schen ”Lehrbuches der Harmonie” der verminderte Dreiklang […],
eine schlechte, rauhe Klangwirkung [kommt] zu Tage, die sofort verschwinden würde, wenn statt seiner der volle
Septimenaccord zur Anwendung käme (Riemann, 1912, 144)“].
72
At dette vitterligt er et teoretisk og ikke empirisk betinget udsagn fremgår dels af, at Riemann (1912, 144)som
nævnt havde et begreb for akkorden, dels af den Richter-baserede teoris éntydige fremhævelse af dens brug i
kadencen også som tretemmig akkord (Richter, 1860, 33, Bondesen, 1897, 29, Lange, 1897, 60). Også Bergenson,
stamfaderen til svensk harmonisk teori behandler molandentrinsakkorden på linje med de øvrige akkorder: ”I
förminskade treklangen på andra tonen kan grundtonen fördubbles, alldenstund den ej är indledningston. Ackordet
upplöses naturligst till dominanttreklangen, då förminskade kvinten faller ett steg (Bergenson, 1899 [1924], 21).”
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med tilføjet sekst benævnes S uanset omlægning. I mol. I dur forholder det sig åbenbart anderledes. Ingelf
ekspliciterer det ikke, men han tolker (Ibid.53) akkordgangen Dm7-G-7-C som Sp7-D7-T.73 Dette i
kombination med, at Ingelf under gennemgangen af mol-II-V-I præciserer, at akkorden Dm/H ”brukar oftast
noteras som Hm7-5 (Ibid. 95), nærmest demonstrativt udstiller det inkonsistente og håbløse i den anvendte
funktionsterminoogi. Ikke at Ingelf på nogen måde lader sig mærke hermed. Fremstillingen præsenterer
inkonsistensen som var det en religiøs sandhed, kun en tåbe ville sætte spørgsmålstegn ved.74
En anden læsning er naturligvis også mulig. Man kan hæfte sig ved, at Ingelf på trods af
funktionsterminologiens begrænsninger alligevel vover at udhæve II-V-I-kadencen som et selvstændigt
fuldgyldigt alternativ til den kanoniserede IV-V-I. Man må hæfte sig ved, at han dermed implicit trækker
kvintprogressionen ind på linje med den underforståede ”kontrastmodel”75 som kadenceforklarende
parameter.
Forberende akkorder
En anden kendt funktionel progression, der – oftest – involverer faldende kvintbevægelse er
bevægelsen fra mellemdominant, [mellandominant, (Ibid.,115)] til dennes tonika, eller ’bitonika’, som
Ingelfs forgængere yndede at kalde den. Selv benytter Ingelf en anden terminologi. Han fokuserer på
’mellemdominantens’ instrumentelle funktion som forbereder76 af den efterfølgende akkord. De
forberedende akkorder føjer sig gnidningsfrit ind i ’kvintgangs’-rækken ved blot at være dur-version af den
skalaegne molakkord eller - som tilfældet er med den første af disse, der introduceres – septimiseret
treklang. Denne første er subdominantens ’forbereder’, septimakkorden på første trin (rute 3, 40-42). Dens
rolle er ”på så sätt ”annonserar” att subdominanten snart kommer (Ibid. 40)”. I forbindelse med disse
forberedere træder Ingelf i karakter på en markant måde, at hans luskeri omkring molandettrinnet bliver så
meget desto mere påfaldende. Han udvider begrebsapparatet med indføring af den Jersildske terminologi
SD7: Et særligt becifringssymbol for subdominantens dominant. Som septimakkord.
Ikke bare indfører Ingelf begreber fra Jesilds teori. Han udvider dem. Opfinder nye i analogi hertil,
således at også de akkorder, der forbereder – og derved ’annoncerer’ - durs subdominantparallel, SpD7
(rute 8, p.64-66), og de to tonekøns tonikaparallel, TpD7 ([dur] 77, 86 [durs Tp-forbereder bliver ikke led i
en selvstændig rute][mol] rute 19, 104) kan betegnes éntydigt og kontekstuafhængigt.77
Dominantens dominant kaldes – ganske ukontroversielt (men bemærk, at den introduceres efter SD7,
som var den mindre fundamental end SD7) – DD (rute 6, p.56-58). Dominantens dominant eller
”växeldominanten.” ”Den er uppbygd å skalans andra steg, precis som Sp-ackordet. Skillnaden är att DD är
en durklang med septima, medan Sp är en mollklang (Ibid.,56). Fremstillingens fokus på de to akkorders
lighed fører uvilkårligt til det centrale spørgsmål om deres funktionelle egenskaber. Deler de rolle som
73

Tolkningen af parallelakkorder som septimakkorder, Tp7 og Sp7 kan også findes i genemgangen af rundgange,
side 69.
74
Problemet er dog ikke kun betinget af becifringstegnene. Selv Anfinn Øien (1971, 1975), hvis strengt monistiske
(Hamburgerske, 1951) becifring, der betegner sub(=under)mediant, ’s’ og (over)mediant, ’m’, snildt ville kunne
o
betegne mols andettrin som Ss, vælger i stedet samme becifring som Ingelf senere gør det. Øien overtager Høffdings
(1933, 150) og Hamburgers (1951, 16) – udtalte som uudtalte - dogmer om, at stedfortrædere ikke kan være
formindskede treklange.
75
Den kontrastmodel, Ingelf tydeligvis ikke engang har erkendt som kontrastmodel. Men for funktionsteoriens
opridelige udformning er kontrasten mellem tonika og subdominant altafgørende. Det er subdominantens indførelse
af en tonikatvivl – var I i virkeligheden blot dominant til IV? – der gør dominantens cementering af, at vel er I tonika til
kadencens udløsende moment og raison d’etre. Se Riemann (1906, 62), Halm (1905, 18) og til en vis grad Malers
Mersmanninfluerede beskrivelse (1931, 11).
76
Termen leder jo tanken hen på det amerikanske begreb ”dominant preparation”, samlebetegnelsen for de
mange akkorder, der kan forudgå dominanten. I den vist nok eneste fremstillling af begrebet skrevet før 1980, som
Ingelf derfor i princippet kan have kendt, dækker dette dog netop ikke bidominanter (Forte, 1962).
77
I modsætning til den traditionelle betegnelse (D), der kun giver mening i kontekst, da man skal vide hvilken
funktion bidominanten relaterer til, for at kunne regne ud hvilken akkord bidominanten i det givne tilfælde er.
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akkorder, der fører til dominanten eller er de hinandens modsætninger i kraft af der subdominantiske
kontra dominantiske karakter?
Dette spørgsmål fører direkte til en tolkning af begrebet ’forberedende’ som man ikke finder hos Ingelf:
Definitionen af akkorden som én der ’annoncerer’ den følgende akkords komme kunne lokke til at bruge
det som betegnelse for alle de akkorder, der leder til dominanten.
Tredje position
Ingelf gør det ikke. Men hans fremstilling indeholder faktisk en sådan fokus. I rute 7 finder man en
oplistning af tre forskellige akkorder, der alle fører til dominanten: S65, Sp og DD7(9) (Ibid.,63). Her nærmer
vi os tilmed et svar på spørgsmålet om Ingelfs opfattelse af forskellen/ligheden mellem Sp og DD.Efter at
have referet sine kommentarer om, hvorledes II-V kunne erstatte V, og om at S og Sp, i det tilfælde
dominanten efterfølger dem, er ligeværdige alternativer, skriver han:
”Om du nu vill ha ett kraftfullare slut finns ytterligare en möjlighet, nämligen med växeldominanten
i stället för S eller Sp.[…]
Dessa tre ackordvarianter är alternativa, däröf att alla tre leder till dominanten, som i sin tur leder
till tonikan. Man (min kursiv) talar om att de befinner sig i 3dje positionen i ”nedräkningen till tonikan”
(Ibid.,60):”
Man?
Skal man tage udgangspunkt i Ingelfs forgængere er det absolut ikke et alment udtryk. Heller ikke i
dansk, norsk eller tysk teori benyttes det. Er der egentlig i 1980 andre end Jersild, der ”talar om att”
subdominanten og vekseldominanten ”befinner sig i 3dje positionen”? Ingelf suggerer at en helt ny
forståelse af forholdet mellem veksel- og sub-dominant er hvermands eje.
Det er løgn.
Men hele bogens anlæg taget i betragtning ville den korrekte henvisning til Jersild på den anden side
set nok virke påfaldende. En smuk, troværdig og sandfærdig måde, at balancere mellem fup og
teksttunghed ville være at skrive: ”Man kunne tale om at de befinder sig i 3dje position”. Eller: ”Vi vil
betegne dem som to akkorder i 3dje position.” Ingelf er ikke så sart. Det væsentlige for os er måske også
mest præciseringen af forholdet mellem sub- og veksel-dominant. Det er deres enhed som
dominantforberedere, som medlemmer af 3dje position, der betones.
Går vi til mol kan vi finde et par ekstra medlemmer af 3dje position, som altså også må kaldes
dominantforberedere. Om end deres grundtone ikke ligger i kvintafstand til dominanten (rute 15, 90-93).
Her kan vekseldominanten vel bruges, men den vil ikke nødvendigvis være det bedste valg. For
”i molltonarter finns det fler alternativ som t o m är vanligare som förberedelseackord till
dominanten. Genom att den rena mollskalans sjätte ton har en stark nedåtriktad ledtonsverkan, med
sitt halva tonsteg ner till dominanttonen, får ackord som har denna ton i basen en liknande funktion
som DD. Du kan ”höra” vilket ackord som ska komme efter (Ibid., 90).”
En akkord, hvis grundtone bevæger sig en lille sekund nedad, har en funktion, der svarer til
vekseldominantens fordi man kan høre hvilken funktion, der skal komme efter. Akkorden har forberedende
funktion. Skønt man også efter dominanten, kan høre hvilken akkord, der skal komme, er tilknytningen til
den dominantforberedende position rimelig. Tonikas komme er en sag for sig. Den er knyttet til én og kun
én forudgående akkord, dominanten. Dominanten selv kan forudgås af flere akkorder. At definere en
dominantforberedende akkord som én, der gør, at man, allerede før dominanten klinger, hører den for sig,
som kommende akkord, giver udmærket mening. På baggrund af denne argumentation præsenterer Ingelf
nu tre af molskalaens akkorder, med bastone på sjette trin som typiske dominantforberedende akkorder i
mol (Ibid., 90-91):
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1) Subdominantparallellen
2) Den altererede vekseldominant
3) Subdominantsekstakkorden.
Rute 15 udviser hermed fire veje til mols dominant. Man kan udover de tre ovenstående også gå
igennem den ordinære vekseldominant. Bemærk, at subdominanten på fjerde trin nok er en
kadenceakkord, men den regnes hos Ingelf ikke for en dominantforberedende akkord. Dens opadgående
sekundskridt har åbenbart slet ikke samme styrke som den faldende kvint eller lille sekund. Det betyder
selvfølgelig ikke, at S-D ikke er en kadence formel. I rute 17 (99) er subdominanten indføjet i rækken af de
mulige akkorder før D; både med tilføjet sekst og som septimakkord. Her skelner Ingelf interessant nok
mellem S6 som grundakkord og som akkord med sekst i bassen. Som en fastholden af, at akkorden med
sekst i bassen er en ’II’, mens den med grundtone i bassen er en ’IV’.

Ingelf, 1980, 93
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Ingelf, 1980, 99

Rundgange – terts og sekundgange.
Udover kvintbevægelser er de faldende tertsbevægelser også en konstituerende del af dur-molharmonikkens akkordrepertoire. Men netop de faldende. Ikke de stigende, for at ”gå omvänt, med
uppåtgående tersgångar, är ovanligt i visharmonik! En sådan ackordföljd saknar den framåtdrivande effekt
man eftersträvar i funktionsharmonikken (Ibid., 81).” Igen understreges den ”framåtdrivende effekt” som
funktionsharmonikkens kendetegn. Så ”Sp kan följa efter S, liksom Tp efter T och Dp efter D7. På så sätt kan
du få en snabbare ackordrytm och skapa harmonisk variation (Ibid., 81).”
Faldende tertser finder man i den udbredte vendinger som I-VI-IV-V. Og den har en variation: I-VI-II-V
(rute 9 [dur] og rute 18 [mol]). Ingelf gennemgår disses dur- og mol-versioner. I dur fokuseres på, at Tp kan
erstattes af SpD7 og selvfølgelig, at Sp kan erstattes af S. I mol (Ibid. 101-102) fokuserer Ingelf i stedet på
tertsgangen fra mols T ned igennem Sp (som Ingelf i en note fortæller, kan kaldes Tk, men som i rute 18sammenfatningen dog stadig kaldes Sp) til S. Kun et enkelt sted indikeres – ukommenteret – at mols
andettrin ligesåvel som durs kan erstatte fjerdetrinnet i bevægelsen. Til gengæld tilføjes en sekundgang,
som Ingelf hermed relaterer til rundgangen: Am-G-F-E. I Ingelfs funktionsbecifring: T-Dp-Sp-D. Relationen
består i, at subdominantparallellen (som den kaldes. Ikke tonikakontraparallel) i T-Sp-S-D enten kan gå via S
eller direkte til D. Går den direkte til D, er der kun tilbage at skubbe Dp ind imellem T og Sp.
At vendingen på én og samme tid er gængs og usædvanlig, kommenterer Ingelf ikke. Det havde han
nok gjort ret i, da en kvik student vil kunne forvirres af den generelle advarsel mod faldende sekundgange,
som kan findes andetsteds i bogen: ”Nedåtgående sekundgångar är ganska ovanliga i visharmonik (Ibid.,
84).”
Endelig foreslår Ingelf en udvidelse af de faldende tertsrækker, så den går hele vejen fra I til V: I-VI-IV-IIVII-V (rute 12, 80-82). En sådan progression vil man dog kun undtagelsesvis – hvis overhovedet – kunne
støde på i praksis.78

Bitreklangene

78

Til gengæld kan den være udmærket som teoretisk model. Det er den progression, der ligger til grund for den
ovenfor viste sematiske fremstilling fra Tymoczko, 2011, 227.
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Ingelf overtager Söderholms terminologi for bitreklangene. Og med den også Söderholms manglende
fokus på overensstemmelse mellem hvad becifringen udsiger og den rolle den enkelte akkord har. Udover
de tre paralleller Tp, Sp og Dp, opererer Ingelf med Tk, og det med en udvidelse af dens betydningsfelt i
forhold til Söderholms fremstilling. Hos Ingelf bringes becifringen Tk også i spil i forbindelse med det, der i
dansk teori ville betegnes ’afledning’ (Westergaard, 1961, 37) og ’mediant’ (Hamburger, 1951, 14).79 Den
udvidede biklangsterminologi, man finder hos en anden af de svenske teoretikere, som Ingelf henviser til,
Lindroth (1960), ignoreres fuldstændigt. Smedebys (1978) fremstilling er slet ikke med i litteraturlisten.
Det sammenstød mellem fremstillingens tilsyneladende ønske om at lave en praksisnær, kontingent
harmonilære og anvendelsen af en terminologi, der modarbejder dette ønske, som vi fandt i forbindelse
med funktionsbecifringen af mols andettrin, genfinder vi i beskrivelsen af bitreklangene.
’Parallel’-terminologien forklares med henvisning til tonefællesskab:
”Dessa molltreklanger har gemensamma toner med var sin huvudtreklang och står därmed (min
kursiv) i ett nära släktförhållande till dessa – s k PARALLELLSLÄKTSKAP. Parallellens grundton ligger en
liten terts under huvudtreklangens (forfatterens kursiv)[…]
Av den anledningen kallas de för TONIKAPARALLELL (Tp), SUBDOMINANTPARALLELL (Sp) och
DOMINANTPARALLELL (Dp) – eller med ett namn BITREKLANGER (Ibid., 49).”
Tonefællesskabet, som jo igen har rod i et skalafællesskab, nemlig parallelforholdet, er begrundelsen
for suffikserne ’p’. De akkorder, der har to fællestoner med hinanden er relateret, og udtrykker ifølge
becifringen alene i kraft af fællestonerne en fælles funktion. At parallelfunktionerne ikke tillades samme
bevægelser som de suffiksløse funktioner, T, S, D, - de kan alle fortsætte direkte til tonika – præciseres som
noget af det første:
”Vissa vägar till och från en bitreklang är vanligare än andra i visharmonik. […]Ett eksempel är att
Sp, Tp ochDp sällan går direkt till tonikan – som både S och D kan – utan för det mesta tar vägan över
ett eller flera ackord tillbaka till tonikan (Ibid., 50).”
Tonikaparallel har Ingelf ikke noget særskildt at sige om. Subdominantparallellen fungerer i dur som
ligeværdigt alternativ til subdominanten og er omtalt ovenfor. I mol udviser subdominantparallellen andre
egenskaber. Egenskaber, der minder om de, der tilskrives durs dominantparallel. Denne, der lige siden
Riemann første gang lancerede ideen om en repræsentationsteori, har været funktionsteoriens sorte får,80
får i øvrigt – måske netop af denne grund - som den eneste et par ord med på vejen.

79

For nu at referere til fremstillinger, Ingelf kunne have haft kendskab til.
80
Riemann skriver (1872, 280) ”III er en yderst ulykkelig akkord, for så vidt at tonikas terts og kvint gør sig
gældende mod overdominantens grundtone og terts, således at akkorden hverken vinder fodfæste på tetisk
[=tonikal] eller syntetisk [=dominantisk] grund.” [„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.“] Halm forstod III som enten toppen af en
tonikaseptimakkord eller som forslag for dominanttreklangen (1905, 59-60) og for Louis/Thuille var III. for ”lig
med, for tæt relateret, til på befriende måde at kunne repræsentere Dominanten.” Heller ikke tonika
repræsenterede den ordentligt på grund af ”III’s slægtskab med V, fremfor alt tilstedeværelsen af skalaens
syvende trin (Louis/Thuille, 1913, 101)”[ ”zu ähnlich, zu nahe mit ihr verwandt, um in voll befriedender Weise die
Dominante repräsentieren zu können. Und ebenso verhindert anderseits auch wieder die nahe Verwandtschaft
der III. mit der V., vor allem das Vorhandensein des Subsemitoniums, daß die III. Stufe jemals ein so rein [..]
ausgesprochener Ton ic a -St el l ve rt re te r werden könnte“]. I Sverige findes samme holdning udtalt hos
Göransson, der jo kalder III for ”en särling som inte så lätt låter infoga sig i kadensen (1950, 43).”
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I omtalen af denne og mols subdominantparallel lader den Göranssonske harmoniske indføling der lod
en bitreklang, der efterfulgte en hovedtreklang fremstå som Tk (Göransson, 1950, 70) sig ane i
noteapparatet. Det er jo tilsyneladende en registrering af den danske ”afledning”, som var fraværende fra
Söderholms teori.
Dp præsenteres som fjerde kvint i kvintrækken ned til tonika placeret en kvint over Tp. Om dens
funktion hedder det, at dominantparallellen ”fungerar […] oftast som ersättningsackord för tonikan (Ibid.,
77).” Det lyder bekendt, og man får som dansker straks associationer til progressionen I-III-IV. Den nævnes
da også senere, men det er ikke hvad Ingelf i første omgang sigter til. Nej, han mener, at denne
tonikarepræsentation kan opstå i en progression fra dominanten, V-III:
”Det är vanligt att dominanten går till Dp när den ersätter tonikan. På det sättet sparar man på
tonikan och förlänger spänningen i väntan pä den (Ibid.77).”
Det er ikke bare noget, der kan forekomme. Det er ifølge Ingelf ligefrem ”vanligt”. Han demonstrerer
med nedenstående eksempel. Em og Am er begge repræsentanter for tonika. De har til formål at ”spare”
på den afsluttende tonika, at ”forlænge spændingen” i udskydelsen af den.

Ingelf, 1980, 77.
Men hvis Dp repræsenterer tonika, skulle den så ikke hedde noget andet? Ingelf fortæller summarisk i
en note, at ”Dp kan då kallas TONIKAKONTRAPARALLELL (Tk). De s k kontraparallellerna ligger en ters över
huvudtreklangerna (i durtonarter)(Ibid.).” Men betegnelsen Tk benyttes ikke i den efterfølgende
sammenfatning side 78, hvor Ingelf gentager, at ”Dominanten kan gå till Dp, för att spara på tonikan, som
den då ersätter.”
Så Ingelf markerer det funktionsteoretiske synspunkt, at en akkord, der repræsenterer tonika, bør
becifres med et T¸ men præcis som Söderholm (1959, 103ff) praktiserer han det ikke.
Hvad så med I-III-IV? Har en harmonilære, der fokuserer på gængse progressioner ikke denne?
Jo, vel har den det. Men her opfatter Ingelf (i lighed med Göransson, 1947,12), ingen
tonikarepræsentation. Bevægelsen omtales blot som ”ett mycket vanligt sätt att harmonisera en melodi
som bygger på en stegvis fallende rörelse från grundtonen till kvinten (Ingelf, 1980, 83),” og vi får at vide, at
akkorden Dp kan bevæge sig videre til såvel S som Tp. Tp kan også erstatte den forudgående T, så
bevægelsen T-Dp-S i stedet bliver til Tp-Dp-S. At der skulle være noget odiøst i tolkningen Dp-S, en tolkning,
der altså udsiger, at en dominantfunktion bevæger til en subdominantfunktion finder Ingelf ikke. Den
anvisning, at ”Dominanten […] rör […] sig […] sällan till subdominanten (Ibid. 36), ” som Ingelf tidligere i
bogen angav, synes ikke at have implikationer for bifunktionerne. Ikke det, der ligner: ”Dominantparallellen
går ofta – förutom till Tp – till S (Ibid., 84).”
I omtalen af mols Sp gentages besynderlighederne.

Ingelf, 1980, 101.
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Ovenstående eksempel illustrerer, at ”Subdominantparallellen […] kan ersätta tonikan om melodin
ligger runt skalans första eller tredje ton, som är ackordens gemensamma toner (101).” Også her indsættes
en note, der fortæller, at ”Sp kan i ett sådant sammanhang kallas Tonikakontraparallell (Tk) (Ibid.).”
Men i sammenfatningen siden efter hedder det ikke desto mindre: ”Subdominantparallellen kan helt
eller delvis ersätta tonikan och går antingen direkt till dominanten eller via subdominanten till dominanten
(Ibid. 102),” og i rutebeskrivelsen samme side angives bevægelsen som T-Sp-S-D7-T og ikke det som kunne
afspejle den understregede tonikarepræsentation, T-Tk-S-D7-T.
For både durs Dp og mols Sp angives muligheden af at benævne dem Tk når de repræsenterer tonika.
Men det følges ikke op i praksis. Samme gør sig gældende i omtalen af mols skuffende kadence (rute 21,
109-110). Her er Sp jo det, der på dansk kaldes stedfortræder for T.
Lytteoplevelsen blev inddraget som udgangspunkt i præsentationen af durs skuffende kadence:
”Som du kanske märkte upplöstes dominanten oväntat till TONIKAPARALLELLEN, i stället för till
tonikan. En sådan upplösning brukar kallas BEDRÄGLIG och används bl a när melodin ”avslutas två
gångar” (Ibid. 85)”.
Og i forbindelse med fordoblingsproceduren fremhæves yderligere akkordens tonikarelation:
”Tersen kan fördublas i Tp-ackordet för att framhäva tonikatonen (Ibid., 86)!”
Og så meget må man give, at ved omtalen af mols skuffende kadence er anførelsen af Tk-betegnelsen
nu rykket fra noteapparatet op i brødteksten81:
”I molltonarter används subdominantparallellen som bedräglig upplösning av dominanten. Den
utnyttjas bl a i omtagningen av en slutfras, på samma sätt som i dur […].Sp brukar i det här
sammanhanget kallas TONIKAKONTRAPARALLEL (Tk) för att vise att den ersätter tonikan (Ibid., 109).”
Her – og kun her – optræder becifringen Tk endog i afsnittets afsluttende ruteoptegnelse. Men den
optræder ikke enerådende. To formularer angives:
A1) D7-Tk-S-D64-T
A2) T-D-Sp-Tp-S-D7-T
De afsluttende kadencer er eksempler. De kunne udformes anderledes. Men ved de indledende
akkorder ses, at mols VI kun optræder som Tk efter D7 og i progression til S. Mellem D og Tp kaldes den Sp.
Hvilket måske kan have sin rimelighed idet kvintfaldsbevægelsen VI-III udtrykkes gennem to forskellige
funktioner. Men det kan diskuteres. I fortolkningen af D’s bevægelse ned til III, der efterfulgtes af VI,
understregede Ingelf jo netop begge akkorders tonikarelation (Tk-Tp), og understregede hvordan man ved
brug af disse tonikasubstitutioner (min betegnelse) kunne ”spara på tonikan” som de netop ”ersätter.”

81

I den forstand er den en begrebsmæssig udvikling fra Söderholm, jo ikke betragtede afledningerne
tonikarelateret og anbragte Tk-becifringen af mols skuffende kadence i en note. Hos Ingelf er sidstnævnte nu rykket
op i brødteksten og afledningsrepræsentationen er indført som note i stedet.
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Ingelf, 1980, 110
Ingelfs dobbelte projekt kan anses for lykkedes i den forstand, at han gennemfører en kombination af
progressionsbeskrivelser og funktionstolkning. Hvor projektet strander, er i den becifring
funktonstolkningen foretages igennem. Det Grabnerske tegnsystem er blindt overfor progressioner, præcis
som det er blindt overfor mols andettrin.82. Det angiver akkordfunktioner som isolerede satellitter set i
relationforhold til den centrale tonika. Når oveni denne indbyggede mangel kommer en diskrepans mellem
en skriftlig tolkning af tonikarelation som imidlertid sidenhen becifres blindt udfra devicen durs III= Dp,
mols VI = Sp, så funktionsbetegnelserne ikke som lovet qua teorien afspejler de aktuelle akkordfunktioner,
bliver projektets øjensynlige ønske om integration af funktions- og progressions-teori om muligt endnu
mindre indlysende. Helt går det, da mols andettrin pludselig benævnes identisk med dets fjerdetrin.
Der er nu ingen rimelig begrundelse længere for at inddrage funktionsystemet. En fastholden af trintal
ville have været renere og klarere. II-V-I ville forblive II-V-I uanset tonekøn, og det ville være mindre
kontraintuitivt at forstå, at III og VI i såvel dur som mol begge repræsenterer tonika, end, som det er nu, at
ikke bare få forskellige betegnelser afhængigt af tonekøn, men også at tonikarepræsentationer det ene
øjeblik betegnes som dominantiske, Dp, det næste som subdominantiske, Sp.
Når Ingelf ikke drager denne konklusion kan det kun skyldes, at funktionsbetegnelserne for ham har
deres værdi i de relatoner, der fungerer, S – Sp, T – Tp. At han som sine forgængere mener, at en for
detaljeret funktionsbeskrivelse forplumrer, eller måske ligefrem modarbejder, den pædagogiske formidling
af systemet. Han kan mene, at såfremt systemet skal kunne formidles til den ønskede modtagergruppe, må
enhver tivivls- og tolknings-situation på forhånd elimineres. De i noteform anbragte angivelser af mulige Tktolkninger var blot for feinsmeckerne, for de mere krakilske funktionsnørder.
Måske.

82

Dahlhaus (1966, 99) betegner bl.a. dette som netop funktionsteoriens ”blinde plet”.
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Ingelfs arvtagere: Fordanskningen
Ni år efter Ingelfs bog udkom, udkom der i Danmark en adaption af bogen til danske forhold. Peter
Jensen og Bente Laursen stod for transformationen, der i store træk bibeholdt originalens format.
Eksempelmaterialet blev udskiftet med et materiale, som formodedes bekendt for et dansk publikum.
Kontraparallelbetegnelsen erstattedes af de danske ’stedfortræder’ og ’aflednings’-begreber. I forlængelse
af originalen dog kun for tonika. Subdominanten optrådte også i den danske version som blot og bar Sp.
Det var selvfølgelig først og fremmest ”ruterne”, der var den pædagogiske gevinst, der motiverede
oversættelsen. Og skønt de omformuleredes (begrebet ”forbereder” gled ud, ligesom de Jersildinspirerede
bidominantbetegnelser) og omstruktureredes bibeholdtes de fleste. Også i den danske version møder man
understregningen af II-V-I-kadencen og den kontradiktoriske benævnelse af andettrin som Sp i dur og
’subdominant-med-tilføjet-sekst-i-bassen’ i mol. Dette er så meget desto mere besynderligt i en dansk
udgave eftersom Larsen/Maegaard (1981, 29-30) med deres éntydige definition af Ss som betegnelse for
subdominantens underterts, har leveret en enkelt og konsistent becifring, der havde kunnet understøtte
sammenhængen mellem durs og mols II-V-I. Særligt hvis man i dur havde erstattet Sp-betegnelsen med Ss.
At dette meget vel kan have været et – i mine øjne fejlagtigt – metodologisk valg og ikke nødvendigvis
udslag af manglende fortrolighed med deres eget lands traditioner, viser den voldsomme reduktion af
omtalen af den i en dansk optik meget problematiske Dp, der kun nævnes i dens durform som Tp’s
bidominant. Udover Ingelfs fokus på progressioner som II-V-I overfører danskerne også hans kommentarer
til mol-Sp’s rolle som kadenceakkord i vendingen Sp-D-T betinget af den nedadgående ledetone. Ingelfs
naturlige udstrækning af dette fænomen til den kvintaltererede vekseldominant finder man ikke i den
danske version. Kvintaltereret vekseldominant nævnes overhovedet ikke. Til gengæld får en funktionel
slægtning, den frygiske kadence sit eget kapitel – og egen rute – i den danske version.

Roine Jansson og Ullabritt Åkerberg Traditionell Harmonilära (1995)
Femten år skiller den sidste repræsentant for svensk teori, Jansson/Åkerberg, fra Ingelf. Ingelf selv
fulgte ikke op på de forskellige former for becifringsmæssige udvidelser Lindroth og Smedeby havde
lanceret, men introducerede en art ”tredje vej” i sit forsøg på at udarbejde en kombineret funktionsprogressions-teori.
Hvordan forholder Jansson/Åkerberg sig til dette, ja, til hele den tradition, de i i denne fremstilling lades
afrunde? Blev det Söderholms terminologireducerede, tyskinspirerede eller Göranssons terminologirige
fortolkende fremstilling der blev normen for svensk teori? Blev de Lindrothske og/eller Smedebyske
becifringsmæssige udvidelser genoptaget? Endte Ingelfs progressionsteori som et blindt vildskud?
Når jeg – måske uberettiget – lader Jansson/Åkerbergs fremstilling præsentere svaret, skyldes det, at
bogen er én af de nyeste svenske fremstillinger, jeg har kunnet finde,83 og jeg vil i høj grad lade teksten tale
selv. Dog ikke ukommenteret.
Bogen er pædagogisk veltilrettelagt, den er spækket med eksemplificeringer fra såvel den traditionelle
klassiske som også samtidens populærmusikalske praksis. Den er skrevet i et kort og klart sprog, som dog
stadig synliggør en bagvedliggende teoretisk grundposition.
Og det er den interessen gælder.

Kadencen og dens akkorder
”De treklanger som är uppbyggda på skalans första, fjärde och femte toner kallas huvudtreklanger.
På första skaltonen finner vi tonikan, på fjärde subdominanten och på femte dominanten [Betecknas
med stora bokstäver när de är durackord, T S D, och med små bokstäver när de är mollackord, t s d] (1995, 15):”

83

Der findes også en senere fremstilling skrevet af Jansson alene, Stora Musikguiden (2011). Skønt den giver et
lidt andet billede (kontraparallelbegrebet er fjernet igen), rykker den dog ikke afgørende på nærværende fremstillings
hovedkonklusion angående forhodet mellem dansk og svensk teori.
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Tysk teori stikker sit hoved frem i disse indledende bemærkninger. Og yderligere i præsentationen af
den benyttede becifring. Jansson/Åkerberg overtager nemlig Smedebys Malerske terminologi, hvor dur
skrives med stort og mol med lille. I de sammensatte becifringer kan man i C-dur således udtrykke både Am
– Tp (durtonikas-parallel-som-er-mol) – og A – TP (durtonikas-parallelvariant-som-er-dur). Og man kan
skelne mellem durs og mols biakkorder, så et lån fra mol i en dur-toneart, f.eks. akkorden Eb, også har en
enkel og entydig beskrivelse tP.84 Jansson/Åkerbergs funktionsforståelse kommer til udtryk i en
gennemgang af hver af de tre hovedfunktioners virke:85
”Tonikan är tonartens centrum och dess funktion i förhållande till andra ackord är avspänning. I
durtonarter är tonikan i princip alltid ett durackord, medan den i molltonarter brukar vara ett
mollackord.
Dominanten är ett ackord med spänningsfunktion. Den strävat efter upplösning, vanligvis till
tonikan. Den brukar vära ett durackord i såväl dur- som molltonart.
Subdominantens funktion är inte lika entydig som tonikans eller dominantens, möjligen kan den
beskrivas som öppnande. Ackordet leder inte i någon given riktning utan kan vidareföras åt olika håll.
Vanligvis är subdominanten ett durackord i durtonart och ett molackord i molltonart. Benämningen
subdominant (sub=under) kommer av att subdominantens grundton ligger en kvint under tonikan, till
skillnad från dominanten vars grundton ligger en kvint över tonikan (Ibid.).”
Her møder vi så en viderebearbejdning af Ingelfs funktionsbeskrivelser. Som Ingelf er tonika og
dominantfremstillingerne ukomplicerede. Problemet er, hvorledes subdominanten skal karakteriseres. Som
hos Ingelf er det også her probelemet ligger hos Jansson/Åkerberg. Allerede forskellen på den plads, de tre
funktionsbeskrivelser optager, viser problemet. Der gives åbenbart ikke en kort formulering af
subdominantens virke. Ingelf opgav det fuldstændigt og beskrev blot de progressioner, den kunne indgå i.
Den tidligere tyske teori kunne indskrive betydningen i en filosofisk metafysisk ramme. Hos Mersmann
(1926, 47-49) udtryktes den som frastødning, hos Güldenstein86 (1973, 40) som underspænding. To
modsatrettede betegnelser for et og samme fænomen. Når disse nævnes, er det fordi de klinger med i
Jansson/Åkerbergs forsigtige formulering ’åbnende’. Den kan tolkes som liggende nærmere frastødningen
end underspændingen, eller man kan mene, at den rummer den måske begge. Den karakteriserer
bevægelsen væk, som også frastødningsbegrebet gør, uden dog at tillægge denne bevægelse karaktér af
energiophobning. Efter dette tentative karakteriseringsforslag giver de imidlertid op. Akkorden kan gå i en
hvilken som helst retning. Tonika har funktionen at være afspænding. Dominanten har en
spændingsfunktion. Ved at karakterisere subdominantens funktions som åbnende, insinueres, at skal man
fra den afspændte tonika bevæge sig til andre akkorder, må det ske gennem subdominanten, som jo er
den, der åbner. Det er ikke i overensstemmelse med praksis, og skønt det er det, de skriver, er det næppe
det, de mener.
Hos Maler, hvis becifring Jansson/Åkerbergs jo (antageligt gennem Smedeby) jo overtager, finder man
en noget mere præcis definition af subdominantens roller, dens to ’kvaliteter’ (1931, 10), som han kalder
det: Enten indgår den som led i kadencen eller også optræder den midt i forløbet, mellem to tonikaer, som
en særlig farvevirkning. Amerikansk teori vil vide, at subdominantens ’funktioner’ er trefold: at forberede
dominanten, indgå i den plagale kadence eller at optræde som ’kontrapunktisk’ akkord, f.eks. mellem to
tonikaer.87
84

Se i øvrigt gennemgangen af Maler i Fra Hauptmann…
En måde at præsentere hovedfunktionerne, som man – omformuleret – i dansk teori kan genfinde hos
Grønager (1999, 2014, 48-49).
86
En betragtningsmåde, der lever videre gennem Malers (1931,10) begreb om subdominanten som afspænding
og la Mottes (1976, 2004, 35) karkateristik som ”Spannungsarme Entfernung von Zentrum”.
87
Der er naturligvis forskellige formuleringer og tolkninger. Hos Aldwell/Schachter (1989, 124) hedder det blot, at
”IV […] can move either to a cadential V or to a noncadential V”, hos Allen (1962, 114) får vi at vide, at den “usually
85
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Kadencens fremstilling er klassisk: Høffdings metriske anvisninger, fremdragelsen af kvintspring og
ledetoneforhold (men, ligesom Liljefors, intet om fællestonen), og som også hos Lindroth, påpegning af
kadencens todeling:
”Observera vidare det rytmiska förhållandet mellan de tre funktionerna. Dominantackordet
fungerar som ”upptakt” till tonikaackordet. Till detta samverkar flera faktorer:
• det är obetonat (kommer på en relativt sett svag taktdel)
• det är kvintavstånd mellan de två ackordens grundtoner
• det finns ett spänningsskapande ledtonssteg (h-c)
Exakt samma relation finns mellan det inledande tonikaackordet och det efterföljande
subdominantackordet. Dock uppstår inte samma spänningsförhållande mellan dessa, bl a beroende på
att tonikan har mer karaktär av avspänning än subdominanten (1995, 16).”
Ekskursen til amerikansk teori i forbindelse med Lansson/Åkerbergs noget tågede undladelse af at
tildele subdominanten en forståelig funktion, var ikke så irrelevant i forhold til en fremstilling af en
Riemann-baseret funtionsteori, som man skulle synes. Jansson/Åkerberg fremlægger en række
akkordbevægelser, som må forstås at unddrage sig kontingent funktionsanalytisk tolkning. Nomenklaturet
for to ud af tre af de akkorder genfindes i Schenkerteorien, ligesom selv forestillingen om lineært betingede
harmoniske bevægelser udenfor funktionsteoriens rækkevidde stammer herfra.88 Definitionen af såvel
’gennemgangs’- som ’nabotone’-akkord (återgangsackord) er da også identisk med den, man finder i
Schenkerteorien.89
Akkorder kan optræde som (1995, 25-26):
1) Omläggningsackord (altså en akkordomlægning)
2) Genomgångsackord (akkordbevægelse med trinvis gennemgående bas)
3) Återgangsackord (tilbagedrejende akkord, ’nabotoneakkord’)

Biakkorderne
Bortset fra denne amerikaniserede tilføjelse giver kadencefremstillingen i sig selv intet signal om,
hvorledes Jansson/Åkerbergs forholder sig til forgængerne. Biakkordfremstillingen er det, der skal vise
dette.
Om biakkorder hedder det generelt: ”Värja huvudtreklang har ett besläktat ackord, kallat
paralleltreklang eller bitreklang (1995, 34), ” og lidt længere fremme:
”Parallelltreklangerna betyder mycket för våra möjligheter att skapa harmonisk variation. De
förekommer framför allt i kvintgångar och tersgångar, eller som ersättningsackord för huvudtreklanger
(1995, 35).”
Biakkorderne skal skabe ”harmonisk variation” som ”erstatningsakkorder for hovedtreklangene”. Dette
er næsten identisk med Söderholms beskrivelse. Er det den tyske tradition for ren relationel
funktionsopfattelse, vi også møder her, som altså er det, der tegner den svenske forståelse af, hvad
funktionsteori er?

functions as a dominant preparation”, men den kan også indgå I plagal kadence, og virke kontrapunktisk. Hos Piston
(1987, 23) er vi tæt på Jansson/Åkerbergs definition: Den efterfølges normalt af V. Kan også gå til I og II. Går sjældnere
til III og VI.
88
Jersild, der oplistes som én af fremstillingens kilder, fremhæver jo i modsætning til denne tendens netop
harmonikkens betydning også i sådanne tilfælde. Som han formulerer det (1970, 4) synes ”øret […] at kunne skelne, at
det […] må være […] positionsfølger […] der [...] betinger disse bevægelser.”
89
Se f.eks. Salzers (1961,98-104) introduktion til Schenkers teorier. Her gives en fremstilling af rationalet bag, og
gennemgang af, nabotoneakkorder og gennemgangsakkorder. Dertil opererer Salzer med begrebet ’farve-akkord’.
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Andettrin (og bVI….)
Ikke helt. For eksempel råder Jansson/Åkerberg bod på det problem, som – Svensson/Moberg undtaget
- samtlige forgængere (og med dem al monistisk tysk teori)90 har haft, og som Ingelfs understregende
fremhævelse af II-V-I nærmest demonstrativt ignorerede: De har ikke kunnet betegne andentrinsakkorden i
mol. Mols andettrin er hverken oSp eller oSk. Riemann indførte et særligt dualistisk baseret symbol, der
kunne betegne trinnet: SVII. Det skal læses som en subdominant uden prim med en tilføjet septim læst fra
primen og ned. I A-mol ville det være akkorden (skrevet oppefra) a-f-d-h uden primen a. Mols
andentrinstreklang. Hos Høffding (1933) udelukkes akkorden fra funktionsbetegnelserne fordi den ikke er
en ren treklang. Men at den formindskede treklang skulle være en mindre fuldgyldig klang end de rene, er
ingen naturlov. Svensk teoris grand old man, der inkluderes som vigtig forudsætning af alle her fremstillede
teoretikere, Aron Bergenson, inkluderer den i sin teori på lige fod med de øvrige. Der er altså på svensk
grund præcedens for inklusion af mols andettrin:91
”I molltonart bliver ackordet på andra steget ett mollackord med förmindskad kvint och liden
septima. Den förminskade kvinten är skalaegen, mollskalans sjätte ton. [Beträffande IIm7b5-ackordet finns
ingen bra, allmänt vedertagen funktionsbeteckning. Vi föreslår en ny beteckning, som visar att det även i
7
molltonart är fråga om ett släktskap med subdominanten: Sp 5>. >-tecknet står för att ackordets kvint ska vara
förminskad](Jansson/Åkerberg, 1995, 40)”

Jansson/Åkerberg har intet behov for at omtyde Sp7 til en subdominant med den tilføjede sekst i
bassen. Dog anderkender de længere fremme, at akkordformen er flertydig og derfor også kan tolkes som
subdominant med tilføjet sekst (1995, 62). I forhold til deres molandentrinsbenævnelse, kan det undre, at
de vælger stort S, da der jo er tale om en akkord med lille terts. Hvad ville der være galt med benævnelsen
sp75>?
En anden særlig andentrinsakkord, er den med stor terts, vekseldominanten. Jansson/Åkerberg har
ingen Göranssonsk fremstilling af subdominants lighed med vekseldominanten, men til gengæld en fin
præcisering af, at dominanten efter vekseldominanten aldrig er bitonika, men altid dominant:
”Dominantackordet på andra skalsteget är en speciell typ av mellandominant. Detta ackord kallas
växeldominant (eller dominantens dominant) när det kommer som tredje ackord från slutet i en
helkadens. Det efterföljande dominantackordet upplevs då inte som en bitonika utan just som en
dominant (ofta med septima) på väg mot tonartens tonika (Ibid. 43).”
Endelig er der den alterede vekseldominant, markeret af kapiteloverskriften: ’Dominantackord med
lågaltererad kvint’ (1995, 112). Som navnet påpeger bruger Jansson/Åkerberg ikke begrebet med relation,
til den position, akkorden normalt har, nemlig vekseldominantens, men suggererer, at alterationsformen er
90

I tysk teori kan man se denne teoribetingede problematik vendt om, til at andettrin (fordi det ikke kan
benævnes?) slet ikke forekommer andet end som septimakkord. Og selv da er den noget andet: ”Udenfor dens
6
sekvens-legitimation dukker II7 i mol kun op som omvending af S 5, altså d-mol med tilføjet sekst, h, i
7
bassen.”[”Ausserhalb der Sequenz-Legitimation taucht in Moll II (H-D-F-A in a-moll), der Septakkord auf der 2. Stufe
6
nur auf als Umkehrung: s 5, also d-moll mit hinzugefügten H im Bass (Diether de la Motte, 2004, 116).“] Som jeg har
beskrevet andetsteds (Hvidtfelt Nielsen, 2015) er såvel Dahlhaus (1966, 99)som Holtmeier opmærksom på dette
problem, det Holtmeier (2005, 240) karakteriserer som teoriens ”sorte hul”.
91
Bergenson skriver (1899, [1924] 21): ”Huvudtreklangerna i moll äro likasom i dur de på skalans förste, fjärde
och femte toner, vilka treklanger också benämnas tonika-, underdominant- och dominanttreklanger. De övriga äro
bitreklanger, och av dessa dissonera de förminskade på andra och sjunde tonerna […]
Treklangen på sjunde tonen (inledningstonen) behandlas med hänsyn till fördubbling och upplösning på samma
sätt som treklangen i dur på samme ton.”
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gængs for alle dominantakkorder. Det hedder endda, at dominantakkord ”med lågaltererad kvint är under
den wienklassiske epoken relativt vanliga (Ibid. 112),” hvilket kun er rigtigt, hvis man med ’dominantakkord’
blot mener en akkord, der har dominantakkordens struktur og ikke dens position. I positionen som tonikas
dominant ser man nemlig kun sjældent denne alteration, og det kun i romantikkens repertoire.92
Efterfølgende karakteristika, der fortæller, at den ”kommer på växeldominantens plats (Ibid.)”, viser, at det
er sådan man skal læse kapiteloverskriften. Der er ingen tvivl om, hvor akkorden skal bruges.
Fremstillingsformen kan ses som en - i lyset af hele bogens teoretiske position – kontingent videreførelse af
Riemanns egen (Riemann, 1912, 172). Udover dette ”Riemann”-perspektiv inkluderer Jansson/Åkerberg
også den anglo-amerikanske beskrivelse af den tyske, italienske og franske sekstakkord (Jansson/Åkerberg,
1995, 115-117), og slutter af med et tredje perspektiv: Akkorden som ’ersättningsdominant’.
Mens becifringen i beskrivelsen af akkorden som altereret vekseldominant benytter overstregne D’er,
og >-betegnelser for sænkede noner og kvinter, DD>9>5 overtager forfatterne det symbol for
’ersättningsdominantet’, som Ingelf indførte, det Jersildske Dalt/DDalt (Jersild, 1970, 33).
Vekseldominantens ’ersättning’ – vi kunne sige tritonussubstitution – er slet ingen andentrinsakkord, men
en akkord baseret på skalaens lave sjette trin.93 Tanken om et foretage en distinktion mellem akkorden som
andentrins-akkord og som tritonussubstitution på det lave sjettetrin synes i princippet rigtig, men er svær
at benytte éntydigt i praksis. Jansson/Åkerberg foretager i de præsenterede eksempler deres sondring
baseret på komponisternes notationspraksis. Det kan man selvfølgelig godt, men ikke uden at reducere
betegnelserne til rene becifringer, der ikke registrerer akkorden kontekstbaserede rolle, men blot de
nodenavne, hvormed den tilfældigvis er noteret. ”Tilfældigvis”, fordi der ikke eksisterer en automatisk én til
én relation mellem akkordens harmoniske rolle og dens notation.94
I det billede, der skal tegne sig af Jansson/Åkerbergs begreb om funktionsteori, skal det imidlertid vise
sig, at dette forhold ikke nødvendigvis er et problem.

Kontraparallel
En forudsætning for at bedrive en tolkende funktionsanalyse er, at der er mulighed for fortolkning. At
der er akkorder, der kan optræde i forskellige roller alt efter fordobling, kontekst eller andet. Det store
tolkningsmæssige svigt (set fra mit, danske, standpunkt) hos forfattere som Söderholm og Ingelf var deres
fremstillings implicitte udsagn om, at becifringen ikke behøver afspejle tolkningen. Sp kan sagtens becifre
en akkord, hvis rolle er at erstatte tonika. Uden anden betegnelse for biakkorderne end ’parallel’ kan det –
som hos den tidlige Liljefors (1937, 38)– vel forsvares. Men i en fremstilling der samtidig introducerer Tk, er
det uantageligt (igen fra en dansk optik).
Jansson/Åkerberg relaterer på dette punkt til Lindroth. De opererer med begrebet ’kontraparallel’,
og som hos Lindroth kan det i princippet appliceres på alle tre hovedfunktioner:
”Tonikans kontraparallell (motparallell) är det ackord som finns en stor ters åt motsatt håll i
förhållande till det vanliga parallellackordet. [Betecknas tK i molltonart och Tk i durtonart]
Tonikans kontraparallell har, liksom tonikaparallellen, två toner gemensamma med tonikan. (I
princip har även subdominanten och dominanten varsin kontraparallell, men dessa förekommer inte
alls i samma utsträckning som tonikans.)(1995, 75)”

92

For en nærmere gennemgang af den såkaldt ’kvintsænkede akkord’ se Hvidtfelt Nielsen (2015). Jvnf. i øvrigt
med akkordens konsekvente fremstilling i dansk teori som vekseldominantalteration hos f.eks Høffding, 1933, 213,
Hamburger,1951,32, Westergaard, 1961, 39, Brinckers 1974, 50, Larsen/Maegaard, 1981, 21, Wang, 1995, 91.
93
Denne betragtningsmåde findes netop hos Jersild, hvis notationspraksis da også overtages (Jersild, 1989, 18):
”Det kan således konstateres, at der er foregået en opspaltning af vekseldominantplanet i to akkordpositioner, 1.
akkorden i dens grundform, der har skalaens andet trin som grundtone, samt 2. en afledt form, der med sin placering
på bVI-trinet er beliggende i tritonusafstand fra grundformens position.”
94
Harrison (2002) gennemgår bl.a. dette, og noterer sig, at ”notation does not reliably indicate real differences of
tonal meaning (2002, 117).”
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Om kontraparallellen fortælles det, at den, når den i dur erstatter tonikaen, efterfølges af tonikaens
parallel (1995, 76). Man aner Ingelfs (1980, 77) eksemplificering af at akkordgangen Em-Am kunne bruges
som tonikarepræsenterende indskud indskud rumsterer i baggrunden. Kvintprogressionen III-VI udtrykker
hermed én og samme funktion. Både Dahlhaus (1966, 101) og Imig (1970, 175) anså dette i strid med
funktionsteoriens grunderfaring: Kvintskridt medfører funktionsskift! Den konflikt forudsætter en
progressionsregel, der tilsiger kvintskridtet paradigmatisk rolle. Og skønt Jansson/Åkerberg har givet
kvintbevægelse som begrundelse for kadencens fungibilitet, har de ikke som sådan erklæret kvintskridtet
paradigmatisk. Præcist som Riemann heller ikke gjorde, hvorfor denne progression uden funktionsskift
heller ikke var problematisk her.95
Udover behovet for anvisning af mulige progressioner bærer kontraparallel-begreb i sig jo en fordring
om tolkning:
”I molltonart har tonikans kontraparallell samma toninnehåll som subdominantparallellen. Jämför
följande två fråser där ett C-durackord förekommer på två olika sätt:

Jansson/Åkerberg, 1995, 75, ex. 157
Första gången utgör ackordet en ersättning för tonikan, eftersom man förväntar sig en tonika efter
dominantseptimackordet. I det andra fallet finns en dubbeltydighet. Den harmoniska rytm som föregår
ackordet gör att vi förväntar oss en ackordväxling, t ex till subdominanten. Om vi sätter in ett amollackord istället för C-durackordet märker vi att det fungerar bra. Men samma C-durackord kan
också ersättes med ett e-mollackord, dvs en tonika. Vi kan i detta fall inte med bestämdhet säga om Cackordet ersätter tonikan eller subdominanten (Ibid.).”
Som Göransson måtte konkludere fra sine analyser, konkluderer også Jansson/Åkerberg: Med to
begreber for samme akkord er der tilfælde, hvor det er umuligt ”med bestemthed” at vælge den ene
fremfor den anden. Første akkord tolkes udfra den forventning om en tonika, en dominantakkord giver.
Man må forstå formuleringen således, at det, uanset hvad der kommer efter et sådan forudhold, må det
tolkes som en repræsenatant for den ventede tonika. Derfor kaldes C-dur-akkorden ikke sP
(molsubdominantens durparallel), men tK (moltonikaens durkontraparallel). Den anden C-dur-akkord er
mindre entydig. Den kan tolkes som del af en gennemgang fra tonika – altså en Göranssonsk (1950, 62)
övergangsackord- præcis som Ingelf (1980,101) angav, at han gjorde.96 Men den kan også høre som en
foregribelse af subdominanten. Jansson/Åkerberg anser situationen for ubestemmelig.
At de gør det, udsiger noget væsentligt om deres relation til tidligere svensk teori. For skal man forstå
hvorfor det for Jansson/Åkerberg er umuligt, at determinere anden C-durakkord, giver det kun mening, hvis
man antager, at det skyldes en relationel funktionsforståelse. Forståelsen, hvor biakkorder er satellitter, der
blot udtrykker relation til en hovedklang, men intet siger om den kontekst de indgår i. En progressionel
orienteret teori som den danske -og måske også Göranssons og Ingelfs – ville udfra betoningsforhold og
omgivende akkorder éntydigt kunne udtyde en tonikarepræsentation af den sidste C-durakkord. Den

95

Se Riemanns eksemplificeringer af brugen af paralleller og ledetonevekselklange (1906, 100). Se yderligere
argumentation og gennemgang i Fra Hauptmann…
96
Formuleringen afspejler, at skønt det var det, som han sagde, var det ikke det becifringen afspejlede.
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forlænger foregående tonikaklang og funktionsskiftet sker – naturligvis? – ikke på fjerdeslaget, men først
ved overgangen til næste takt. Metrik og position afgør dette.
Jansson/Åkerberg mener ikke at kunne foretage en sådan sondring. Deres teori præsenterer sig derfor
som liggende i direkte forlængelse af den monistiske tyske tradition, hvis Malerske terminologi de da også
har overtaget i alle dens detaljer. I og med dette fremstår teorien som konsistent. Der er overensstemmelse
mellem terminologi og tolkningsmåder. Teorien knytter sig på dette punkt til forgængerne Lindroth og
Smedeby
Men der er uklarheder. Den rent grafisk baserede tolkning af ’ersättningsdominantet’ og påstanden
om, at gennemgangsakkorden på ubetoner slag lige så vel kunne høres som en forudgribelse af den
kommende som en forlængelse af den forrige funktion, åbner spørgsmålet om, hvad Jansson/Åkerberg
anser for funktionsteoriens opgave som tolkningsapparat. Er det overhovedet beregnet til at tolke, eller
knyttes hoved- og biakkorder automatisk sammen udelukkende i kraft af becifringen
Som tilfældet var for Söderholm tydeliggøres forfatternes holdning i forbindelse med tolkingen af den
skuffende kadence.
Den skuffende kadence
”I de inledande exemplen har vi sett prov på hur tonikans kontraparallell kan användas så att ett
dominantackord får en oväntad upplösning. Vi får da en s k bedräglig kadens (eller bedräglig
upplösning om passagen kommer under ett pågående ackordflöde). I molltonart brukar det oftast vara
just kontraparallellen som används. Vid bedräglig kadens i durtonart är inte kontraparallellen alls lika
vanlig, utan där är det betydligt vanligare att man använder tonikaparallelen (Ibid. 77).”
Jansson/Åkerberg fortæller, man anvender tonikaens kontraparallel, således at dominanten får en
uventet opløsning. I mol benyttes oftest tonikakontraparallellen, mens den slet ikke er lige så almindelig i
dur, hvor det oftere ses, at man benytter tonikaparallellen. Det er jo alt sammen i fuldstændig forlængelse
af hvad, andre teoribøger skriver. Efter dominanten kan man bruge disse akkorder.
Men noget skurrer. Sammenlign med Göranssons eller Ingelfs fremstilling97. Her er indfaldsvinklen ikke
at man ved denne eller hin akkorde, kan lave overraskende videreførelse, men omvendt enten ”att örat
säger oss att ackordet i våra eksempel har tydlig tonikafunktion (Göransson, 1950, 58)” eller, at ”Sp brukar i
det här sammanhanget kallas TONIKAKONTRAPARALLEL (Tk) för att vise att den ersätter tonikan (Ingelf,
1980, 109).”
Vel er der også her tale om en overraskende videreførelse af dominantakkorden, men fokus er på, at
denne viderefærelse lyder som en tonika. Derfor er der behov for at kunne benævne den efterfølgende
akkord med en becifring, der angvier denne tonika repræsentation: For ”naturligvis har örat rätt”. Det
”gällar bara att få fram en beteckning på ackordet som klart anger att det rör sig om ett slags tonika
(Göransson, 1950, 58-59).”
Hos Göransson er alt anderledes. Der gives ikke anvisninger på hvilke akkorder, der tilfældigvis kan
følge dominanten, men der leveres en tolkende overvejelse hvis mål er at lade funktionsteoriens maxime
om, at alle forløb kan tolkes som variantioner af kadence munde ud i becifringer, hvis tolkning tydeliggør de
kadencemønstre, øret synes at høre. Modsat Ingelf, som Jansson/Åkerberg nok engang parafraserer,
skriver Göransson derfor ikke, at det ”brukar […] oftast vara just kontraparallellen som används
(Jansson/Åkerberg, 1995, 77)”, men: ”Vi tänker oss altså att tonikan i det här fället representeras av det
tersbesläktade ackord som ligger på motsatta sidan om den ordinarie parallellen (Göransson, 1950,59).”
Kan være, at de mener, at de allerede har fremlagt præmissen i bemærkningen om, at akkorden udgør
en ”ersättning för tonikan, eftersom man förväntar sig en tonika efter dominantseptimackordet
97

At inddrage Ingelf kan betetragtes som tvivlsomt. Men det afspejler mest af alt den underlige dobbelthed
mellem lyttende indføling og becifringsmæssig inkonsekvens, som allerede er noteret i gennemgangen af hans bog.
For Jansson/Åkerbergs præsentation af den skuffende kadence er tæt kalkeret over Ingelfs egen: ”Som du kanske
märkte upplöstes dominanten oväntat (min kursiv) till TONIKAPARALLELLEN, i stället för till tonikan (Ingelf, 1980, 85).”
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(Jansson/Åkerberg, 1995, 75).” Og vel har de det. Men hvorfor ikke bibeholde et sprogbrug, der fastholder
denne præmis. Det er somom præmissen toner ud, og det bliver et spørgsmål blot om akkordmuligheder.
Formuleringerne synes at udtrykke en kvalitativ forskel i forhold til Göransson. En forskel, der slår
igennem i Jansson/Åkerbergs videre beskrivelse af den skuffende kadences akkordmulighederi de tilfælde,
hvor det ikke er sjette trin, der følger dominanten. Göransson ville have kunnet beskrive disse tilfælde som,
”de tilfælde, hvor tonikaen repræsenteres af andre akkorder end sjettetrin.”
I Jansson/Åkerbergs version beskrives de blot med en akkordangivelse. Som her ved den frapperende
overgang fra dominantakkord til subdominantsekst, t. 36:

”En vanlig bedräglig upplösning till tonikaparallellen skulle i detta sammanhang kunna kännas platt
och banal. Upplösningen till subdominanten bliver mer överraskende och antyder samtidigt också en
”frasens fortsättnng” (Ibid. 79).”
Ved at indsætte en subdominant i stedet for Tp holder Mozart frasen i gang og modvirker
dominantkadencens afsluttende effekt. Det er en god og vigtig pointe. I funktionsteoretisk sammenhæng er
det dog en næsten vigtigere pointe, at når denne subdominant kan indtræde på Tp’s (eller tK’s) plads,
skyldes det, at også subdominanten udviser lighed med tonika – den har to toner tilfælles med Tp – som
gør, at den først og fremmest virker i kraft af denne lighed. Den udgør en mere avanceret
tonikarepræsentation end Tp og tK. Som Jansson/Åkerberg siger det, den står i stedet for det lidt platte og
banale. Men står netop i stedet, den stedfortræder for det platte, den repræsenterer det, der i en anden
udformning, ville være plat.
Jansson/Åkerberg bringer to andre eksempler, på hvilke dominantefterfølgere, der kan danne en
skuffende kadence. Det første er fra Schumanns Kinderszenen, „Kind ihr Einschlummern“. Her efterfølges
igen af subdominant, men som kvartsekst akkord, altså med tonikagrundtonen i bassen. Jansson/Åkerberg
viser, at den kan tolkes som såvel et tonikakvartsekstforudhold, som subdominant med kvint i bassen, der
er par takter længere henne dumper ned på grundtonen.

Passagen kunne vel ligesågodt høres som en DD-D64 (uden opløsning)- T kadence i a-mol. Muligvis.
Mest påfaldende er, at den så godt som aldrig forekommer, hvorfor det er besynderligt, at denne
anomalitet oplistes på lige fod med gængse vendninger. At, som forfatterne gør, kalde den en ”ovanlig
form av bedråglig slut (Ibid.)” er en underdrivelse af dimensioner.
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Et sidste eksempel er tertsfaldkadencens, som identificeredes allerede af Rameau, som døbte den
Cadence Interrompuës, den ’afbrudte kadence’ (1737, 173). I dansk teori er bevægelsen identificeret som
dominantopløsning på ’overtertsstefortræderen’, Totst.98
For Jansson/Åkerberg eksemplificerer denne kadence den særlige situation, man også fandt i
forbindelse med Mozarts Ave Verum, at forløbet i stedet for at ende i en overraskende afslutning, får et
overraskende løft, et energitilskud til videre bevægelse:
”Vi har tidigare sagt att tonikans kontraparallell inte är så vanlig vid bedräglig kadens i durtonart.
Vanligare är att den får inleda ett nyt förlopp, på ett sätt som gör att vi kan tala om en bedräglig
försätting.[…]
[…] man kan uppleva att harmoniken ”lyfter”. Ackordet kommer inte som avslutningsackord, men
vi upplever ändå en sorts bedräglighet eftersom meloditonerna är desamme som vid det inledande
tonikaackordet och ackordet också kommer på samma periodiska plats som denna (Jansson/Åkerberg,
1995, 80).”
Jansson/Åkerbergs inddrager her eksplicit den lyttende forventning og lytterens oplevelse. Den
musikalske oplevelse ligger altså forfatterne på sinde. Iagttagelse af en forskel mellem bedräglig kadens og
bedräglig fortsättning er da også væsentlig, og karakteriserer fint denne særlige type kadencefortsættelse.
Men forfatterne giver ikke anvisning til hvilket begreb, vi skal betegne den første akkord i den ’bedräglige
fortsättning’. De eksemplificerer med bevægelsen fra D til Hm i en G-tonalitet. Er Hm da Dp eller Tk? Det
sidste ville indikere en ’overtertsstedfortræder’-rolle. Men intet i teksten peger på, at det skulle være
tilfældet. Den tonikarepræsenterende subdominantakkord, fik heller intet T tilknyttet sig. Hvilket dog ikke
er mærkeligt. Det ville kræve en indførelse af et genuint nyt tegn, noget selv den ivrigt tolkende danske
teori har afholdt sig fra.99 Men i kombination med den konsekvente undgåelse af betoning af det
tonikarepræsenterende i Tp og tK, kommer S3, Tp og tK til at fremstå som blot tre tolkningsfri becifringer
på tre mulige dominantfortsættelser.
At det ikke er ligegyldigt for forfatterne om mols dominantefterfølger i den skuffende kadence kaldes
sP eller tK fremgår ikke bare af første til kontraparallelbegrebet s. 76. Det fremgår af selve brugen af
kontraparallelbegrebet. Men samtidigt er det også tydeligt, at forfatterne ikke ønsker en ”analyse af
analysen”, som vi fandt den hos Göransson. Om det skyldes frygt for komplikationsgrad, eller blot at det
anvendte begrebsapparat i sig selv anses for dækkende fremgår ikke. Fraværet af nærmere tolkning af de
harmoniske forløb kan få visse af benævnelserne til at fremstå som blot mekaniske becifringer (Dalt) eller
de kan efterlade progressioner, som med inddragelse af en metrisk baseret progressionsbaseret tolkning
fremstår éntydige (som ’overgangsakkorden’ mellem T og S), utolkede.
Den tætte sammenhæng, der kunne spores i forholdet mellem Göranssons og den efter ham følgende
danske teoris tilgang til funktionsteorien, findes ikke mellem Jansson/Åkerberg og samtidig dansk litteratur.

98

Forfatteren Jens Rasmussen begrunder sin navngivning i ”den lighed, forbindelsen alt andet lige har med de
skuffende slutninger. De resulterer i en akkord med strukturel grundtone (og ofte bastone) en terts under T, mens
overterts-stedfortræderen udgøres af en akkord med strukturel grundtone (og almindeligvis bastone) på tertsen over
T. I begge tilfælde er der tale om en akkord, der kan siges at erstatte en tonikal akkord, som den harmoniske kontekst
har etableret en forventning om (2011, 122).” Begrebet kan i forbindelse med en konkret analyse også findes hos
Hamburger (1951,39-40).
99
At dansk tradition, der kan siges at have taget den fulde konsekvens af den Göranssonske funktionsforståelse,
er i tvivl omkring betegnelsesvalg fremgår af Larsen/Maegaards overvejelser over fænomenet: ”Den skuffende
slutning kan også optræde i en form, hvor D tilsyneladende opløses i S-sekstakkord […]. Efter nogle teoretikeres
mening må denne akkord imidlertid stadig anses for at repræsentere T, om end kun svagt. Den tydes da som en slags
ufuldbyrdet stedfortræderakkord (Larsen/Maegaard 1981, 31).” Når Larsen/Maegaard overhovedet rejser og
diskuterer spørgsmålet skyldes det uden tvivl, Hamburgers betegnelse af en sådan subdominant som Ts6 i en analyse
af en klaversonate af Haydn (Hamburger, 1951, 28).
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Svensk teori fastholdt ikke bare sin tyske terminologi, men også den funktionsteoretiske opfattelse, den
udtrykker: Nemlig funktionsteori som en teori, der sammenknytter hoved- og biakkorder i kraft af deres
intervalmæssige relationer: Hovedklang og dennes over- og under-terts udtrykker i kraft af tertsrelationen
én og samme funktion. III og VI kan således udtrykke to forskellige funktioner, og da der ikke optræder
progressionsbetingede regeldannelser, andet end til en vis grad den skuffende kadence, findes tilfælde,
hvor det er umuligt at udsige hvilken, der er i spil. Selv Ingelfs progressionsteori rokker ikke ved dette. Det
at den udformedes som en todelt størrelse, med ruter på den ene side og en funktionsterminologi, der i
hovedsagen var blot nominel, kun et lille nøk anderledes end en trinteori, på den anden side, bidrog
snarere til at cementere dette skisma som et grundvilkår. Ovenstående konklusioner angående svensk teori
udspringer af, at dette grundvilkår synes uproblematisk.

Mediantik
Som mange af deres forgængere præsenterer også Jansson/Åkerberg en særskilt becifring for de
mediantiske forbindelser. Det malerske becifringssystem burde dybest set overflødiggøre det. Ganske vist
becifrer det udelukkende relationer til tonika, men en mediantisk bevægelse må jo også, for så vidt, som
den overhovedet kan tolkes i et funktionsharmonisk system, forstås som en bevægelse mellem to klange,
der har enten subdominantisk, dominantisk eller tonikal funktion. Og dermed identisk relation til tonika.
Kun akkorden en tritonus fra tonika lader sig ikke becifre.
Men Smedeby introducerede jo alligevel end mediantbecifring. Så i et traditionsbevidst system som det
svenske kan det vel ikke undre, at også Jansson/Åkerberg gør det. De (Jansson/Åkerberg, 1995, 131) skelner
mellem ”tonale medianter” – skalaegne tertsforbindelser – og ”real mediantik”, og angivever at begrebet
”mediantik” ”brukar […] vanligtvis reserveras för denna typ av förbindelser, för att skilja dem från de mer
tonala parallellförbindelserna (Ibid.).” I beskrivelsen af dem overtager de Söderholms (og Lindroths)
begreber om hoved-(stor terts) og bi-(lille terts) medianter, samt ideen om en dominantisk og
subdominantisk bevægelsesretning. Derudover overtages også forestillingen om dominantisk og
subdominantisk retning. Til forskel fra Söderholm, Lindroth og Smedeby forklares begrebet imidlertid
næsten:
”En mediantförbindelse som gør i dominantisk riktning (medsols, dvs till höger) (min kursiv) upplevs
ofta som en stegring av den harmoniska spänningen, medan en som går i subdominantisk riktning
verkar avspännande (Ibid.132).”
Dominantisk retning er medsols: C-E-As. Subdominantisk det modsatte. Dominantbevægelse
intensiverer, subdominantbevægelse afspænder. Nok engang må jeg udtrykke min undren over, at sådanne
funktionelt tænkte forbindelser ikke udnytter de præcise becifringsmuligheder, den malerske terminologi
tilbyder. Men det gør de ikke. Også her gør den svenske tradition sig gældende. Lindroth udviklede et
system af HM’er og BM’er. For Hoved- og Bi-Mediant og opererede med en dobbelttolkning. Dels
fremstilledes durs og mols mediantforbindelser som grupperinger af HM og BM. Dels tolkedes de, med
reference til Söderholm, funktionelt gennem brug af sammensatte funktionstegn og varianttegn. Smedeby
kombinerer m’erne med funktionstegnene. Afhængigt af om m’et var stort M (dur) eller lille m (mol), om
det stod hævet M/m (overmediant) eller sænket M/m (undermediant), foran (subdominantisk) eller efter (dominantisk),
kunne angives tonekøn, mediantrelation og funktionsretning. Det system, Jansson/Åkerberg foreslår, viser
sig at være en hybrid, der mest af alt lægger sig op af danskeren Høffdings mediant-betegnelsessystem fra
1979. – Der på sin side absolut har referencer tilbage til Lindroth.
”[…]vi föreslår att man i sådana fall använder stor bokstav för durackord och liten bokstav för
mollackord, dvs M respektive m. Eftersom ett ackord valigvis är mediantiskt i förhållande till ett föregående
kan man låta ett streck symbolisera det föregående ackordet och skriva övermedianter över och
undermedianter under strecket. Om man i beteckningen också vill ange huruvida medianten ligger på litet
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eller stort tersavstånd från det föregående ackordet kan man t ex beteckna detta med H för
huvudmedianter och B för bimedianter, MH respektive MB (Jansson/Åkerberg, 1995, 132).”

Jansson/Åkerberg, 1995, 132. De sorte halsløse toner er de, som medianten har tilfælles med tonika. To
toner i a), én i b) og ingen i c).100
M’erne findes i svensk litteratur helt tilbagetil Lindroth. Stregerne findes kun hos Høffding. Som hos
Høffding angiver også hos Jansson/Åkerberg stregerne bevægelsesretning. Overmedianter står over
stregen, undermedianter under. Man kan sige, at stregen repræsenterer forrige akkord som man enten har
bevæget sig over eller under. De små B’er og m’er angiver bi- og hoved-mediant. Dvs. afstanden til
foregående akkord. Bimedianter bevæger sig også hos Jansson/Åkerberg i små tertser, hovedmedianter i
store. Størrelsen på M’et angiver tonekøn. Stort M, dur, lille m, mol. Intet tegn angiver dominant- eller
subdominantretning, men det er vel strengt taget også overflødigt, når det er præciseret af overtertser
virker ligger i dominantretning, underterts i subdominantretning. For tredje gang vil jeg drage
malerbecifringens ubrugte muligheder i spil. Var det ikke enklere at becifre b) TP, TK, tK, tP og c) tk, tp?
Jansson/Åkerberg viser faktisk et skema over disse becifringsmuligheder (Ibid., 134) og skriver med småt i
parentes: ”Medianter kan också betecknas med de vanliga parallell- och kontraparallellbeteckningarna
(Ibid.).” Man kan erstatte m’erne med malerbecifringen!
Hvad skulle hele M-cirkusset så til for? Andet end måske at stå som en gestus til den tradition bogen
skriver sig ind, med en oversøisk hilsen til danske Høffding. Måske endda en uudtalt reprimante til Høffding
for ikke med et ord at nævne sin inspirationskilde, Lindroth. Hvem ved. Den traditionsbevidsthed og
åbenhed omkring inspirationskiller, som har denne gennemgang af svensk funktionsteori har fundet
karakteristisk for vores broderfolk mod øst, er i hvert fald i sig selv prisværdig.

Afslutningsvis
Det er allerede blevet sagt mange gange og skal kun kort gentages. Svensk teori knytter i sit
udgangspunkt an til Høffding 1933 dog uden at overtage stedfortræderbegrebet. De tre parallelfunktioner
suppleres i stedet med Grabners begreb ’kontraparallel’. I første omgang kun som en betegnelse for
tonikarepræsentanten i mols skuffende kadence. Med dette var knyttedes en linje til en tysk
becifringstradition, der ikke registrerer progressioner, men kun akkordfunktioner forstået som satellitter
omkring en tonika. Hvordan man når hen til satellitten påvirker ikke dens navn. Selv den analytisk sensible
del af svensk toeri – Göransson – udtrykte endda forbehold for en så detaljeret analyse.
Progressionsangivelsen, som glider ind i dansk teori gennem betegnelserne ’stedfortræder’ og ’afledning’ er
ikke fraværende på grund af manglende indsigt. De tværtom synes fravalgt på grund af en indsigt. En
indsigt i pædagogisk formidling muligvis. Den tilsyneladende ligegyldighed i akkordbetegnelserne, man kan
spore hos Söderholm og Ingelf tyder på en tilgang til stoffet, der betoner éntydig navngivning af hvert trin.
En navngivning som kun i helt særlige tilfælde kan forandres (tonikarepræsentanten i mols skuffende
100

Denne inddeling er af samme type som man finder hos Bekkevold (1992, 118-119). Bekkevold fremstiller det
som en inddeling i ’grader’. Første grads relationen er de med to, andengrads de med én og tredjesgradsrelationen
dem uden fællestoner.benævner

71

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

kadence og siden Dp og Sp når de som gennemgangsakkorder [’afledninger’] optrådte som
tonikarepræsentanter). Forvaltningen af den tyske becifring tyder på, at systemet passer godt til
teoretikernes opfattelse af teorien. Om den måde svnesk teorifremstilling synes at modsvare
becifringsvalget er årsag eller resultat kan man dog ikke vide. Ingelfs rute-system er svar på en udfordring,
en mangel. Den får ikke lov at påvirke måden teorien omtales og virker (=becifringssystemet). Den
præsenteres som et selvstændigt tilbehør, og inspirationen hertil synes på afgørende punkter at komme fra
en anden alternativ teori, nemlig Jersilds. Men hvor Jersilds teori gjorde parallelakkorderne hjemløse,
fastholdes disse næsten demonstrativt hos Ingelf. Igen: Tyder det på en a priori særlig overensstemmelse
med en måde at høre musikken på og navngivningen, eller er denne tilsyneladende overensstemmelse
resultat af systemet. Et system, der ikke tillader at udtrykke progressionbestemte funktionsnuancer kunne
tænkes at frasige sådanne nuancer betydning. I sin fulde udfoldelse, som vi ser det hos Lindroth, Smedeby
og Jansson/Åkerberg rummer becifringssystemet indenfor sit strengt relationelle univers umiddelbart
betegningsmuligheder, der langt overgår det danske systems. At disse, som præsenteret hos Lindroth, ikke
fra starten gribes og kultiveres, men må vige pladsen for alternative systemer med rod helt tilbage til
Svensson/Moberg og kun i bisætninger og parenteser aktiveres hos Jansson/Åkerberg vækker min undren.
Og er egentlig kun forståelig i lyset af en anden tradition hinsidan. Ofte nævnt. Men nu gentaget: Deres
enestående åbenhed omkring inspirationskiller og deres tradition for at forholde sig til eksplicit eller
implicit til forgængernes fremstillinger, således at man overordnet set kan se en progression gennem de
behandlede 62 års udgivelser. Fra 1933 til 1995.

Norge 1948-2004
Da der er skrevet færre harmonilærebøger i norge end i Sverige, vil norsk harmonisk teori blive
fremstillet gennem seks norske forfattere/forfatterpar. Altså to færre end den svenske blev det. Jeg har
ganske enkelt ikke fundet lige så mange fremstillinger af norsk teori som jeg fandt af svensk. Det gør ikke
billedet hverken mindre differentieret eller mindre éntydigt. Differentieringen kommer af de involverede
forfatteres forskellighed. Éntydigheden af den klare forskel, deres fremstillinger samlet viser i forhold til
såvel dansk som svensk teori. Skønt de norske introduktioner til funktionsteori først for alvor dukker op i
starten af halfjerdserne, er udgangspunktet for fremstillingen sat ved Ekens udgivelse i 1948. En udgivelse,
der på samme måde som dit forbillede, den danske Hamburger/Godske-Nielsen (1939), står som en
forløber for den funktionsteori, der skal opstå. Til gengæld er den sidste udgivelse, der inddrages
udkommet små ti år senere end den sidst inddragede svenske udgivelse, så det tidsspand, der behandles
(56 år) er nogenlunde identisk med det svenske (62 år). Forfatterne og de udgivelser, der skal repræsentere
norsk teori, er udkommet med mellem fem og ti års mellemrum og er følgende: Thorleif Eken (1948),
Anfinn Øien (1971, 1975), Lisa Bekkevold (1976), Sigvald Tveit (1984), Nils E. Bjerkestrand og Elef Nesheim
(1995) og Petter Stigar (2004). Udgivelsesmodussen fortættes mellem Tveit og Bjerkestrand. Disse
udgivelser markerer på forbilledlig vis en kontinuérlig udvikling af det norske begrebsapparat. Hver ny
tolkning og viderebearbejdelse åbner for nye tolkningsmuligheder, som efterfølgerne tager op. Det skal vise
sig, at én af de indflydelser, der lader sig indtænke i det Øineske system er amerikansk trinteori (Tveit,
1984). Den skal komme til at tage over, og systemets evne til præcist at angive funktionssammenhænge
skal vise sig (Stigar, 2004) at kunne mistolkes i en grad, så det bryder sammen og kasseres. Til fordel for ikke
kun en trinanalyse og et Shcenkerteoretisk begrebsapparat men også en Høffdingsk (1933. Eller måske
Schreyersk anno 1924?) becifringsterminologi uden mulighed for overtertsrepræsentation.
Også den Richterske harmonilære-tradition har norsk litteratur, som allerede nævnt, en repræsentant
for: Gustav Lange (1897), som ligesom den svenske Bergenson gennemgås under emnet ’trinteori’.

Thorleif Eken (1900-1954) Harmonilære (1948)
Femten år efter de første to – meget forskellige – introduktioner til funktionsteori (Høffding, 1933,
Svensson/Moberg, 1933) så dagens lys i nabolandene Sverige og Danmark udgiver Eken i Norge sin bog om
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emnet. Her mærkes ingen påvirkning fra de to udgivelser. Ekens grundlag er et andet. Han henviser i sit
forord selv til Louis/Thuilles (1913), Hamburger/Godske-Nielsen (1939), Harald Fyklöf (1915) og Gustav
Güldenstein (1928). I nævnte rækkefølge.
Güldensteins bog er en fænomenologisk funderet teori om tonearten med angivelse af om de syv
skalatrins individuelle funktioner. Det er en dybdeborende og interessant bog, som man imidlertid kun
sjældent ser henvisning til. Og det er måske endda en underdrivelse. Kun tre steder – Eken inklusiv – er der
i min samlede litteraturlistes værker henvisning til Güldenstein.101 Harald Fryklöf er svensker. Størstedelen
af hans bog omhandler harmonisering i kirketonarter og kan have været Ekens forlæg for sin afsluttende
gennemgang af kirketonal harmonisering. Den funktionsharmoniske del af Fryklöfs bog består mestendels
af eksempler på kadencer. Noget man i øvrigt også genfinder hos Eken (1948, 62).
I forhold til funktionsharmonikken er det de to sidste bøger, Eken nævner, Louis/Thuille og
Hamburger/Godske-Nielsen, der er relevante. Særlig relevant er Hamburger/Godske-Nielsen-referencen.
Hele Ekens fremstilling er – i samme grad som Hamburger/Godske-Nielsen var det over Bondesen (1897) kalkeret over denne bog. Da Hamburger/Godske-Nielsen på afgørende punkter også er baseret på
Louis/Thuilles er det ofte svært at se, om inspirationen er hentet fra den ene eller den anden.
På det overordnede plan træder Hamburger/Godske-Nielsen dog tydeligst frem. Bogens disposition
følger Hamburger/Godske-Nielsens i samme grad, som disses disposition fulgte Bondesen. Og
fremstillingen af kadence, hovedtreklange, bitreklange og alterationer er næsten afskrift fra
Hamburger/Godske-Nielsen.
Teksten afslører dog et bredere teoretisk fundament, end det, litteraturlisten afspejler. Det franske
”note sensibile” (Eken, 1948, 25) i forbindelse med omtale af ledetonen og valget af termen ”brutt
kadence” (fr. ”Cadence rompue”)102 for den skuffende kadence (Ibid. 37, 48), samt angivelsen af, at
dominanten kan opløse sig tertsvis nedad (Ibid.48), tyder på kendskab til Rameau.103
Dertil kommer et afsnit om udvidet tonalitet som næsten kun kan have hentet inspiration fra Erpf
(1927 [1969]). Eken beskriver begrebet ’udvidet tonalitet’:
”Med utvidet tonalitet mener en en toneart hvor en til tonikatreklangens toner kan føye ledetoner
opp eller ned.[…] Hver [akkordtone] har to ledetoner, en opp- og en nedgående. To av disse ledetoner
er tonale, nemlig h, som oppgående ledetone till grunntonen i tonearten, og f, som nedgående
ledetone til tersen. En senket tone har ledetonetendens ned, og en hevet tone har ledetonetendens
opp.(Eken, 1948, 65).”
Han viser hvorledes sådanne alterationer kan føre til tolv forskellige andentrinsakkorder:

101

Imig (1970) omtaler ham. Det var sådan jeg fandt frem til bogen. Derudover henviser en nyere teori, den
såkaldte ’stræbeteori’ (Russel, 2013) til ham.
102
Begrebet ”brutt kadence” kan imidlertid også være en oversættelse fra engelsk litteratur. Ekens elev, Anfinn
Øien, henviser i sin harmonilære til Annie O. Warburtons harmonilære, hvis første udgave kom i 1938. Her benævnes
den skuffende kadence ”interrupted cadence” ([1938], 1952, 54). Warburtons begreb dækker dog enhver anden
dominantvidereførelse. Den gælder for ”V to any chord except I, often VI.”
103
I Traite…(1722) optræder tertsfaldskadencen ikke, så det kan være Rameau’s Noveau systéme, hvor
tertsfaldskadencen introduceres (1726, 41) eller Genération harmonique, hvor samtlige kadencer opregnes (1737,
172-173), at Eken har læst (forudsat, at tertsfaldskadencen er inspireret af Rameau). Rameau anfører (1737, 157),
ligesom Eken, eksplicit, at kadencen kan (for Rameau er det obligatorisk:”la Dominante […] descend de Tierce sür un
autre Dominante”) fortsættes til en anden dominant. Ekens eksemplificeringer af tertsfaldskadence adskiller sig dog
markant fra Rameaus i og med, at dominanten hos Eken videreføres til en ny dominantsekstakkord, dvs. den udviser
en kromatisk stigende bas og ikke – som hos Rameau – en tertsvis faldende (Rameau, 1737, eks. XXII).
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Eken, 1948, 66
Men tilføjer dog, at ”de gjør seg ikke alle i praksis (Eken, 1948, 65)”!
Et begreb om en udvidet tonalitet, der etableres gennem spaltning af tonikatreklangens tre toner ud i
disse toners ledetoner, lyder umiskendeligt som en overtagelse af Erpfs begreb om frie
ledetoneindstillinger. De Eprfske ’ledetoner’ kan optræde i forskellige sammenhæng, med forskelligt valør.
Én af disse er som udvidelse af treklangsmaterialet. Erpf ([1927], 1969, 51) fortæller, at fænomenet først
optrådte i forbindelse med moltonikaen:
”Denne dobbeltledetoneklang opstår ved, at man til den normale ledetonedannelse, der til
molklangen kræver nedadgående ledetone til kvinten, føjer en opadgående. Dermed opstår en firklang
med udgangsklangens prim og terts, som i stedet for kvinten indeholder begge dennes øvre og nedre
ledetoner.”104
Teknikken overførtes også på durakkorder, og Erpf fortsætter:
”Den nyere musik går længere endnu, idet den gennem kombination af ledetonedannelser til
primen og kvinten indfører firfoldige ledtoneklange, der som strengt funktionelle dannelser stadig i helt
igennem tydelige.”105
En C-durakkord kan altså have form som h-des-e-fis-as.106 At også tertsens ledetoner kan inddrages
fremgår længere fremme (Erpf, [1927] 1969, 55).
En tredje og i vores sammenhæng nok vigtigste reference til bøger udenfor litteraturlisten giver en
række ord og begreber, hvoraf nogle også findes og nogle kun findes hos Høffding (1933). Et specifikt
Høffdings begreb er termen ’kontrære akkorder,’ som Eken en enkelt gang anfører i parentes.107 Et
mere alment begreb, som Høffding gjorde centralt, er begrebet ’affinitet’ som også optræder i et enkelt
glimt (Eken, 1948, 21). Endelig finder man hos Eken en stor fokus på metrikkens betydning. Dette har
han ikke fra nogen af litteraturlistens værker. Det var centralt hos Høffding (1933). Hos Eken genfindes
alle Høffdings centrale begreber og forklaringsmodeller i forhold til metrikken: Brugen af begreberne
’jambe’ og ’trochæ’ noteret med de metriske tegn ’linea’ og ’virgula’ (Høffding, 1933, 20, Eken,
1948,30), betegnelserne ’arsis’ og ’thesis’ for henholdsvis ’spænding/afspænding’ (Høffding, 1933, 23)
og ’betonet/ubetonet’, og måske mest påfaldende henvisningen til åndedrættet, og de formuleringer
Eken vælger:
”[…] den mest elementære Rytme, der findes – selve Urrytmen – Aandedrættet (forf.s kursiv)
Indaanding svarer til [spænding] og Udaanding til [afspænding]. Ved Indaanding sker der en
Muskelspænding. Ved Udaanding en Muskelslappelse, som vi her maa tage i Betydning af Afspænding
(Mine kursiver hvor intet andet er anført, Høffding, 1933, 22-23).”

104

Erpf, 1969, 51: „Dieser Doppelleittonklang entsteht dadurch, daß zur normalen Leittonbildung, die zum
Mollklang den Leitton von ob en zur Quint verlangt, […] der Leitton von u n te n hinzutritt. Damit entsteht ein
Vierklang, der Prim und Terz des Ausgangsklangs, statt der Quint aber ihrer b eid en Leittöne von oben und unten
enthält.
105
Ibid., 52: "Die neuere Musik geht darüber hinaus, indem sie durch Kombination der Leittonbildungen an Prim
und Quint vierfache Leittonklänge einführt, die als streng funktionelle Gebilde noch durchaus deutlich sind.“
106
Se også Erpf, 1969, 96.
107
Eken bruger det ganske kun en enkelt gang og i en lidt anden sammenhæng end Høffding (1933,5, 34-35), der
primært har følgen IV-V i tankerne: ”En forbindelse mellom den forminskete treklang på 2. trin i kvintbeliggenhet og
tonisk treklang som kvartsekstkkkord egner seg ikke. For det første låter ikke sekstakkorden bra på denne måten, og
dessuten er det vanskeligheter med sjølve akkordfølgen (kontrære akkorder) (Eken, 1948, 25).”
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”Arsis er ensbetydende med ubetoning og thesis med betoning. I åndedrettet merker en best den
naturlige rytme. Når en trekker (31) pusten inn, skjer det en muskelspenning, og puster en ut, skjer det
en muskelavspenning. Betegnelsen arsis svarer altså til spenning (ubetoning), og betegnelsen thesis
svarer til avspenning eller hvile (betoning). Derfor kaller en også dominanttreklangen for
spenningsakkord og tonika for avspenningsakkord.(Mine kursiver, Eken, 1948, 30-31).”
Naturlig rytme – urrytme, henvisningen til muskel-spænding/-afspænding er fuldstændigt identisk med
Høffdings beskrivelse. Høffding omtaler arsis/thesis i en note. Eken har trukket det ind i hovedteksten.
Alligevel nævnes Høffding (1933) ikke i litteraturlisten, hvilket må skyldes Ekens bevidste fravalg af
bogens becifringssystem, dens fordoblingsteori og dens – trods al selvstændighed – tilknytning til en
Riemann-Schreyer-tradition.
Eken har sammenlignet forskellige teoriudformninger og har valgt.
Og Ekens valg af Louis/Thuille, Hamburger/Godske-Nielsen-traditionen108 præger al efterfølgende teori
og fører norsk teori i en, hvad fundamental harmoniforståelse angår, meget anderledes retning end svensk
teori. Ensammenligning af svensk og norsk teori kan vise bredden i det, vi kalder funktionsteori. En bredde,
der altså indledningsvist tegnes af de to første danske funktionsteorilærebøger: Høffding (1933) og
Hamburger/Godske-Nielsen (1939). (Denne pointe må den forhåbentligt tålmodige læser belave sig på at
møde igen.)

Kadencen
Med valget af Harmburg/Godske-Nielsen overfor Høffding som forbillede følger også valget af notation:
Trinnotation og ikke funktionsbecifring. Det pudsige er imidlertid at trinnotationen præsenteres som en
funktionel betegnelsesform, såkaldte funksjonstal:
”Under akkorderne angir en det trinn i tonearten som akkorden er bygd på, med romertall. Dur
med stort […] moll med lille romertall […] Disse kalles funksjonstall (min kursiv, Eken, 1948, 9).
Det er den Weberske trinnotation, men Eken har tydeligvis en forståelse af, at han er i gang med at
præsentere en funktionsteori. Også selvom om begrebet ’funktion’ i resten af teksten er stort set
fraværende. Valget af tradition afspejler sig ikke kun i becifringsterminologi og overordnet disposition. Helt
ned i formuleringsdetaljerne stikker Hamburger/Godske-Nielsens tekst hovedet frem. Som i den
Rameauske akkordbeskrivelse:
”Treklangen består af grunntone, ters og kvint (Eken, 1948, 8).”
Den vel er kortere, men ikke meget anderledes hos forbilledet, Hamburger/Godske-Nilesen:
”Ved Akkord forstaas en Samklang af mindst tre Toner i indbyrdes Terts afstand. Den
underste Tone, den over hvilken Akkorden bygges op, kaldes Akkordens Grundtone, de øvrige
benævnes efter det Intervalforhold, hvori de staar til denne (Hamb, 1948, 18). 109”

108

Når denne bog betegnes som en „tradition“, skyldes det, at den selv er kalkeret over forgængere. Den afspejler
en tradition, der over Bondesen (1897) går tilbage til den uhyre indflydelsesrige Richter (1853), der udkom samme år
som den rene fundamentalbaslære sidste hovedværk (Sechter, 1853) og forløberen for funktionsteorien (Hauptmann,
1853). Se Holtmeier (2005, 224ff.) og ”Fra Hauptmann…..”
109
Henvisning til Hamburger/Godkse-Nielsens udgivelse fra 1939, som her citeres fra 1948-udgaven, betegnes
fremover: Hamb.1948. Og henvisning til forfatterparret kortes ned til ’Hamburger/G’.
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Ligeså med begrundelsen for de tre hovedtreklange. Fordi de tilsammen indeholder skalaens toner er
de hovedklange:
”Treklangene på disse trin kalles hovedtreklangene, fordi de tilsammen inneholder alle toneartens
toner, og danner grunnelementerne i tonearten (Eken, 1948, 9)”
Hamburger/G skriver:
”Hovedtreklangene indeholder tilsammen samtlige Skalaens Toner, og det er følgelig muligt (min
kursiv) at give udtømmende Udtryk for Tonearten alene gennem disse tre Treklange (HamburgerG,
1948, 21).”
Disse formuleringsdetaljer er vigtige, da de understreger, at hovedforlægget er Hamburger/GodskeNielsens Richter-arv og ikke Louis/Thuilles Riemann-arv. Louis/Thuilles opfattelse af forholdet mellem skala
og treklange er nemlig omvendt, af Ekens og Hamburger/Gs. For Louis/Thuille er skalaen ikke en på forhånd
given ting, som kan bruges til at begrunde treklangsvalget. Det er treklangssammenhængen, der begrunder
skalaen:
”Durtonearten opstår (min kursiv) ved, at en durtonika står over for sine to dominanter af
samme tonekøn, altså ligeledes durakkorder.”110
Ekens beskrivelse af kadencen ligger, som Hamburger/Gs, efter gennemgangen af tre-, fire- og
femklangene (men modsat forlægget før gennemgangen af alterationer). Vi genfinder her også det
Hamburger/Gske ([1939] 1948, 21) udtryk ”tonisk treklang”: ”For alle kadenser gjelder absolutt at den
toniske treklang som sluttakkord må ligge i grunnstilling (Eken, 1948, 57).”
Efter at have gennemgået autentisk og plagal kadence inddrages eksistensen af disse to kadenceformer
som begrundelse for kadencens udseende. Skal den være optimal, må begge disse kadencers
hovedakkorder inddrages:
”For å få slutningen så fullstendig som mulig, nytter en ofte begge dominanter, første
underdominanten, derette dominanten, og til slutt tonika (Ibid., 58).”
Og skalaargumentet inddrages endnu engang, når han samme side konstaterer, at ”en [får] hele
toneartsmaterialet samlet i kadensen (min kurvis). De tre siste akkorder gir altså den ønskede
tonalitetsfølelse.”
Sammenlign selv med Hamburger/G:
”Om end begge disse Kadenceformer hver for sig for saavidt er tilstrækkelige til at give Indtryk af
Afslutning (Hvile), faar Afslutningen dog først sin fulde tonartsmæssige Underbyggelse, naar begge
Dominanter samtidig drages ind i Kadencen. I saa Fald omspænder Kadencen nemlig hele
Toneartsmaterialet, giver saa at sige et Resumé af hele Toneartens Indhold […]([1939]1948, 127).”
Eken fremdrager præcis samme pointe som forlægget. De to dominanters tilstedeværelse gør kadencen
fuldstændig, fordi dens akkorder samler og fremstiller den på forhånd eksisterende skala. Denne

110

Louis/Thuille, 1913, 9:“Die D u rton a rt entsteht dadurch, daß einer Du r ton i ca ihre beiden Do min an t en
im gleichen Geschlecht, also ebenfalls als Du ra cco r d e gegenübertreten.“
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forklaringsmodel står overfor den Høffdingske/Halmske111 forklaringingsmodel, der fremstiller kadencen
som en to-delt størrelse bestående af to kvintfald (T-S og D-T), der på én eller anden måde kittes sammen
på midten.
Også Hamburger/Gs synspunkt, at følgen ”Subdominant-Dominant-Tonika kan betragtes som den
harmoniske Slutkadencerens Grundtype (forf. kursiv), men tillader i øvrigt at udvides eller varieres paa
mangfoldige Maader (min kursiv, Hamb., 1948, 128),” genoptager Eken: ”Kadensene kan varieres en del,
men underdominant-dominant-tonika danner grunnlaget for alle slutninger (Eken, 1948, 58).”

Bitreklange - Stedfortrædere
Det, der kendetegner funktionsteorien, er som bekendt dens påstand om, at alle akkordforløb kan ses
som repræsentationer af tre hovedfunktioner: Tonika, Dominant og Subdominant. Det er dette paradigme
– og ikke den becifring hvormed, man betegner akkorderne, - der adskiller teorien fra f.eks.
fundamentalbasteori og trinteori. Og det er derfor signifikant, at det er i beskrivelsen af bitrelange som
stedfortrædere, at Ekens andet og (ifølge min læsning af teksten) sidste brug af ordet funktion dukker op:
”Tonearten kjenner egentlig bare tre funksjoner, nemlig hovedtreklangene. Bitreklangene betraktes
som stedfortrædere for disse. Stedfortræderakkorderne ligger i alminnelighet en ters under
hovedakkordene. En finner altså tonikas stedfortræderakkord på 6. trin, underdominantens på 2. trin
og dominantens på 3. trin. Dominanten har også en annen stedfortrederakkord, som brukes mye mer,
nemlig den forminskete treklang på ledetonen (Eken, 1948,19).”
Igen er vi tæt på forbilledet (Hamb, 1948, 21). Ligesom HamburgerG synes også Eken, at han må nævne
3. trin som dominantrepræsentation, også selv om den ikke benyttes. Han kommer ind på den igen længere
fremme ved omtalen af kadencen, hvor stedfortræderne, som ”er å finne på undermedianten” principielt
kan erstatte hovedklangene.
Tredjetrinsakkorden skiller sig imidlertid ud. For ”dominantens vedkommende nyttes den forminskete
septimakkord på ledetonen mest som representerende stedfortreder (Eken, 1948, 59).” Umiddelbart
herefter bliver ”nyttes mest” ændret til, at ”dominanttreklangen krever overmediant til stedfortreder.” At
det er sådan, filosoferer Eken, ”kommer vel av at denne egentlig har to ledetoner til tonikatreklangen
(Ibid.).”112 Den har både dominantens terts og dens septim. Modsat tredjetrin, der kun har ledetonen. Og
den lyder ikke engang rigtigt som en ledetone. Som for så mange andre teoretikere før ham giver
tredjetrinnet anledning til hovedbrud:
”Dominantens undermediant kan en vanskelig si har noen dominantfunksjon. Räktignok er kvinten,
h, i dominantparallellen ledetone ledetone, men dens gang opp til c føles mer som ganske alminnelig
halvtrin.[…] En må i hvert fall fordoble tersen, men akkorden virker allikevel svært tam (Ibid. 60).”
Bemærk det tilsyneladende uskyldige begreb ’dominantparallellen’. Hvor kom det fra? Parallelbegrebet
hører slet ikke hjemme i den benyttede tradition, og det berøres da heller ikke overhovedet i resten af
fremstillingen. HamburgerG benytter udelukkende begrebet i forbindelse med tonearter (Hamb., 1948,
111

Se Halm (1905,15) og Høffding (1933, 33). Selv om Høffdings afsluttende formulering: ”Den tonale Kadence
giver det fuldstændigste Udtryk for Tonearten, idet den giver begge Dominanternes Forhold til Tonica,” minder om
Ekens, adskiller den sig alligevel derved, at de to forhold, Høffding har i tankerne er de direkte kvintrelationer T-S og
D-T, ikke blot det fænomen, at begge dominanterne optræder, og at hele skalaen er til stede.
112
En ordlyd, der peger i retning af den eneste anden teoretiker, jeg har fundet, udover Hamburger, der omtaler
syvende trin som stedfortræder for femte trin og ikke blot en del af femte trin: Mersmann (1929, 51-52). Han
fremhæver netop også de ”to ledetoner”, i sin formulering at i stedet for tredje trin, træder ”syvende trin som
formindsket treklang med øget intensitet (to ledetoner) ind”[”Für diese tritt die siebente als verminderter Dreiklang
mit gesteigerter [52] Intensität (zwei Leittöne) ein”]
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143). Eneste forklaring er igen, at Eken uden at ville indrømme det, har læst Høffding og i et anfald af
teoretisk uagtsomhed, har benyttet dette – gennem Høffding (1933, 90ff.) formidlede - Riemannske
begreb, der lå ham umiddelbart på tungen.
Ligger tredjetrin som tertsfordoblet sekstakkord, kan den imidlertid godt opfattes som en dominant. En
dominant med forudhold for seksten. Ekens beskrivelse af denne brug af akkorden sker på en måde jeg
intetsteds har set før:
”I durkadenser kan en enkelte ganger med fordel nytte 3. trins treklang (overmedianten)
istendenfor tonisk treklang som kvartsekstakkord. Det er en utmerket kadensvariasjon. En nytter da
overmedianten som sekstakkord med fordoblet ters (Ibid .62).”
Det lyder som noget med tonikakvartsekst, men det er D6, der er tale om. Akkorden tolkes altså som en
”kavartsekstforudold-med–terts-i-stedet-for-kvart.”
Andentrinsakkorden fungerer i kadencen perfekt som stedfortræder for subdominant i dur såvel som i
mol. I mol optræder den ganske vist hyppigst som sekstakkord, da begge akkordtoner da konsonerer med
bassen:
”Underdominantens stedfortrederakkord, 2. trins treklang, er i molltonearter forminsket.
Forminskete og forstørrete trelanger har vi ennå bara så vidt nevnt. Disse brukes nesten bare som
sekstakkorder og med fordoblet basstone (ters). For å forstå dette må en sette seg inn i disse klangers
vesen.[…] I ren stil er det en gammel god regel som sier at basstonen ikke må dissonere med noe annet
interval. Derfor bruker vi tersen i bassen i disse treklangene (Ibid. 24).”
Som bastonefordobletsekstakkord er andentrinsaakorden næsten en ren subdominant:
”Den forminskete treklang på 2. trin i moll kommer ofte som stedfortræderakkord for
underdominanten. Som sekstakkord og med fordoblet basstone minner den svært om
underdominanten og nyttes ofte i slutninger (Ibid.).”
Basstonefordoblingen skyldes ikke bare den gamle konsnansregel. Akkorden er som sagt ”stedfortreder
for underdominanttreklangen, og det er det er også ”for å få fram grunntoneklangen i denne at en
fordobler tersen (basstonen) i 2. trinnstreklangen (Ibid 25).” Det er dog vigtigt at bemærke, at mols
andentrinstreklang også optræder i grundform. I Ekens teori eksisterer mols andettrin som
subdominantstedfortrædende grundtreklang!
”En kan se at den forminskete treklang på 2. trin av og til er blitt brukt i grunnstilling og med
fordoblet grunntone. Den forminskete treklang på ledetonen må aldri nyttes i grunnstilling eller med
grunntonefordobling, da grunntonen her er toneartens ledetone (Ibid.25).”
Her er Eken endda mere eksplicit end HamburgerG (Hamb. 1948,64, 131), der eksplicit omtaler
molandettrinnets septimakkord, men kun implicit dets treklang, i en generel angivelse af, at stedfortrædere
ligger på undertertsen (Ibid.21).
Sjettetrinsakkorden omtales i første omgang uden angivelse af dens funktionelle konnotationer. Det
hedder slet og ret, at treklangen ”på 6. trin i tonearten kalles undermediant på grunn av grunntonens
beliggenhet midt mellom underdominant og tonika (Ibid., 20).” Dens stedfortræderrelation til tonika
berøres end ikke i beskrivelsen af progressionen I-vi:
”En bør nå lytte til klangsammenstillingen mellom tonika og undermedianten i durtonearter og bli
fortolig med denne. Når en så er helt sikker i denne klangkombinasjon, tar en det omvendte forhold,
undermediant tonika (Ibid.).”
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Herfra bevæger Eken sig videre til at omtale progressionerne V-vi, vi-V og V-VI, VI-V. Altså mellem 5. ogl
6. trin i dur og mol. Som tilfældet var med I-vi, anbefaler Eken først, at man lærer sig dem at kende gennem
gentagne repetitioner:
”Hvis forbindelsen vi-V i durtonearter skulle falle vanskelig, bør en straks spille denne overgang på
instrumentet og bli fortrolig med den. En tar nå med det samme det omvendte forhold V-vi. Disse
klangkombinasjoner bliver heretter mye brukt (Ibid., 21).”
Og det vigtige her er stemmeføringen, at ledetonen føres opad. Dette kan medføre fordobling af
sjettetrinsterrtertsen. Det er ikke, som det længere fremme hedder i forbindelse med subdominanten, fordi
sjettetrinstertsen repræsenterer tonika, at den fordobles.113
”Ledetonen har […] så sterk affinitet til grunntonen, at dens eneste naturlige gang bliver halvtrinnet
opp til denne, som er ters i 6. trins-tre-klangen (ibid. 22).”
Først i forbindelse med gennemgang af dominantseptimakkorden omtales bevægelsen som skuffende ’brutt’ (Ibid.37) – kadence. Forudsætningen for denne betegnelse er indførelsen af nok et HamburgerG’ske
begreb. Eken fortæller, at septimakkorden, ”løser […] seg opp til treklang på 4. trin fra septimakkordens
grunntone. En slik oppløsning av septimakkorden kalles kadensmessig oppløsning (Eken, 1948, 34).” 114
Bevægelsen V-vi giver en anden situation:
”Dominantseptimakkorden oppløser seg på denne måte ikke kadensmessig, men overraskende. En
kaller denne oppløsning overraskende, eller brutt kadens (Ibid., 37).”
Selv her forbindes fordoblingsprocedure ikke med tonikarepræsentation. Det, der gjaldt for
andentrindforbodlingen, at ”det er for å få fram grunntoneklangen […] at en fordobler tersen (Ibid.,25),”
gælder af én eller anden grund (er det påvirkningen fra HamburgerG?)115 ikke for sjettetrin:
”I dur kan en velge om en vil fordoble ters eller grunntone i oppløsningsakkorden. Det riktigste er
kanskje å fordoble tersen, da ledetonen h vil opp til c (min kursiv)[…], men en ser like ofte (min kursiv)
grunntonefordobling […]. I moll må en fordoble tersen i oppløsningsakkorden, da en ellers ville gjøre et
forstørret sekundtrin (Ibid.37)”
Tertsfordobling skyldes ledetonens stræben, undgåelse af forstørret sekund og i øvrigt er det slet ikke
obligatorisk. Ekens hævder, som den eneste af de teoretikere, der forholder sig til fordoblingen, at
sjettetrin efter dominant lige så ofte optræder grundtonefordoblet som tertsfordoblet. Ja han anfører
andetsteds ligefrem, at ”en ser i denne forbindelse at grunntonen oftest (min kursiv) er fordoblet (Ibid.

113

Og også i denne argumenatation er Eken fuldstændig på linje med HamburgerG: ”Kravet om Tertsfordobling i
VI udspringer […] deraf, at Tertsen i V er Ledetone og derfor helst bevarer Halvtoneforbindelsen i saavel Ind- som
Videreføring (Hamb.1948, 34).”
114
Sammenlign med Hamb., 1948, 55: ”Normalt […] bliver Opløsningsakkorden Treklangen paa Septimakkordens
Overkvart (eller Underkvint); en saadan Opløsning kaldes kadencemæssig.”
115
For det eskyldes ikke Louis/Thuille. De fremstiller eksplicit sjettetrin som tonikarestedfortræder og i
gennemgangen af fænomenet i mol, fremhæver, de at sjettetrinnets terts fordobles i sin egenskab af fundament for
den erstattede hovedklang. ”Als F u n d a m en t der durch die VI. Stufe vertretenen Tonica-Harmonie wird dieser Ton
auch sonst der zur Verdopplung am meisten geeignete Accordbestandteil sein.(1913, 132)“
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23)”. Dette udsagn burde vel ikke i sig selv kræve yderligere forklaring, men påfaldende nok fortsættes
sætningen, med en konstatering af, at ”det er ikke noen feil, da klangbalansen bliver best slik (Ibid).”
Hvorfor skulle det være en fejl at grundtonefordoble? Er dette ikke netop den standardardiserede
fordobling af grundtreklange?
Sætningen giver kun mening i relation til almindeli praksis og den gængse beskrivelse af
fordoblingsproceduren i den skuffende kadence: At nemlig tertsfordobling er det hyppigst forekommende
og det af hensyn til stedfortræderforholdet ønskværdige. Når Eken føler sig kaldet, til at påpege fraværet af
fejl og frembringelse af den bedste klangbalance, er det præcis denne uudsagte indvending, Eken skriver op
imod.
Måske har dette noget at gøre med Ekens opfattelse af stedfortrædere. For skønt Eken under
gennemgangen af kadencen gentager, at sjette trin er tonikas stedfortræder, er det kun subdominant- og
dominant-stedfortræderfunktionerne, der får særskilt omtale. Og skønt dominantstedfortræderomtalen
primært afskriver tredjetrin mulighed for at stedfortræde, er der dog et tilfælde, hvori den fungerer, nemlig
som bastonefordoblet sekstakkord (Ibid., 60). Og det er somom dette for Eken er den paradigmatiske
stedfortrædersituation, den bastonefordoblede sekstakkord. Eken understreger nemlig:
”En bør fordoble tersen i de stedfortredende akkorder, og helst nytte disse som sekstakkorder, da
en gjerne vil fremheve hovedtonen i hovedakkorden (Ibid. 60).”
Det er åbenbart kun som sekstakord, at stedfortræderfordoblingen skal fremhæve hovedakkordens
hovedtone.

Progressionsfrihed - afunktionalitet
Man kan også ledes til den konklusion, at skønt funktionsteoriens grundprincipper er til stede, er
teorien samtidig stadig influeret af trinteoriens tænkning. Herpå tyder Ekens reformulering af
HamburgerG’s indledende progressionsbeskrivelse:
”En Treklang kan forbindes med en anden Treklang under tre Forhold. 1) med Treklangen en kvint
højere eller lavere (Dominant-Forhold), 2) med Treklangen en Terts højere eller lavere (MediantForhold) og 3) med Treklangen en Sekund højere eller lavere. I første Tilfælde forekommer én
Fællestone, i andet to Fællestoner, i tredje ingen Fællestoner (Hamb.,1948, 31).”
Hos Eken er det noget mere anarkistisk formuleret:
”Etter vi har innført bitreklangene, kan vi forbinde en treklang med en hvilken som helst treklang på
skalaens forskjellige trin. Det kan være dominantforbindelser (kvintbeslægtede akkorder), som vi
allerede er kjent med; disse har alltid én fellestone. Eller det kan være mediantforbindelser
(tersbeslektede akkorder); disse har to fellestoner (Eken, 1948, 20).”
HamburgG’s fremstilling danner indledning til et afsnit, der systematisk gennemgår og rubricerer
progressionsmulighederne. Ekens fremstilling optræder først efter, at bitreklangene er introduceret og
antyder med sit ”hvilken som helst treklang på skalaens forskjellige trin” ren vilkårlighed. Og så undlader
han dog at nævne sekundforbindelser endskønt de allerede næste side eksemplificeres gennem den
ovenfor omtalte V-vi-forbindelse.

Alteration
HamburgerG skriver, at alteration ”kan forekomme inden for hvilke som helst Akkorder (Hamb.1948,
83).” Men da det i praksis pirmært er fjerde- og andettrin, der altereres er det kun deres alterationer, der
gennemgås. Eken introducerer sit emne med en generel altertionsbeskrivelse baseret på et begreb om
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ledetoneinddrænger, der minder om en alterationsbeskrivelse man også kan finde hos Erpf ([1927] 1969).
Dette gøres i koncentreret form og leder frem til en gennemgang af de hyppigst benyttede alterationer i
mol. Og hermed er vi tilbage ved HamburgerG’s fremstillingsform: ”Undersøger vi imidlertid Forholdet ud
fra den levende Musiks Praksis, vil vi kunne iagttage, at de harmonisk mere betydningsfulde Alterationer
med Forkærlighed optræder med Adresse til Dominantakkorden(Hamb.1948, 83)”.
Hos Eken betones ikke akkordpositionen men det fænomen, at alterationerne har fået navne, som
muligvis er læseren bekendt:
”Egentlig skulle det være overflødig å si mer om altererte akkorder; men da mange tidligere har
hatt spesielle navn, kan det kanskje ha sin interesse å gjøre seg kjent med noen av dem og andre nær
beslektete (Eken, 1948, 67.”
Herefter gennemgås nu først to fjerdetrins- og derefter en række andentrinsalterationer. De første
tre er forklaringer på det, der i den senere danske Riemann-baserede tradition forstås som altererede
vekseldominanter:116, og kan udover HamburgerG (1948, 82-90) også have trukket på som Louis/Thuille
(1913, 220-246):
1) Forstørret sekstakkord: ”Når en i en vanlig 4. trins treklang i moll hever grunntonen et halvt trin,
framkommer en alterert akkord som nyttes nokså ofte. […] treklangens første omvending, som er kjent
under navnet forstørrete sekstakkord, brukes mye […] (Ibid.).”
2) Forstørret kvintsekstakkord: ”Septimakkorden på 4. trin i moll med hævet grunntone er en mye nyttet
altereret akkord. […] I I. omvending er denne akkord kjent under navnet den forstørrete
kvintsekstakkord (Ibid. 68).”
3) Forstørret tertskvartakkord:”I en 2. trins septimakkord i moll kan en heve tersen. Denne akord nyttes i
alle omvendinger, men er mest almindelig i 2. omvending, hvor den kalles ”den forstørrede
terskvartakkord”(Ibid.69)” Bemærk, at den præsenteres som tertshævet. Det er ikke en kvintsænket
akkord, da den lave kvint i mol er skalaegen.
Præsentationen sluttes af med sætningen: ”Disse septimakkorder løser seg opp til dominanttrelangen
(Ibid.)”, hvor det er uklart hvor mange af de gennemgåede akkorder, den refererer til. Fremstillingens
gennemgående tætte relation til HamburgG, gør det dog nærliggende, at læse sætningen i lyset af disses
fremstilling (Hamb.1948) og forstå sætningen som en angivelse, der dækker alle tre versioner af den
forstørrede akkord.
Eken fortsætter nu med andre andentrinsalterationer. Først med et par kommentarer til den
forstørrede tertskvartakkord i grundstilling:
”I grunnstilling er akkorden mindre god. Den nyttes da uten kvint, og derved mister akkorden det
mest karakteristiske intervell. Når så også grunntonen fordobles, får den preg av å være
dominantseptimakkord. Den fornemmes som enmodulation til dominanten, særlig fordi den oppløses
kadensmessig, ikke trinvis (min kursiv) […](Ibid. 70)”
Begrebet kadencemæssig opløsning inddrages nu som en måde at skelne mellem modulerende og ikke
modulerende alterationer. Kvintfaldts kadencemæssige opløsning giver fornemmelse af modulation, mens
en trinvis videreførelse ikke gør det. Den yderligere alteration der kan foretages af molskalaen er hævelsen
af skalaens sekst. Det optræder bl.a. i septimakkorden på det hævede fjerdetrin (c-mol) fis-a-c-es, der ”er
116

Ekens fremstilling af de tre versioner af den forstørrede sekstakkord lægger sig forlængelse af en gammel præRiemannsk tradition og hans fremstilling kan i princippet læne sig op af såvel HamburgerG (1948, 82-90) som
Louis/Thuille (1913, 220-246). Dog opererer Louis/Thuille med alterationsformer, som kun findes hos dem, og som
hverken Eken eller HamburgerG overtager, såsom sekundakkorden med stor sekund og formindsket kvart. A-mol: cisdis-f-a (Louis/Thuille, 1913, 227).
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mye nyttet (Ibid.).” Fra denne omtale af molskalaens hævede sjettetrin bevæger Eken sig til omtale af
andentrinsakkorden med hævet sekst. Altså molskalaens sjettetrin. Ikke sjettetrin udfra akkordgrundtonen.
Selvom tertshævningen må forstås som regnet udfra akkordgrundtone:
”På 2. trin kan en også nytte septimakkorder med hevet ters og sekst. Denne akkord er brukbar i
alle omvendinger, men brukes helst ikke i grunnstilling. Dette er ingen god akkord, da den ved
oppløsningen gir mer inntrykk av modulasjon enn av alterasjon (Ibid.71).”
Her inddrages igen implicit argumentet om kadencemæssig opløsning. Ligesom den kvintløse akkord er
akkorden med ren kvint ikke god som grundakkord. Det skyldes en strukturel detalje ved denne akkord:
”Betrakter vi sjølve akkorden, er den nøyaktig lik dominantseptimakkorden til dominanttonearten,
og da den også løses opp til dominanten, er det vel ikke noe merkelig at den gir inntryk av å modulere
(Ibid.).”
Gennemgange af duralterationer fokuserer også på andet- og fjerde-trin og her dukker en interessant
inddragelse af den lydiske skala op angående det tertsforhøjede andettrin:
”Treklangen på 2. trin i dur med hevet ters kan være både tonal og alteret. Tonal er den i lydisk
toneart […] og alterert i de andre tonearter. Tar en med septimen her, vil en på 2. trin få en akkord som
nøyaktig svarer til dominantseptimakkorden. Forbindelsen mellom denne og den virkelige dominant i
tonearten minner da mer o modulasjon enn om alterasjon.(ibid.77)”
Distinktionen mellem den lydiske og den altererede vekseldominant (som det kommer til at hedde)
bliver et grundelement i Hamburgers senere disputats om subd- og veksel-dominant (1955).
Har Eken på sin side monstro påvirket Hamburger?
Det vides ikke. Kun Hamburgerpåvirkningen af Eken er uafviselig. Som også i den sidste
andentrinsalteration, der skal nævnes: Den neapolitanske sekstakkord. Hvor Ekens forklaring dog –
indrømmet - stemmer overens med både HamburgerG (1948, 89) og Louis/Thuille (1913,239-40):
”Hvis en senker grunntonen i en 2. trins treklang i moll, får en en durtreklang. Denne bliver nyttet av og
til, især i kadenser og i modulasjon […] Tonalt kan den forekomme som treklang på 2. trin i frygisk
toneart.[…]
Når den ellers forekommer på 2. trin er den alteret. Den nyttes nesten utelukkende som sekstakkord,
og kalles da den neapolitanske sekstakkord, ette den neapolitanske komponist Scarlatti. Da den ofte
kommer som stedfortreder for underdominanten, fordobler en basstonen (tersen)(Eken, 1948, 72).”
Akkorden er et grundtonesænket andettrin! Og i dur beskrives akkorden som en akkord, hvor både
grundtone og kvint er sænket.117

Eken, Danmark, Sverige og Norge
Ekens fremstilling påkalder sig ikke uden grund Hamburger/Godske-Nielsens harmonilære som
forbillede. Som man kan se i ovenstående er store dele kalkeret tæt op af denne. Derfor er det særlig
interessant at se, hvad Eken udelader. Det er HamburgerG’s fremstilling af funktionsteorien appliceret på
117

Eken (1948,78) må have skrevet forkert, når han angiver: ”I en 2. trins treklang i dur kan en både senke
grunntone og ters.” Det er sandsynligt, at han har sammenblandet andettrinskvinten med fjerdetrinstertsen, da denne
”akkord nyttes nesten bare som sekstakkord og med fordoblet basstone (ters) (Ibid.).” Her er tertsangivelsen rigtig. Til
gengæld vil den fordoblede terts give indtryk af fjerdetrin som grundtone, hvorudfra andettrinskvinten jo netop er
terts.
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storformalt niveau: Det Kirnbergerske gradssystem (HambG, 1948, 149) i forhold til modulation og
begrebet om de ’tonale flader’, fremstillingen af hvorledes fraseopbygning, formopbygning, ja,
satsopbygning udviser kadencemønstre analoge til dem, man finder på detailnivaeuet fra akkord til akkord
(1948, 142 ff). Om modulation skelner Eken (1948, 106) blot mellem en ’direkte’ modulation formidlet af en
enkelt omtydningsakkord og modulation med et eller flere mellemled.118
Ligeså markant HamburgerG’s erklærede tilstedeværelse i teksten lader sig spore, spores også en
hemmeligholdt kilde, Høffding (1933). Hans tilstedeværelse er bemærket flere gange ovenfor, og jeg har
allerede udtrykt min undren over, at han ikke nævnes. Vel er de fleste af referencerne mindre
betydningsfulde og består blot af en særlig begrebsbrug (’kontrære akkorder’, ’affinitet’,
’dominantparallel’), der nærmest upåaget dukker op i teksten. Men ét punkt får stor betydning, hans
begreber om metrikkens rolle i kadencedannelsen. Dette alene turde berettige til en kreditering. En
kreditering, som tilsyneladende har været forhindret af de overordnede terminologiske valg.
I 1948 har Eken skullet vælge mellem fire vidt forskellige skandinaviske fremstillinger af
funktionsteorien:
Svensson/Mobergs (1933) dualistiske Riemannvidereførelse.
Høffdings (1933) og Liljefors (1937) Schreyer-inspirerede version med kun parallelangivelser og – for
Høffdings vedkommende - en selvopfundet stedfortræder-becifring.
Göranssons (1946, 1947) tilnærmelse til den Grabnerske becifring ved indførelsen af begrebet
’kontraparallel’
Hamburger/Godske-Nielsens (1939, 1948) blanding af Bondesen (1897)(hvilket på norsk grund svarer
temmelig nøje til Lange (1897)) og Louis/Thuille (1913) i et system, der bibeholder trinbecifringen.
I og med, at Eken valgte det sidste ligger der en eksplicit afstandtagen fra fremstillinger med
funktionsbecifring. Og der ligger en afstandtagen fra den Høffdingindflydelse, som svensk litteratur åbent
erkender. Denne afstandtagen kan det være, der betinger forsøget på at hemmeligholdelsen af navnet
Høffding.
I slutningen af sit forord bringer Eken organisterne Per Steenberg, Aridl Sandvold og Anfinn Øien sin
”beste takk for den interesse de har vist for ” hans arbejde ”ved elskverdigst å skrive
modulasjonseksempler til boka.” 23 år senere skulle én af disse på én og samme tid videreføre og opdatere
den Ekenske arv.
Og han gør det med nøjagtig samme nedtoning af Høffding og fremhævelse af Hamburger, som vi så
det hos Eken.
Og hans fremstilling forholder sig til Eken på nøjagtig samme måde som Hamburgers fremstilling anno
1951 forholder sig til HamburgerG anno 1948.

Anfinn Øien (1922-)
Grunnbok i funksjonell Harmonilære (1971), Funksjonell harmonik i homofon sats (1975)
Anfinn Øienn hjalp som ung mand midt i tyverne med til tilblivelsen af Ekens harmonilære i 1948. Efter
næsten et lige så langt spand af år, som han dengang havde levet, beslutter han sig for at udgive sin egen
harmonilære. Praktiske forhindringer gør projektet længere end forventet hvorfor harmonilæren ender
med at optræde i to versioner. Den ene er ”et uredigert og ufullendt utkast til en fremtidig lærebok i
funsjonell harmonik (Øien, 1971, forord),” den anden er det færdige resultat fra 1975. For begge gælder
det, at de forholder sig til Eken på præcist samme måde, som Hamburger i sin Musikalsk Analyse forholder
sig til den Harmonilære han havde skrevet sammen med Godske-Nielsen.
Dette er ikke et tilfælde.
118

Er der en relation til dansk litteratur er det snarer Høffding, der endnu engang spøger. Her med begrebet
’mellemtoneart’: ”Ligger […] to Tonearter mellem hvilke der sker Modulation […] i en Afstand af mere end 6 Fortegn
fra hinanden vil det mange Gange være lettest at klargøre sig Vejen ved at indskyde en Mellemtoneart (Høffding,
1933, 207).”
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Ekens Harmonilære var stærkt inspireret af Hamburger/Godske-Nielsens udgivelse ([1939] 1948). Øienn
læner sig op af Hamburgers Harmonisk Analyse (1951). Som han skriver:
”Povl Hamburgers ”Harmonisk analyse” har, som alt nevnt, været min tryggeste støtte når det
gjaldt terminologiske spørgsmål (1975, 8).”
”Utgangspunktet har vært Povl Hamburgers utmerkede ”Harmonisk analyse”, og bare på noen få
punkter er det gjort avvikelser fra hans terminologi, avvikelser som formentlig vil bidra til en ennå mer
presis beskrivelse av klanger og klangrekker (Ibid.,7).”
Allerede i den første udgave giver Øien indirekte udtryk for Ekens mangelfuldhed:
”Det er et merkbart savn blant norske musikstuderende at vi ikke har noen moderne norsk lærebok i
funksjonell harmonikk. (1971, forord)”, hedder det, underforstået, dels at Ekens harmonilære ikke kan
læses som indføring i funktionel harmonik, dels at der i Norge endnu ikke udkommet sådanne indføringer
som der på dette tidspunkt allerede var adskillige af i Danmark og Sverige.119 I forordet til den autoriserede
endelige lærebog i funktionsharmonik udtales kritikken af Eken direkte. Det er en kritik som synes
fuldstændig blind for alt det, Eken rent faktisk bidrager med af funktionsharmonisk tænkning. Og den er
blind på nøjagtig samme måde, som Hamburgers kritik var det (Hamburger 1951, 9-10):
”Det som hittil fins av norske lærebøker på området, er basert på general-bass-systemet, som er
tradisjonsrikt og velprøvet. Nærværende arbeid benytter imidlertid det funksjonsanalytiske system som
sitt utgangspunkt. Systemet har røtter alt hos J.Ph.Rameau (1683-1764), mens den epokegjørende
utformningen av den moderne funksjonslæren skyldes Hugo Riemann (1849-1919). Senere har en lang
rekke forfattere søkt å modifisere dette systemet og gjøre det best mulig egnet såvel for praktisk
innføring i harmonisering som redskap for musikalsk analyse. Erfaring viser at funksjonslæren overgår
alle andre kjente metodiske systemer i å yte hjelp til dem som ønsker å lære dur/mollharmoniseringens kunst. Dette har sin klare grunn i systemets bevisste anstrengelser for å avdekke
årsakene til at klangene funksjonerer (min kursiv) i forhold til hverandre slik de erfaringsmessig gjør
(Øienn, 1975, 5).”
Fire indvendinger påkalder denne indledning sig umiddelbart:
For det første kaldes Ekens bog indirekte for en lærebog i generalbasteori.
Da Øien udgiver sin harmonilære fandtes i Norge to store lærebøger i harmonilære: Gustav Langes
(1897) og Thorleif Ekens (1948). Af disse var Langes bog baseret på den Richterske tradition, der af
samtiden ansås for at være en ”generalbaslære”. Som man selv kan læse ud af forudgående gennemgang af
Eken, kan hans bog ikke med nogen rimelighed slås i hartkorn med Langes. Ekens baggrund for sit opgør
kan altså ikke være Ekens samlede fremstilling, men blot delelementer fra den. Helt nøjagtig tre
delelementer: Brugen af romertal, inklusionen af formindskede akkorder under selvstændige bitreklange,
benævnelsen ’forstørret sekstakkord’, medsamt en subdominantisk forståelse af denne akkord.120
På et tidspunkt hvor funktionsteorien var ny og føles skelsættende, kan disse tre elementer imidlertid
meget vel have været afgørende. Og vel er terminologi og ordvalg afgørende for en given teori. Det er
terminologi og ordvalg, der skiller den ene teori fra den anden. Set i bakspejlet eller i et større billede, der
inddrager den store del postriemannsk teori, der også foretrak trintegn fremfor funktionsbecifringer, virker
det dog somom, lige præcis dette trepunkts-fokus får funktionsteoriens egentlige karakteristiske
paradigme, dogmet om funktionsrepræsentationen, til at fortone sig som uvigtig. Det faktum, at
119

I Danmark var udkommet Høffding (1933), Tarp (1937), Gram (1947), Hamburger (1951), Westergaard (1961),
Alvad (1967) og den lidt anderledes funderede Jersild (1970). I Sverige fandtes Svensson/Moberg (1933), to bøger af
Liljefors (1937, 1951) og Göransson (1946, 1950) samt Söderholm (1959) og Lindroth (1960).
120
Det er i hvert fald de elementer Hamburger fremhæver i sin kritik (Hamburger, 1951, 10-11).
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Hamburger,1951, der jo har samme forhold til sin første harmonilære, som Øien til Eken (og Lange), i sin
Harmonisk Analyse forbilledligt definerer denne repræsentationstanke,121 uden tilsyneladende at finde den
hos sig selv i sin tidligere bog (1948), kunne tyde på et sådan forhold til becifringstegn, formindsket trelang
og den forstørrede sekstakkords funktion.122
For det andet er henvisningen til Rameau fejlagtig. Rameau kan ikke tages til indtægt for
funktionsharmonikken. Det har jeg skrevet og argumenteret for flere gange, men gentager altså
argumentet (i en forhåbentligt let anderledes form) nu: Det man finder hos Rameau er en navngivning af
underdominanten og en klassificering af den plagale kadence, der gjorde den lige så toneartsdefinerende
som den autentiske kadence. De to kadencers modsatrettede bevægelse til tonika kunne da bruges som
pejlemærke for tonaliteten. Derfor kunne man sige, at de tre akkorder udmærkede sig i forhold til andre.
Dette synspunkt genfindes i samtlige følgende harmoniske teorier. Da generalbasteorien blev normativ,
overtog den synspunktet,123 trinteorien124 (Weber 1817, Richter 1853) er født med antagelsen og, ja,
Riemann overtog også dette synspunkt. Men det er ikke dette synspunkt, der gør en funktionsteori. Det,
der teoretisk set adskiller funktionsteorien fra de øvrige harmoniske teorier, er princippet om
akkordrepræsentation samt – i forhold til fundamentalbasteorien – måden hvorpå (hvem der
repræsenterer hvem og hvorfor) den fungerer.125
For det tredje er Øiens version af teorien i kraft af sin radikalt monistiske terminologi ligesålangt fra
Riemanns oprindelige teori som Eken var det. Øien præsenterer ikke en teori i forlængelse af dansk (eller
svensk) tradition. Den Hamburgerske terminologi fik slet ikke det gennemslag i Danmark, som den gennem
Øiens introduktion skulle få i Norge.
For det fjerde skal det vise sig at være så som så med den erfaring Øien refererer til. Overgår
funktionsteorien virkelig alle kendte systemer? Det afhænger af øjnene, der ser. Matthew Shirlaw – og med
ham amerikansk teori en bloc - har i mange år haft svært ved at se det.126 I Norge skal den foreløbige
afslutning på norsk teori, Petter Stigars harmonilære, levere en kritik af den traditionelle funktionsteori.
Alt dette vidste Øien heldigvis ikke. Han var optaget af det nye, af det, der i tyskland og skandinavien
fremstod som tidens store harmoniske teori. Udover inspirationen fra Hamburger er bogen udformet,
fortæller han (1975,8), på baggrund af engelsk (Warburton, 1938) tysk (Grabner, 1944) og dansk
(Westergaard, 1961) teori. Samt Schöbergs og Hindemiths bøger for ikke at tale om Sohlmans
Musiklexikon, nemlig ”Ingmar Bengtssons vel funderte utredninger om satslærens mange systemer og
problemstillinger.[…] ”Jeg skylder alle de nevnte forfattere min ærbødige takk (Øien, 1975, 8)!”
En sympatisk rundhåndet gestus til inspirationskillerne afrunder Øiens generøse kredittering til
forgængerne. Tilsyneladende. For præcis som hos Eken er der én, der ikke nævnes og det på trods af, at
hans harmonilære spøger mere eller mindre ordret flere steder i teksten, og på trods, af at han fremstår
121

Hamburger, 1951, 10 opsummerer dette i en bisætning med ordlyden: ”[…] alle klange […] i et på harmonisk
grund opbygget musikstykke kan føres tilbage til en af tre funktioner: tonika, dominant og subdominant […]”.
122
Se Hamburgers transformationer for en gennemgang af Hamburgers egen venden sig mod sig selv.
123
Se f.eks Sorge (1745, 16) hvor durakkorder kaldes Triadas Perfectam og molakkorder Triadas imperfectum.
Triadas perfectam er de tre akkorder, der i eksemplerne benyttes. Eller Daube (1756, 14-15), der tolkede
andentrinsseptimakkorden som en omvending af fjerdetrin med tilføjet sekst og fremhævede hvorledes man kun
behøvede treklangene på 1., 4. og 5. trin for at lave en god sats. Riemanns funktionstanke om at biakkorder
repræsenterede hovedakkorder, er der dog intet spor af.
124
Se f.eks Weber (1817, 219), der overtager Kochs (1782, 53) skelnen mellem ’væsentlige’ og uvæsentlige’
akkorder, det vi kender som ’hovedtreklangene’ og ’bitreklangene’.
125
Se en detaljeret redegørelse andetsteds i afhandlingen. Hvor må komme senere, når afsnittet er skrevet.
126
Matthew Shirlaw (1917, 390 ff.) har kun hån og spot til overs for Riemanns teori. Det har smittet af på den
engelsksprogede reception. I USA blev det i stedet Heinrich Schenkers ([1935], 1979) lineært baserede teori, der slog
igennem. Det i en sådan grad, at The Cambridge History of Western Music Theory fra 2002 kun levner fem – FEM!! –
sider til omtale af Riemanns teorier. Omtalen af Weber er med sine seks sider én side længere end omtalen af
Riemann. Schenker får sit eget 35 sider lange kapitel. At ”funksjonslæren overgår alle andre kjente metodiske
systemer” er en sandhed ikke alle abonnerer på.
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med navns nævnelse i den foreløbige 1971-udgave (Øien, 1971, 120). Og det er den samme person, hvis
navn heller ikke Eken villetage i sin pen: Finn Høffding.
Hvad grunden er til, at den umiskendelige indflydelse fra Høffding ikke skal kreditteres her i den
endelige 1975-udgave – når nu Øien i 1971 har indrømmet sit kendskab til ham – ved jeg ikke. Men det er
påfaldende at Øien følger sin gamle læremester, Eken, i at holde tæt. Det får valget af Hamburger som
forbillede til at fremstå som et næsten politisk manifest, en stillingtagen i en disput, hvor man kun nødig vil
være ved, at også modstanderens synspunkter har fundet vej ind i ens tekst.
Er det sådan, det skal forstås, kunne man få den tanke, at der i Øiens afstandstagen til Høffding også lå
en implicit afstandstagen til svensk teori, der jo heller ikke nævnes. Det på trods af 1971-udgavens brug af
termen ’bitonika’ (1971, 112), en term, der udelukkende optræder i svensk teori. Den optræder til gengæld
i samtlige svenske fremstillinger, så man kan på baggrund af den term alene ikke fremhæve ém svensk
lærebog frem for andre som inspirationsgrundlag.
Så vel lægger Øien inspirationskiller frem, men han fortier også kilder, hvorved påpegningen af alt det vi
skal lægge mærke til, pludselig også kan læses som afledningsmanøvre i forhold til det, vi helst ikke skal se.
Hvordan det nu end er med det, er det stadig principielt forbilledligt, at fremlægge sine kilder, i stedet for –
som en del danske teoretikere har haft for vane – enten forudsætningsløst som små monader at
genopfinde netop hvad de mener, er sand funktionsteori, eller blot – muligvis i frygt for, at deres
fremstilling skulle miste noget ved en åben tilkendegivelse af kildergrundlaget – holde kortene tæt ind til
kroppen, hvormed de frasiger sig kritik såvel som anderkendelse af de måder kilderne følges eller
overskrides.
Øien overtager for eksempel ikke blot Hamburgers terminologi. Han radikaliserer den. Gradvist.
I 1971 benyttes stadig den Hamburgerske model hvorefter en bitreklang, der optræder efter sin egen
dominant regnes for hjemmehørende i parallelltonearten hvorfor de becifres som parallelakkorder
(Hamburger, 1951, 15, Øien, 1971,126).
I 1975 uddraderes parallelbegrebet som akkordbetegnelse endegyldigt. Særlig interessant ved dette, er
baggrunden for beslutningen. Det er nemlig sket som resultat af en længere debat lærere og elever
imellem. Det er sket som udtryk for et fælles ønske:
”Det kjanske mest vidtrekkende initiativ på terminologiens område er fastholdensen av
betegnelsene Ts, Tm, Ss, Sm, Ds, og Dm for den midlertidige tonika i en bikadens, mens Tp, Sp og Dp
bare brukes som tegn for bitonearterne […] Forut for denne reformen ligger en bred debatt blant
studenter og lærere ved institusjoner hvor jeg har hatt min virksomhet. Debatten har klargjort at det
innebærer unødige komplikasjoner å anvende parallel-begrepet i forbindelse med akkordrelasjoner;
det har en mer naturlig misjon i sammenheng med skala- og toneartsforhold. Den mest tungtveiende
begrunnelse for å unngå parallell-begrepene på akkordplanet ligger i at mens parallellen til en stor
treklang er undermediant, ligger parallellen til en liten treklang på overmedianten. Konsekvensen av
dette er at man i dur og moll får ulike benevnelser på akkorder og progresjoner på like skalatrinn.
Suffikserne s og m etter funksjonsbokstaven angir derimot henholdsvis over- og
undermediantakkordene på samme måte i dur- og molltonearter (1975,7).[…]
Begrepet parallellakkorder må derfor gå ut av vokabularet, mens uttrykkene parallelltoneart (Tp),
subdominantparallelltoneart (Sp) og dominantparallelltonart (Dp) stadig er aktuelle i f.eks. beskrivelse
av toneartsforløpet i en sats (storkadens, modulasjonsordning) eller toneartsforholdet mellom
forskjellige satser i et syklisk verk osv. (Ibid., 8).”127
127

Henvisningen til ’storkadens’ og ’forskjellige satser i et syklisk verk’ er direkte henvisninger til Hamburgers egne
betragtninger. Sådanne findes i afsnittet ’Syntese’ (1951, 48ff.), hvor forholdet mellem funktionsbegrebet appliceret
på enkelte akkorder og tonale flader gennemgås og eksemplificeres. Begrebet ’storkadence’ og den direkte
overvejelse over funktionsbegrebet brugt til at karakterisere forskellige satsers indbyrdes tonale forhold rækker
imidlertid længere tilbage. Til den bog, der i kraft af sin tætte sammenknytning med Eken (1948) må forstås som afvist
sammen med Eken, den som må forstås som blot og bar generalbas. Øien har besynderligt nok ikke selv overvejet
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Og hermed har vi måske et bud på den gennemførte monistiske funktionsteori, som Hamburger i 1969
efterspørger i sin tydelige frustration over parallel-praksissen (Hamburger, 1989)? Hvorvidt Øiens
terminologiske tilpasning gør teorien mere adækvat i forhold til empirien end f.eks. Riemanns egen teori,
eller den Grabnerske model, Øien har kunnet finde i svensk litteratur, skal jeg vende tilbage til nedenfor.
Først gennemgås hvad Øiens tekst har at sige om hovedakkorder, kadence, bitreklange og
funktionsbegrebet. Gennemgangen fremstiller de to tekster side om side. Herigennem bliver det muligt at
følge Øiens bevægelse. Hans små ændringer af fokuspunkter og begreber. Dette fortæller sin egen historie
om indskrænkning, omfortolkning og forsøg på nedtoninger. Af bl.a. Høffdings indflydelse.

Den overordnede disposition
Opgøret med tidligere tiders ’generalbas-teori’ er primært et terminologisk opgør. Det bliver tydeligt i
1975-udgaven, hvis disposition kapitel for kapitel følger den disposition, Eken overtog fra HamburgerG
(1948), som på sin side havde overtaget den fra Bondesen (1897), der igen baserede sig på Richter (1853).
Funktionsteorien fremlægges med andre ord i en Richtersk disposition.
Det ses tydeligst ved en opsætning af de to bøgers disposition i to kolonner:
Øien (1975)
Hovedfunsjonene (17-40)
Omvending av treklangene (41-69)

Eken (1948)
Hovedtreklangene (7-15)
Treklangens omvendinger (15-19)
Bitreklangene (19-32)
Firklangene (32-52)

Dissonerende akkorder (69-114)
Bitreklangene (125-143)
Biseptimakkordene (143-155)
Femklanger og mangeklanger (155-160)

Femklanger (52-56)
Kadenser (56-65)
Utvidet tonalitet (65-)
(Herefter også alterationer og modulation]

Tonale Utsving (161-)
[Herunder tonale udsving og alterationer]

Gennemgangen af bitreklange kommer tidligere hos Eken end hos Øien, mens Øien på sin side
gennemgår kadencen tidligere – under afsnittet om hovedfunktionerne – end Eken. Ellers er
fremstillingerne parallelle. Selv bifirklange og femklange, der intet selvstændigt kapitel havde i 1971, indgår
nu hos Øien som et særskildt emne. Ingen af de danske lærebøger, der, åbent eller skjult, har inspireret
Øiens nye bog har en sådan disposition. Særligt inddragelsen af biseptimakkorderne er speciel, da
funktionsharmonisk sats normalt karakteriseres ved, at det kun er dominant og subdominantfunktioner,
der optræder med udvidelser. Det skal da også vise sig, at netop afsnittet om biseptimakkorder aktualiserer
særlige terminologiske problemstillinger.

diskrepansen mellem at forstå bogens principper som ’generalbas’ uden relation til funktionsteori og så overtagelsen
af dens begreber og overvejelser. Øiens referencepunkter må være følgende to:
”Storkadencen, d.v.s. det harmoniske Forløb i dets Helhed fra første til sidste Akkord, har vi opfattet som en
ubrudt Kæde af smaa Kadencer, som en Sum af Detailkadencer, og saaledes lader den sig for saa vidt ogaa opfatte. Ser
vi imidlertid paa Storkadencen som det den er i sit inderste Væsen: en Organisme,vil vi kunne iagttage, hvorledes alle
Enkeltkadencer i visse- større eller mindre – Afstande lader sig sammenfatte i Kadencer af højere Orden, disse igen i
saadanne af endnu højere Orden (Hamb. 1948, 144).”
”Begrebet ”Kadence i Kadence” behøver for øvrigt ikke at stoppe op ved det enkelte harmoniske Forløb, som
udgøres af den musikalske Satsform. Gaar vi nemlig til den musikalske Formgivnings yderste Grænse, til den
flersatsede, cykliske Form, saaledes som den repræsenteres af Sonate, Symfoni, Koncert etc., vil vi opdage, at det
faktisk er muligt at lægge endnu en ”Ring” om det tonale Centrum (Hamb.1948, 156).”
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Skala-forståelser
Det er dog ikke kun på storformalt plan Ekens ånd kan spores. Den findes også i de konkrete
formuleringer. I begge udgaver af Øiens bog hedder det på næsten Ekensk vis:
”En treklang består av en grunntone med tilføyet ters og kvint (1971,1, 1975, 10).
Hvad ellers kan man sige, kunne man spørge. Måske ikke så meget, men de to Øien-udgaver viser
forskellige måder at følge udsagnet op på: I 1971 kommenteres det ikke yderligere, andet end ved
angivelse af akkordernes omvendingsmuligheder. I 1975 eksemplificeres med en dur- og en mol-treklang,
og vi får at vide, at dette ”er de to mest brukte treklangstypene (1975, 10).”
Den formindskede treklang fremhæves i 1975 gennem sit fravær. Det skal vise sig ikke at være
tilfældigt, men resultat af vendingen fra den gamle til den nyere Hamburger. Funktionsharmonikken i den
version Hamburger i 1951 præsenterer den, tilkender ikke formindskede treklange mulighed for at optræde
som stedfortrædere for hovedfunktioner. De forstås nu som udsnit af hovedfunktioner (Hamburger,
1951,16). Denne nye teori omtolker også forholdet mellem akkord, skala og toneart. I en moderne
Riemannsk optik defineres tonearten af kadencens akkorder:
”Vores lære om harmoniernes tonale funktio n er intet andet e nd e n udbygning af
det Fétiske tonalitetsbegre b. Alle harmoniers fastholdte relation til en Tonika har fundet det
mest prægnante udtryk man kan tænke sig i den relation alle akkorder har som mere eller mindre
stærkt modificeret fremstrædelsesform af den harmonisk-logiske opbygnings tre hovedsøjler: Tonika
selv og dens to Dominanter.” 128
Disse tre ”Indeholder” ikke bare ”skalaens toner.” De afspejler og udkaster i én samlet bevægelse to
typer toneslægtskab, ”ét i positiv (opstigende) og ét i negativ (nedadgående) betydning; Den første angiver
ikke kun durakkorde ns, men også Dominantens begreb, den anden ikke kun molakkordens, men
også Subdominantens.”129 Det er derfor, at netop dominant og subdominant må være kadencens
akkorder. Og derfor der kun er tre af dem: Ét centrum og to drabanter, der genererer henholdsvis over- og
under-tonerækkeafledte toner. Og derfor tegner fremstillingen af netop disse tre tonearten. Fordi
dominanten genererer skalaens overtoneside og subdominanten dens undertoneside. At Øien ikke har
været bekendt med denne oprindelige Riemannske tolkning er sandsynlig. Og at den ikke havde sagt ham
noget, om han så havde været bekendt dermed er lige så sandsynlig. Riemann argumenterer ud fra en
særlig metafysisk musikforståelse, der i sidste ende trækker tråde tilbage til Hegels tænkning.130 Men Øien
kunne have kendt Louis/Thuilles kadencedefinition: tonearten opstår af kadencen.131 Hvorom alting er
gentager hans egen forklaring af hvorfor hovedklangene er de klange, de er, den afviste ”generalbaslæres”
128

Riemann, 1912, 214: „Un s er er L eh r e von d e n ton al e Fu n k tion en d e r H a r mon ie i st n ic h t s
an d e re s al s d e r A u fb au d e s Fé ti s ch en Be gr i ff e s d er T on a lit ät. Die festgehaltene Beziehung aller
Harmonien auf eine Tonika hat ihren denkbar prägnantsten Ausdruck gefunden in der Beziehung aller Accorde als
mehr oder minder stark modifizierte Erscheinungsform der drei Hauptsäulen des harmonisch-logischen Aufbaues: der
Tonika selbst und ihrer beiden Dominanten.“
129
Riemann, Ibid.: „Daß die Beschränkung auf gerade drei Hauptfunktionen nicht ein Akt der Willkür, sonderne in
Gebot logischer Notwendigleit ist, wird sich jeder sagen, der die Naturwahrheit des dualen Harmonieprinzips begriffen
hat. Es giebt nur eine Tonverwandtschaft im positiven (aufsteigenden) und eine im negativen (absteigenden) Sinne;
jene ergiebt nicht nur den Begriff des D u ra cc ord s , sondern auch den der Dom in an t e , diese nicht nur den des
Mol la cco rd e s, sondern auch den der Su b d o min an t e.”
130
Repræsenteret gennem Hauptmanns teorier (1853). Se „Fra Hauptmann…“
131
Louis/Thuille, 1913, 9:“Die D u rton a rt entsteht dadurch, daß einer Du r ton i ca ihre beiden Do mi n an t en
im gleichen Geschlecht, also ebenfalls als Du ra cco r d e gegenübertreten.“ Citatet bragtes også ved gennemgangen af
Eken.
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kadencebegrundelse med en fremlæggelse, der har rødder helt tilbage til Richter (1860,10): Den nøgterne
konstatering af, at de tre hovedklange afspejler – og ikke som hos Riemann og Louis/Thuille genererer –
skalaen, fremstår i fraværet af andre argumenter uundgåeligt samtidig som begrundelse for valget af netop
disse klange:
”I hver toneart er tre treklanger viktigere enn de andre. Disse kalles hovedtreklanger, og befinder
seg på skalaens 1., 4. og 5. trinn:[…]
Hovedtreklangene er mer brukt enn andre treklanger. Tilsammen inneholder de samtlige skalaens
toner (Øien, 1975, 22).”
Forlægget for – hovedparten af - denne fremstilling finder man hos den engelske kilde, Øien nævner,
Annie Warburton, hvis fremstilling af harmonisk teori synes at udspringe af den samme tradition som
Eken.132 Øien overtager næsten ordret begge Warburtons sætninger.133 Og til disse føjer han den Ekenske
skalabegrundelse:
”Some triads are more important than others. The three most important and most frequently used
are those built up on the tonic, subdominant and dominant (1938, 46)”.134
En grund til at holde sig til denne engelske kilde, kan være ønsket om at kvalificere sit valg af
hovedklange gennem en tilsyneladende empirisk observation. Og hér er ingen hjælp at hente hos
Hamburger, der i sin Harmonisk Analyse på intet tidspunkt ikke forklarer hvorfor valget af hovedakkorder
(og kadencen for den sags skyld) er, som det er. Man kunne også indlæse Westergaard (1961, 9) i
fremstillingen, da også han betoner, at disse tre er de ”hyppigst forekommende klange.” Men
Westergaards fremstilling har en nuance som Øien ikke får med. Westergaard erstatter
skalaargumentationen med en tonekønsargumentation, og lægger sig dermed tættere op af en Riemannsk
forståelse. Westergaard fortæller, at valget af netop 4. og 5. trin skyldes, at på netop de trin etableres
toneartens eneste andre durakkorder.135 Underforstået, at det, enhver durtoneart allerhelst ønsker sig, er
durakkorder (og moltonearter, molakkorder). Westergaard angiver tilmed en tentativ betydning for tonika,
det særlige i dens relation til de to dominanter, noget, der står helt centralt i Øiens tyske kildes Grabners136
– den eneste rene klassiske funktionsteoretiske referencer ved siden af Hamburger – fremstilling.137 Men
skalabegrundelsen finder man heller ikke hos Westergaard.
132

Warburton har dog givetvis ikke læst HamburgerG, men muligvis Halm (1905) eller Louis/Thuille (1913). Hun
benytter romertalsbecifring, benævner alle andre trin end I, IV og V for ”secondary triads” og fortæller: ”Each primary
triad can be thought of as having a kind of auxiliary triad a 3rd below it (Warburton, 1938,143). Det efterlader VII uden
7
hovedtreklang: “In practice VII is so like V that it can be thought as an auxiliary to V, or even as an incomplete V (Ibid.,
144)”.
133
Man kan, hvis man vil, gøre sig lystig over, at Øien, der nu skal præsentere rigtig funktionsteori benytter de
Ekenske termer 1., 4. og 5. trin, mens Warburton, som Øien må formodes at betragte som ren ”generalbas”-teori (her
benyttes trintal, mols andettrin betragtes som subdominantstedfortræder, den altererede vekseldominant kaldes
’forstørret sekstakkord’) benytter termerne tonika, subdominant og dominant.
134
Warburtons formulering kunne være inspireret Richters (1860, 10). Også han nævner den hyppige brug af de
tre akkorder, som del af forklaringen på, at de må kaldes primære. Pudsigt nok kan man dog længere fremme læse, at
”II and its inversion IIb are more used than any other chords before V at a cadence (Warburton, 1938, 150).” I IV og V
bruges hyppigst, samtidig med at andettrinnet er den mest brugte akkord før V.
135
Westergaard, 1961, 9:”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.”
136
Grabner (1944, 27), tager udgangspunkt i de to dominanters kontrære forhold til hinanden, deres modsatte
kvintafstand til tonika: ”Nimmt man C als tonale Zentrum, so stehen zu ihm die obere und untere Quinte in polarem
Gegensatz.” Dette fører til en skelnen melem direkte (C-G, F-C) og indirekte (F-[C]-G) kvintafstand.
137
Liljefors (1937, 19), Göransson (1950, 19), Söderholm (1959, 18-19), Lindroth (1960, 20).
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Westergaards fremstilling munder ud i den Høffdingske138 (1933,33) forklaring af kadencen som
sammensat af to kvintfald, T-S og D-T. En forklaring, svensk teori før Øien samstemmende har gentaget.
Øiens kadenceforklaring skal vise sig at være anderledes. Én nyere funktionsteori indeholder imidlertid også
skalabegrundelsen. Det er en svensker, der således knytter an til Eken og den gamle HamburgerG. Det er
Henry Lindroth. Muligvis har Øien læst ham og følt forklaringen cementeret derigennem.139 Lindroth skriver
nemlig:
”Den diatoniska skalans samtliga toner återfinna vi i tonia-, subdominant- och dominanttreklangerna (Lindroth, 1960, 12).”
Ifølge denne hypotese kunne Lindroth være den hemmelige svenske inspirationskille til begrebet
’bitonika’? Omend det er lige så sandsynligt, at Øien blot har fundet Ekens skalabegrundelse velegnet til at
supplere den Warburton/Westergaardske forklaring.

Kadencen
I fremlæggelsen af kadencen træder Øien så i karakter. Her møder vi de helt specielle træk, der skal
adskille norsk funktionsteori fra dansk og svensk. Her lægger Øien for alvor afstand til ikke bare Eken, men
alle tidligere skandinaviske (og internationale for den sags skyld)140 beskrivelser. Kimen ligger i selve hans
tilgang til kadencen, som blot én ud af tre måder at sætte tre og flere akkorder sammen på:
”Skal vi lage et musikalsk forløp på mer enn to akkorder, kan det skje på flere måter:
1. Akkordgentagelse. Den ene av de to akkordene gjentas.[…]
2. Revesering. Etter annen akkord gjentas den første: T D T, T S T, D T D, S T S. Forbindelsen
mellom de to første akkordene bliver da gjentatt i omvendt orden – den bliver ”reversert” […]
3. Den tonale kadens. Denne består av en akkordrekke som dannes av de tre hovedtreklangene, i
rekkefølgen T S D T, eller bare S D T (1975, 24)”
Fremlæggelsen viser den koncentrede tonale kadence som ikke blot en slutningsdannelse. Den viser
den som det koncentrat hvoraf, man kan danne længere forløb. Disse kan dannes ud af kadencens akkorder
på forskellig vis. 1) Ved akkordgentagelse (T T T T) eller 2) ved ombytning af akkordrækkefølger, reversion.
Reversion er Øiens eget begreb. Det skal vise sig uhyre nyttigt til beskrivelse af aspekter af
funktionsteorien, som særlig har Øiens fokus, nemlig akkordernes progressionsmuligheder. De er altså
oplistet til tre typer gående fra blot og bar repetition af en enkelt akkord, til ombyttende repetition af to
akkorder indtil alle kadencens tre akkorder sættes i rækkefølge.
I beskrivelsen af den tonale kadence begår Øien tilmed ikke den fejl, som alle tidligere danske
teoretikere pånær Hamburger, har gjort: At basere kadencens logik på de to kvintfald T-S og D-T. De, der
gør dette, står nemlig tilbage med det problem, at skulle forklare hvorfor bevægelsen fra S til D fungerer,
når nu dén ikke er et kvintfald, men et sekundskridt. Øien beskriver indledningsvist nøgternt hvad der sker:
”Den fulle tonale kadens T S D T består av tre akkordforbindelser: fallende kvint T S, stigende
sekund S D, og fallende kvint D T (1975, 25).”
138

Det er ret beset en forklaringsmodel, som Høffding har overtaget fra Halm (1905,6).
Jeg bruger meget plads på alle disse overvejelser, og fortier det mest nærliggende: At Øien givetvis ikke har
skænket formuleringen mange tanker. At han har tænkt, at han blot nævnte det åbenlyse. Når jeg efterfølgende læser
så stor betydning ind i disse formuleringer, skyldes det jo hele mit projekts forsøg på at trække det underforståede, og
uudsagte ud af harmonilærebøgerne. Og dette kræver, at jeg tager formuleringerne alvorligt.
140
Ingen af de kilder, Øien opgiver, forklarer kadencen som Øien, og jeg har heller ikke bemærket det andetsteds.
Det tætteste man kommer er vel Louis/Thuilles fremstilling af en række parvise grundformler, der kan kombineres på
forskellig vis (1913, 13), bl.a. – men ikke primært - til en kadence.
139
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Og dernæst viser han hvorledes alle kadencens led kan forstås som små selvstændige kadencer. Og
som led i dette udvides Westergaards beskrivelse af tonika som hvileakkord, med en angivelse af, at
dominanten er en spændingsakkord. Hvad subdominanten så er, siges der intet om:141
”Den siste fallende kvintforbindelsen, D T, kalles autentisk kadens, eller autentisk helslutning. Den
fører oss fra en tonal spenningsakkord og ”hjem” til T som spenningsløs klang.” […]
Den første fallende kvintforbindelsen, T S, kalles omvendt plagal kadens.[…] Den opptrer også ofte i
reversert form, S T, og kalles da plagal kadens. Den går ”hjem” til T […]
Hvis vi utfører den tonale kadens frem til første fermate, på D, får vi en halvslutning.[…] ”
Halvslutning med S som penultima, S D, er meget vanlig fraseslutt, både som fullkommen og som
ufullkommen kadens (1975, 25-26).”
Autentisk slutning, omvendt plagal (Øiens eget begreb) og halvslutning. Disse tre slutningsdannelser
samler sig i kadencen til én stor fælles slutning. Det er smukt set og smukt fremført. Og igen peger pilen på
Henry Lindroth(1960, 20). Han anfører på en mindre pointeret måde samme iagttagelse. Hos Lindroth er
det en supplerende beskrivelse. Hos Øien er den strammet op til at fremstå som definerende.
Den autentiske slutning kan være fuldkommen (ende i oktavstilling) eller ufuldkommen (ende i tertseller kvint-stilling) (Øien, 1975, 25), præcis som hos Eken (1948, 56) og HamburgerG (1948, 125)142 før ham.
Den plagale kadence betegnes som omvendt, og derved opnår Øien et særskildt begreb for vendingen T-S.
Et begreb, der lader ham præsentere kandencen som sammensat af tre selvstændige navngivne led.
I 1971 præsenteredes kadencen stort set på samme måde. Begrebet for den plagale kadence var blot
anderledes. Da hed det, at ”den første forbindelsen, som går fra T og ”ut” til S, [kan] brukes alle andre
steder enn i en periodeslutning. Den kaldes plagal kadens (1971, 4).” Her betonedes bevægelsen bort fra
tonika snarere end det kadenceagtige i progressionen, samtidig med, at denne progression kaldtes plagal
kadence. Hvilket kan undre, da det når normalt bevægelsen S-T – ikke T-S – der, som i 1975 (25)- er den
”normale” plagale kadence. Den eneste anden forfatter, der har byttet om på ”normaliteten” i disse to
vendinger er faktisk Høffding (1933, 31-32). Han betegned T-S som plagal helslutning, og den modsatte,
plagal halvslutning.143 Øiens opfattelse af T-S som ”normalen” synes altså overtaget fra Høffding. I 1975
rettes begrebsligheden ind, så den følger standardbrugen. Og sporene til Høffding sløres. Men ikke mere
end at Øien – som den eneste udover Høffding – indfører et særligt begreb for T-S. At han så gør det med
god grund, ændrer ikke på dette. Begrebet har et stort forklaringspotentiale i kadencebeskrivelsen og i
kombination med det andet nye begreb ’reverseret’..

”Storkadence”
Potentialet i de tre bevægelsesmodi, der som punkt tre har kadencen, udvikles yderligere, og vi ser her
en anden måde at forklare forholdet mellem kadence og det storformale forløb, ”storkadencen”, end den
man kunne læse hos HamburgerG (1948, 141 ff.):
”Den akkordrekken som vi har definert som den tonale kadens anvendes imidlertid ikke bare som
slutningsdannelse i sats eller satsavsnitt (frase). Den øvrige del av satsdelene bygges også opp av det
samme materiale, enten i den samme rekkefølge eller en variant av den. Slike varianter vil oftest bli
utvidelser av den tonale kadens. De vanligste varianter oppstår på følgende måter (1975, 35):”

141

Det er heller ikke let, som det fremgår af senere svenske og danske teoretikeres forsøg herpå (Ingelf, 1980, 3536, Jansson/Åkerberg, 1995,15, Ingelf/Jensen/Laursen,1989, 22 og Grønager, 2014, 49).
142
Der dog begge omtalte dem som”fullstændig” og ”ufuldstændig”.
143
En tolkning der – udover hos Alvad (1967, 17) – også findes refereret i svensk teori af Söderholm (1959, 21).

91

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

Hos Øien er det ikke akkordernes hierkarkiske dannelser, der fokuseres på men de konkrete
progressionerfølger, teorien åbner for. I første omgang ved brug af kun de tre hovedtrelange. Øien omtaler
to måder disse kan forlænge kadenceforløbet (Ibid. 35-39):
Første måde udgøres af fire kadenceudvidende varianter, hvis udvidelse består i, at de bringer en ”ikke
avsluttende satsdel (Ibid.).” Dem har Øien fire eksempler på; De to halvslutninger S-D og T-D, den plagale
kadence, S-T og den ufuldkomne autentiske kadence, hvor tonika ender i kvint eller tertsposition (Ibid.)
Altså fire måder at lave en midlertid afslutning, der ikke lukker det harmoniske forløb: S D.
Anden måde indbefatter ’reversering’ og oplister tre forskellige typer mulige kombinationer af de tre
hovedfunktioner:
1) En D eller en S kan sættes ind imellem to tonikaer: T D T S D (T), T S T S D (T).
2) En T kan sættes ind imellem S og D: T-S-T-D (T)
3) 1. og 2. kan kombineres: T D T S T D (T), T S T S T D (T)
Omtalen suppleres med en angivelse af, hvorledes man gennem varierede basbevægelser kan undgå
kedsommelighed, samt ikke mindst en videreførelse af Ekens (1948, 30) Høffdinginspirerede (1933, 22)
understregning af betoningsforholdenes rolle i denne sammenhæng. Det kan lyde banalt, men få
harmonibøger ekspliciterer dette. I norsk litteratur skal disse basprogressioner få en central plads.
Vejledningen udmønter sig i basbevægelsesregler. Disse skal vi vende tilbage til nedenfor.

Subdominant og andettrin
Forskellen mellem 1971- og 1975-udgaven består primært i stramninger af begrebsdannelserne. I
forbindelse med subdominanten ses dette i beskrivelsen af akkordens omvendinger som firklang.
Øien er ikke i tvivl om akkordens grundtone. Fremlæggelsen af subdominanten er måske det sted, hvor
den nye funktionsteori mest endegyldigt kommer til udtryk.144 Opgøret med trinteorien er et opgør med
tertsstablingsteorien, der kalder S6 for II65. Subdominanten er også som firklang en fjerdetrinsakkord.
Allerede i 1971 fremstilles dette éntydigt:
”I sin grunnform vil en slik akkord få samme struktur som en kvintsekstakkord, noe som også
fremgår av en av måtene å besifre den på:S65. Men denne likheten er bare tilsynelatende (1971, 82).”
Og som hos Hamburger (1951,16, 34) er akkorden også hos Øien en ren subdominant uanset hvilken
omvending den optræder i. Men i 1971 knyttes der dog særlige kommentarer til omvendingen hvor den
tilføjelse sekst ligger i bassen145:
”[V]i [kan] nu og da finne tredje omvending av S65anvendt så tidlig som i høybarokken. Her er
seksten blitt bastone, og derved har akkorden fått en fullstendig tertsbygget struktur, slik at notebildet
minner om septimakkorden. Ser vi på en slik S [med sekst i bassen] sammen med dens oppløsning til D
[…], viser det seg at ikke bare S65 har samme struktur som en D7 (bortsett fra fortegn), men hele
akkordforbindelsen S65-D har så mye tilfelles med den autentiske kadens D7-T at vi kunne tale om S65
(med sekst i bassen) som en ”uegentlig dominant” til dominanten. Dersom vi f.eks. […] hever f til fiss,
bliver akkorden en ekte dominant til dominanten. Den kalles i så fall dominantens dominant, eller
vekseldominant (1971, 87) .
Det Louis/Thuillske (1913, 104, 127-128) begreb ”uegentlig dominant” bringes her i spil til beskrivelse af
fjerdetrinsakkorden i den omvending, hvor den de facto klinger som en molseptimakkord. Og begrebet
fastholdes som overskrift i de overvejelser, der følger:
144

Fremstillingen følger Hamburgers (1951,16) knappe og Grabners (1944, 68-69) lidt længere fremstilling.
Disse kommentarer lægger sig op af overvejelser Westergaard gør sig (1961,42ff). Det er imidlertid først i
1975-udgaven, at Westergaard nævnes som inspirationskille. Og her – i 1975 – er disse overvejelser udraderet.
145
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”Subdominant med tilføyet sekst i bassen (”Uegentlig vekseldominant”.)
I generalbassen besifres S65 som en septimakkord på skalaens 2. trinn, II7, og på den måten kommer
det tydelig frem at akkordens grunntone – i vårt tildelle [tilfelle] d – står en ren kvint over dominantens
grunntone, altså samme forhold som mellom dominant og tonika. På denne bakgrunn er det også lett å
forstå hvorfor akkorden ofte forekommer med slike utelatelser og doblinger som ved b, g og k.146 Disse
bør vi legge merke til, fordi de kan være av betydning for stemmeføring og klangfarge (1971, 88).”
Her benyttes begrebet ’uegentlig vekseldominant’ til at forklare, hvorledes det kan være
subdominantens terts, der bedst udelades af akkorden, og dens grundtone eller sekst, der fordobles, for at
opnå bedre stemmeføring. Det er jo fordi, den i den uegentlige vekseldominant, blot er akkordens kvint.
Senere kommer endnu et Høffdingsk (1933, 5) begreb i spil til beskrivelse af forholdet mellem
andentrinsakkorden og domnanten. Der består ”et ”uegentlig dominant”-forhold mellom en akkord på 2.
trinn og dominanten, et forhold som riktignok medfører en viss ”affinitet”, slik at også treklangen på 2.
trinn ofte videreføres til dominanten (1971, 101).” Der er ligefrem en vis affinitet mellem de to klange!
Den ufuldkomne subdominant behandles efterfølgende grundigt, men kun som ”sekstakkord” – (Cdur/mol: f-a-d, f-as-d). Som grundakkord vil durs ufuldkomne være Ss og mols ufuldkomne slet ikke
forekomme. Akkorden forstås nemlig som en treklang hvor kvinten er erstattet med en sekst, en såkaldt
stedfortrædende sekst (1971, 91). Øien ekspliciterer det ikke, men selve begrebsdannelsen implicerer, at en
sådan stedfortrædende sekst vil miste sin stefortrædende rolle og i stedet blive ren akkordtone, hvis den
lægges i bassen.
I 1975 ser tingene anderledes ud. Her er ingen angivelse af akkordomvendingen med seksten i bassen
som en ”uegentlig dominant”. Begrebet ”uegentlig dominant” er lagt i jorden. I 1975 beskrives akkorden
som alternativ til vekseldomnanten fordi dens bas står i samme forhold til den efterfølgende dominant,
som vekseldominantgrundakkordens bas gør det. Ligger subdominantens sekst i bassen ser den ”ut som en
septimakkord på toneartens 2. trinn (generalbaslæren bruker besifringen II7, septimakkord på 2. trinn). Som
vi før har sett, kan vi ved en eller to fortegnsendringer – i henholdsvis dur og moll – gjøre akkorden om til
en vekseldominant, og bruke denne som et alternativ også til [subdominant med tilføjet sekst med seksten
i bassen] på antepenultima (1975, 111).” Og akkorden står i ”samme forhold til sin oppløsningsakkord som
D7 til sin, et forhold som karakteriseres ved at bassen har et fallende kvintsprang (eller stigende
kvartsprang) (Ibid.).” Terminologien er ændret, så ingen kommer til at kalde akkorden ”vekseldominantisk”
– om det så kun er uegentligt. Ligheden bemærkes stadig, men knyttes nu éntydigt til basbevægelsen. Det
faldende kvintspring.
Den stedfortrædende sekst får også delvis en ny terminologi, den forklares som ’sidetone’:
”Begrepet sidetone innebærer at en av tonene i en tersbygd akkord erstattes med tonen ”ved siden
av” vedkommende akkordtone.[…]
Sidetonen kan være stedfortredende, dvs. stå i stedet for vedkommende akkordtone. Men den kan
også være midlertidig, dvs. opptre foran eller etter vedkommende akkordtone som en slags utsmykning
(1975, 115).”
Med sidetone-begrebet nærmerØien sig Louis/Thuilles (1913, 94) fremstilling af subdominantens sekst.
Louis/Thuille skelner mellem seksten som forudhold, gennemgang eller ren akkordtone. I de to første
tilfælde vil akkorden forstås som fjerdetrinsakkord. I sidste tilfælde som andentrinsakkord. I alle tre
eksempler vil seksten for Øien være en ’sidetone’ og akkorden en fjerdetrinsakkord.
I endnu højere grad end tilfældet med den ’stedfortrædende sekst’ udelukker begrebet ’sidetone’ for
Øien, at denne tone kan ligge i bassen. Selve terminologien gør forståelsen af andentrinstreklangen som en
146

De nævnte eksempler, som ikke er medtaget her, viser bevægelser fra subdominant med sekst i bassen til
dominant, hvor subdominantens terts (S i C-dur: a) er udeladt og dens grundtone (f) eller seskt (d) er fordoblet.
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form for omvending af den ufuldkomne subdominant uaktuel. Der er tilsyneladende klare linjer. Som
treklang kan andetrinsakkorden kun optræde i dur. Der forstås den som Ss. Dog kan fordoblingen her spille
en rolle. Den kan rykke ved akkordens funksjonelle identitet:
”S6 kan ha uregelmessig dobling når det f.eks. er nødvendig av hensyn til stemmeføringen. Helst
dobles da en tone som konsonerer, altså i dur såvel tersen som seksten. Men i disse tilfellene minner
akkorden mer om en sekstakkord. Den funksjonelle identitet bevares best ved regelmessig dobling
(1975, 116).”
Som firklang er andentrinsakkorden en omvending af subdominanten med tilføjet sekst.
Principielt i hvert fald.
Enkelheden brydes i en tilføjelse af et kapitel om bifirklange. Dette kapitel var ikke med i 1971. Men
Eken havde et sådan kapitel. I kapitlet om bifirklange optræder andentrinsseptimakkorder i både dur og
mol. Disse becifres nu ikke længere blot som subdominant med tilføjet sekst i bassen. Som alternativ til
denne betegnelse foreslås nu også termen Ss7 ( 1975, 143, 145). Øien har en særlig pointe med dette
alternativ, som vi senere skal komme til. For nærværende at notere Øien stadig mener, at forståelsen af
disse septimakkorder som subdominantomvendinger i ”mange tilfelle vil […] være den mest logiske
analysen (1975, 143).”
Når Øien helt frafalder tanken om ”uegentlig” vekseldominant skyldes det ikke den substansbetingede
funktionsforståelse, som Øiens forbillede Hamburger plæderer for. I Hamburgers optik må en
durseptimakkord altid forstås dominantisk, og videreføres den ikke til en tonikal akkord – altså i en
autentisk kadence147 - må den forstås som en ellipse,148 det, der senere (Westergaard, 1961, 37) benævnes
’oversprungen resolution’. En kadence, hvor en durseptimakkord videreføres trinvist op til en anden
durseptimakkord er for Hamburger derfor blot at betragte som kadence med ”bortfalden”
opløsiningsakkord. En i bund og grund afunktionel bevægelse.
Sådan ser Øien det ikke.149 Hans siger om en durseptimakkord, der efterfølges af nok en septimakkord
sekunden højere:
”Denne firklangen har den samme struktur og de samme intervallstørrelser som D7, og som isolerte
akkorder er de klanglig identiske. I funksjonell valør er de imidlertid helt ulike. Mens D7 normalt står
som penultima og videreføres til T, har +S70 150 sin plass på antepenultima (= nest nest siste), og
videreføres til D eller D7, dvs. til akkorden på sin oversekund (Øien, 1975, 105).”
Argumentationen for at forstå fjerdetrinsseptimakkorden som en dursubdominant er positionsbestemt.
Øien benytter endda en positions-begrebslighed til at redegøre for fænomenet. Den tonale kadences sidste
akkord er tonika, ultima. Derudover har den en fast penultima, en fast næstsidste akkord. Det er
dominanten. Kadencens akkord før denne, antepenultima, har – qua kadenceakkord – den ”funksjonelle
valør”, at være antepenultima. Og antepenultima er i funktionel sammenhæng primært subdominanten.
Det gør ikke automatisk vekseldominanten til en subdominant i Øiens optik. Men det er den begrebslige
147

Selv skuffende kadencer betragter Hamburger som ”ellipse”, det, der også benævnes ’oversprungen
resolution’ (Westergaard, 1961, 37). Da hans becifringssystem ikke tillader notation af stedfortrædere for andet end
hovedtreklangene, kan han ikke notere en bidominants skuffende opløsning på anden vis (Hamburger, 1951, 32-33).
148
Jævnfør Hamburger 1951, 26: ”Føres en veksel- eller mellemdominant til en anden akkord end den, hvortil den
egentlig skulde lede, betragtes denne sidste som bortfalden, (man taler da om ellipse);”
149
Og lægger sig hermed igen – om end mindre éntydigt - i forlængelse af Høffding (1933, 156), der netop
betoner hvorledes en tilsyneladende uopløst bidominant kan vise sig i virkeligheden at måtte forstås som en
dursubdominant. Senere skal Høffding også benytte begrebet ”ellipse” om mere komplicerede akkordforbindelser
(1976, 186), nemlig den forbindelse Jersild (1970, 28ff.) beskriver som S4-D. En beskrivelse Høffding ikke har kendt til,
da han i 1969 afsluttede denne harmonilære, der først skulle se dagens lys 7 år senere.
150
o
Suffikset angiver at denne durakkord optræder i en moltoneart.
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forudsætning for at Øien om den kan sige, at den ”kan bruges alternativt med subdominantkvintsekstakkorden (Ibid., 108).” For vekseldominanten er per definition altid antepenultima. Var den
penultima ville den ikke være vekseldominant, men dominant!151

Bitreklangene
”Akkorder bygd på andre trinn enn dem som er nevnt ovenfor, kan med et felles uttrykk kalles
biakkorder. Men disse er mange; dessuten er de mindre ensartede enn hovedakkordene, slik at en for
oversiktens skyld vil ha behov for en noe finere gruppering. I det følgende vil vi først se på
bitreklangene, og deretter på biseptimakkordene (1975, 125)”
Introduktionen til biakkorderne i 1975 afslører intetsteds, at her har vi at gøre med den første
funktionsteoriintroduktion, der skal erstatte tidligere tiders generalbaslære. Faktisk ligger introduktionen
tættere op af en Richtersk tradition, som man f.eks. finder det hos Lange og Eken, end en
funktionsteoretisk fremstilling. Hos Lange hedder det:
”Treklangene på skalaens 2det, 3die, 6te og 7de trin kaldes bitreklange.[…]
Blandt disse findes to nye treklange: den formindskede, der har liden ters og formindsket kvint, og
den forstørrede, der har (19) stor ters og forstørret kvint. Formindskede treklange forekommer på 7de
trin i dur og mol samt 2det trin i mol. Den forstørrede findes på 3die trin i mol. Øvrige bitreklange er
store eller små (Lange, 1897, 18).
Hos Eken stort set samme:
”Treklangene på 2.3.6. og 7. trin i skalaen kalles bitreklanger. I dur er treklangene på 2., 3. og 6. trin
små, mens treklangen på 7. trin er forminsket.[…] I ren moll er treklangen på 2. trin forminsket,
treklangene på 3., 6. og 7. trin store (dur) (Eken, 1948, 19).”
Alle tre fortæller de blot, at de klange, der ikke er hovedtreklange er bitreklange. En funktionsteoretisk
fremstilling måtte vel fokusere på det særlige repræsentationsforhold, der er mellem hovedtreklange og
bitreklange. Det gør Øien da også umiddelbart efter:
”Den funksjonsharmoniske musikk har bare tre funksjoner, T S og D. Hver enkelt bitreklang må
oppfattes som et klangalternativ til en av hovedfunksjonene, nemlig den som den har flest toner felles
med (Øien, 1975, 125).”
Igen med næsten samme ordlyd som sin læremester:
”Tonearten kjenner egentlig bare tre funksjoner, nemlig hovedtreklangene. Bitreklangene betraktes
som stedfortrædere for disse. (Eken, 1948,19).”
Men bemærk forskellen. Eken betegner bitreklangene som stedfortrædere, Øien kalder dem blot
klangalternativer. Dette valg må være nøje overvejet, for i 1971, præsenteredes bitreklangene som dem,
der ”i funksjonlæren får navn som parallelltreklanger og stedfortrederakkorder (min kursiv, 1971, 101)”. I

151

Øien forklarer i en note: Begrepene penultima og antepenultima står for nest siste, henholdsvis tredje siste
akkord i funksjonsrekken S D T. Dette vil imidlertid ikke si at det tenkes bare på de siste akkordene i et musikalsk
forløp, men hvor som helst denne funksjonsrekken måtte forekomme i satsen. Ved halvslutning på D må vi i denne
sammenheng tenke oss ultima (siste akkord) som den utelatte, forsinkede eller underforståtte T (Øien, 1975,107).”
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1975 er såvel begrebet ’parallel’ som ’stedfortræder’ fjernet. Dette skal få stor betydning for den
efterfølgende teori.152
Øien anser angiveligt sin harmonilære, for den første indføring i funktionsharmonik. Ikke på grund af et
nyt syn på forholdet mellem hoved- og bi-treklange, men på grund af det vokabularium hvori det omtales.
Så meget desto mere besynderligt er det, som at det vokabularium Øien benytter skal vise sig at
underminere funktionsteoriens grundelement, repræsentationstanken. Og dette udspringer tilsyneladende
af den - måske, måske ikke – uskyldige erstatning af det helt fundamentale begreb ’stedfortræder’ med det
i bund og grund afunktionelle ’klangalternativ’.153
Konsekvenserne af dette skal vise sig store.
Med hensyn vokabulariet, er det allerede afsløret, at Øien benytter de Hamburgerske suffikser ’s’
(undertertsstedfortræder) og ’m’ (overtertsstedfortræder) og at parallelbegrebet i 1975 helt er gledet ud af
terminologien. Med Hamburgers monistiske betegnelser for over- og under-tertser kan forløb som I-VI-IV-V
eller II-V-I, - betegnelser som med brug af parallelbegrebet enten ville give to forskellige tolkninger i dur og
mol (T-Tp-S-D overfor T-Sp-S-D) eller slet ikke tillade betegnelse i mol (kun Sp-D-T kan betegnes), - nu
tolkes med de præcis samme becifringer i de to tonekøn. De to tonekøns grundlæggende ensdannede
kadencebevægelser kan lade sig afspejle kontingent i becifringerne: T-Ts-S-D og Ss-D-T. Den konsekvens
drager Øien imidlertid ikke. Skønt hans terminologivalg synes kaldet til at løse de problemer og uklarheder
Riemanns terminologi skabte, indfrier Øien ikke sin becifrings fulde potentiale, nemlig evnen til at betegne
mols andettrin. Og det sker ikke, fordi dette andettrin som formindsket treklang ikke forstås som
selvstændig akkord. Så på det punkt adskiller Øiens bitreklangsteori kun fra Grabners (1944, 89 ff. og 100
ff.) i navngivningen.

Parallelbegrebet – Parallelkadencen.
Den diskussion, der endte med at udelukke brugen af parallelbegrebet, som Øien henviser til i
indledningen af sin anden harmonilære (1975), må være gået for sig mellem de to udgivelser. I
introduktionen af bitreklangene i 1971, optræder parallebegrebet først sporadisk, egentlig uden rigtig
berettigelse (1971,102). Denne berettigelse, fortæller Øien, vil vi imidlertid finde i en senere sammenhæng.
Denne senere sammenhæng er parallelkadencen.
Igen finder vi et umiskendeligt Høffdingsk begreb (Høffding, 1933, 90-97). Begrebet betegnede
paralleltoneartens kadence. I C-dur ville parallelkadencen udgøres af Am (Tp)-Dm (Sp) – Em (Dp) og Am
(Tp), en noget atypisk kadence, med moldominant på femte trin (Ibid., 91). Langt mere plausibel var den,
når den optrådte i mol. A-mols parallelkadence, C (Tp)-F (Sp)-G (Dp) –C (Tp) (Ibid., 92) udgør de facto en
152

Her tænkes på forskellen mellem Bekkevold ([1976], baseret på Øien 1971, og Tveit ([1984]), baseret på Øien

1975.
153

Selv Grabners 1944-version, som Øien læner sig op af, og som er blevet kritiseret (Holtmeier, 2003) for at give
køb på sin teoretiske konsistens, er på dette punkt fast i kødet. Her er ikke bare tale om klangalternativer eller
fællestoneslægtskab: Bitreklangenes relation til hovedtreklangene er funktionel. Ja, den er endda en nær funktionel
relation.[”Auf den Nebenstufen unseres diatonischen Dursystems finden sich Dreiklänge, die in engen funktionellen
Beziehungen zu den Hauptfunktionen stehen (Grabner, 1944, 89).”] . Og klangene behandles en side længere fremme
under overskriften ”Bifunktionernes som stedfortrædere for hovedfunktionerne” [”Die Nebenfunktionen als Vertreter
der Hauptfunktionen.”] Det er værd at holde sig dette for øje i en sammenligning med, hvad der sker med Malers
harmonilære. Dens 7. udgave fra 1971 er indholdsmæssigt fuldstændig forvandlet. Næsten al tekst er væk. Og den
tekst, der er tilbage peger mere i retning af en Øiensk end en Grabnersk fremstillingsform. Her hedder det
bitreklangene: ”De er tertsbeslægtede med hovedharmonierne, således at T og S hver har to tertsbeslægtede:
Parallellerne (Tp, Sp) og kontraklangene (Tg, Sg). Biharmonierne står mellem hovedharmonierne og kaldes derfor også
Medianter i den videste betyding af ordet (Maler, 1971, 33).[ Sie sind mit den Hauptharmonien terzverwandt, sodaß
T und S je zwei Terzverwandte haben: die Parallele (Tp, Sp) und den Gegenklang (Tg, Sg). Die nebenharmonien stehen
zwischen den Hauptharmonien und heißen deshalb auch Medianten im weitesten Sinne.“] Men Øien angiver ikke
Maler som inspirationskilde. Han angiver Grabner (1944). Og Hamburger (1951). Begge teoretikere, der betoner
repræsentationstanken, den funktionelle sammenhæng. Øiens formulering kan kun undre.
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egentlig kadence. Det er da også denne kadence, de svenske teoretikere, der overtager Høffdings begreb,
henviser til. Göransson fortæller, at det eksplicit er disse ”vanliga utvikningar från molltonarten till dess
parallelltonart [som] brukar kallas parallellkadenser (Göransson, 1950, 60)”, og Söderholm eksemplificerer
også begrebet med samme forhold: ”den kadens, som kan bildas av molltonartens bitreklanger, [är]
klangligt […] densamma som parallelltonatens tonala kadens (Söderholm, 1959, 105).”
Det er på denne baggrund slående, at Øien ikke kun fokuserer på og mol-toneartens parallelkadence,
men i også i høj grad inddrager durs. Den, der på grund af sin moldominant, - Dp, dominantens parallel –
egentlig slet ikke dannede en dur-mol-tonal kadence. Hos Øien er det problem løst ved, at femtetrinnet
præsenteres som dur-akkord, men stadig under betegnelsen Dp (1971, 126)! Akkorderne indgår i et
selvstændigt kadencemønster, og dermed, skriver Øien, ” må vi regne disse to akkordene som
hjemmehørende i parallelltonearten, og besifrer dem som parallellakkorder, Dp og Tp (dominantparallell og
tonikaparallell)(Ibid.).” Og til disse knytter sig en Sp, en subdominantparallel. Det er som parallelkadence, at
parallelbegrebet for Øien har sin berettigelse. Øien indfører længere fremme en særlig notation for Dp som
durakkord, +Dp, ja selv som ufuldkommen, noteret Dp (ibid., 137), mener Øien åbenbart, at den fungerer
som dominantparallel, men intetsteds forklares det, hvorledes en E-dur, for ikke at tale om en formindsket
treklang udfra Gis, kan være G-durs parallel. Det antages ukommenteret. Senere udvides begrebsdannelsen
til også at inddrage en "Tps = parallelltoneartens Ts (Ibid., 137).”
Med sin fokus på parallelkadencen trækker Øien igen tråde tilbage til en anden kilde end Hamburger.
Hamburger benytter ganske vist også begreberne Tp, Sp og Dp. Det gør han i de tilfælde, hvor en
bitreklang forudgås af sin egen dominant, en klang, der altså er bidominant i hovedtonearten. Hamburger
benytter ikke begrebet ”parallelkadence” overhovedet. I den betydning, Øien bruger det, findes begrebet
kun hos Høffding (1933)154, ligesom det også kun er Høffding, der opererer med stedfortrædere for
parallellerne (Høffding, 1933,94, 122, 153 ff).
Nu er det først i 1975, at Øien angiver Hamburger som hovedkilde og fortier, at han har læst Høffding. I
1975 har Øien haft sin ”brett debat” og parallelbegrebet – og dermed også den Høffdingske
parallelkadence – er slettet af vokabulariet.

Stedfortræder, afledning, ”kvintforbindelse”
To andre begreber slettes eller omdefineres. Det ene sker allerede i 1971, efterhånden som
fremstillingen skrider frem. Det andet er foregået i årene mellem 1971 og 1975. Suffikset ’s’ angiver for
Hamburger stedfortræder-funktion. Det gør suffikset ‘m’ i princippet også, bortset fra, at ’m’et kommer af
ordet mediant. Dvs. suffikserne betegner to forskellige forhold. ’S’ betegner en instrumentel funktion, at
være stedfortræder, ’m’, en geografisk placering en terts højere end hovedfunktionen. Den mundtlige
gengivelse af tegnene skal råde bod på dette forhold:
”Det foreslås derfor at betegne undermediantklangene ved et s (f.eks. Ts = Tundertertsstedfortræder) og overmediantklangene ved et m (f.eks. Sm = Sovertertsstedfortræder)(Hamburger, 1951, 15)”
Stadig udtrykker ’s’ referencen til stedfortræderen og ’m’ reference til mediant. I 1971 overtager Øien i
første omgang denne reference, hvilket kommer frem tidligt i gennemgangen af bitreklangene, nemlig ved
omtale af progressionen V-VI: ”6. trinns akkorden brukt på denne måten besifres Ts (tonikastedfortreder)(1971, 102).”
Der er ingen tvivl. ’S’ står for ”stedfortreder”. Senere skifter han imidlertid holdning.

154

Der dog kun benytter det om mols moldominant.
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”Vi har tidligere definert treklangen på 6. trinn som en tonika-stedfortreder, bl.a. fordi den hadde
to toner felles med T, og stod i mediantforhold til denne. Men et slikt forhold kan også bestå mellom en
hovedtreklang og treklangen på tersen over denne. I eks. 70 e155 kunne den midterste akkorden således
beskrives både som tonikas undermediant og som subdominantens overmediant. Vi vil beholde Ts
(s=submediant) som betegnelse for denne klangen så lenge den er stedfortreder for T, men i det
øyeblikk den åpenbart opptrer som representant for subdominanten […], vil vi derimot beskrive den
med Sm (m=mediant, dvs. overmediant-stedfortreder)(Ibid., 110).
Nu står ’s’ ikke længere for ”stedfortreder”, men for ”submediant” og derved er den logiske forskel i
betegnelserne ophævet; ’s’ og ’m’ er nu begge geografiske angivelser. Og uanset geografien udtrykker de
akkordens stedfortræderfunktion.
Hvis den da ikke optræder som afledning. Eller måske det Mermann (1926, 52) kalder den, en
“forlængelse.”
Begrebet ”afledning” kender Øien i hvert fald to steder fra: Høffding (1933, 92) og Hamburger (1951,
10-11). Kendte han i 1971 også, som i 1975, Westergaards (1961, 37)harmonilære, vil det være tre steder,
han er stødt på begrebet. De tre steder benytter begrebet på tre forskellige måder. Høffding bruger det på
samme måde som Richter-traditionen, som betegnelse for akkordændrnger i stil med akkordomvendinger
eller tilføjede toner. Hamburger benytter det som en verbal beskrivelse af hvorledes stedfortræderen
virker, når den på ubetonet slag følger sin hovedklang. Westergaard overtager Hamburgers forståelse og
inddrager det som et becifringssymbol, således, at dansk teori fra da af opererer med to typer
hovedtreklangsrepræsentation: Stedfortræder og afledning.
I 1971 overtager Øien Hamburgers praksis:
”Vi kan beholde begge fellestonene i samme stemme. I så fald bliver stemmeaktiviteten minimal,
og det sier seg selv at dette kan passe utmerket der hvor vi i stedet for en akkordgjentagelse bruker en
undermediantforbindelse, f.eks. T-Ts. På denne måten understreekes det at Ts er en avledning (min
kursiv) av T, den er tonikas ”forlengelse”(1971, 114).”
Antydningen af begrebet ”forlengelse” er interessant. I 1971 kan Øien kun have kendt det fra
Mersmann.156 Få år efter, at Øien har nævnt det, optræder det i 1976 som fast begreb i Høffdings udvidede
og reviderede harmonilære (1976, 139-140).
Det optræder i denne betydning kun denne ene gang i 1971 og er væk i 1975. Erstattet af begreberne
supplerings- eller pryd-klang:
”Står derimot s-klangen etter hovedtreklangen, får den karakter av supplerings- eller prydklang.
Brukt på denne måten står s-klangen helst på ubetont tid, og doblingen er mindre interessant (1975,
134);”
Andetsteds finder man det brugt i den Richterske betydning, som også Høffdings brug af begrebet
henviser til.157 Om den ufuldkomne subdominant fortæller han f.eks, at ”den betraktes som en avledning av
S65 (Øien, 1971, 90-91).” Om det er denne dobbelte brug af begrebet, som har fået Øien til at opfinde en
155

Eksemplet gengives i nærværende tekst længere fremme.
Se Mersmann (1926, 52). Her forklarer han hvorledes bitreklangene kann forrykke kadencens vægtfordeling:
„Ikke kun som stedfortrædere for hovedtrelangene, […] men frem for alt også som deres forlængelser.“[„Nicht nur als
Stellvertreter der Hauptdreiklänge,[…] sondern vor allem auch als deren V er län g eru n gen ” ]
157
Se Richter (1860, 35). Man genfinder terminologien hos Bondesen (1897, 15, 58), men faktisk ikke hos Lange
(1897), der ellers på stort set alle andre områder er parallel med Bondesens fremstilling. Hos Bondesen dækker
afledningsbegrebet ændring af treklangen i grundstilling såsom akkordomvending, fir- og fem-klange. Hos Høffding
dækker det akkordomvending og stedfortræderfunktionen.
156

98

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

særskildt betegnes er muligt. Men langt fra sikkert. Begrebet bruges nemlig overhovedet ikke i 1975udgaven. Hverken som betegnelse for bitreklang efter hovedtreklang eller for en manipulation af en
grundtreklang. Man må blot konstatere, at vel er Hamburger og Westergaard erklærede forbilleder, men
Øien ønsker ikke at overtage deres afledningsbegreb. Om der har luret en frygt for, at begrebet skal
forbinde ham med Høffding, eller om han blot har syntes, hans egne nye begreber er mere dækkende, får
vi aldrig at vide.
Den stedfortrædende funktion er tydeligst i den skuffende kadence. Men den kan dog også fremmanes
ved særlig metrisk placering af de tertsrelaterede akkorder, så de bevæger sig fra ubetonet til betonet slag,
præcis som i forbindelsen D-T:
”I enkelte situasjoner vil det til og med være gunstig å føre alle overstemmene springende, slik at
ingen stemme beholder fellestonen. Da bliver stemmeaktiviteten så sterk at mediantforbindelsen langt
på vei kan erstatte en kvintforbindelse (1971, 114) .”
Tilføjes springende stemmeaktivitet kan en sådan tertsprogression fremstå med næsten samme styrke
som en kvintprogression, fortæller Øien. At tertsprogression skal kunne fremstå med en kvintprogressions
styrke, er der ikke mange andre teoretikere, der vil påstå. Og Øien nævner det da heller ikke i 1975. Igen
synes Høffding at lure i kulissen. Han angiver eksempler på, hvorledes man må ”have Modbevægelse
mellem Bas og Melodistemme og eventuelt lade Fællestonerne bevæge sig (Høffding, 1933, 101)”, hvis en
tertsforbindelse skal kunne fungere placeret fra ubetonet til betonet. Er hovedtreklangens grundtone
fordoblet i bitreklangene Dp og Sp, mener Høffding at tertsbevægelserne Dp-T og Tp-S - også uden forøget
stemmeaktivitet – ligefrem kan erstatte kvintforbindelser.
Udover Høffding kan det dog også være mesteren selv, Øien har sit synspunkt fra. Riemann, der
oprindeligt (1872,280) ikke anså tredjetrinnet for at være en brugbar dominantrepræsentant, skifter senere
mening. Helt god bliver bevægelsen Dp-T (og dens dualistiske molpendant oSp-oT) dog aldrig. Skal de
fungere, mener også Riemann, må der både være fordobling af hovedtreklangens grundtone og aktiv
stemmebevægelse:
”Den allerede […]nævnte slutkraft […] træder dog særligt tydeligt frem, når satsen ikke tager
hensyn til alle mulige [sekundskridts-]bindinger (med disse er den lam og mat […]) men derimod laver
tertsspring i flere stemmer, og tertsfordobler i parallelklangen, hvorved den henviser til klangens
egentlige betydning:”158

’S’ og ’M’-Terminologien: Treklange
I 1975 præsenteres becifringsterminologien i en samlet oversigt:

158

Riemann, 1912, 94: „Die bereits […]angedeutete Schlußkraft des retrograden Schrittes vom
Tertzwechselklange des schlichten Quintklanges zur Tonika ist besonders in Dur offenbar, […] tritt aber noch ganz
besonders hervor, wenn der Satz nicht alle die möglichen Bindungen berüchsichtigt (mitt diesen ist er lahm und matt
[…]), sondern statt dessen in mehrere Stimmen Tertzenssprünge macht und im Parallelklange die Terz verdoppelt,
damit auf den eigentlichen Sinn der Harmonie hinweisend:“
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Skjematisk oversikt over hoved- og bitreklangene, Øien, 1975, 125, eks. 79.
Parenteserne angiver hovedtreklangene, fællestonerne markeres med buer. Oversigten kommenteres:
”Akkordsymbolene er delvis nye. Ss, Ts og Ds er tegn for hovedfunksjonenes
sub(under)medianttreklanger, mens Sm, Tm og Dm står for super(over-)mediantklangene. Av hensyn til
den muntlige uttrykksmåte innfører vi en forenklet terminologi: Ts uttaler vi tonikasubmediant og Tm
tonikamediant osv.
De bitreklangene som er funksjonelt tvetydige, er de som står mellom to hovedtreklanger. Disse
bærer navnet mediantklanger med rette (mediantklang: klangen ”i midten”, ”mellomklang”), mens
betegnelsen har en mer tvilsom berettigelse for Ss og Dm. Av praktiske hensyn aksepterer vi likevel den
benevningsmåten som har fått hev, og som eks. 79 viser.
Oversikten viser også at alle submediant- og medianttrelanger er konsonerende, dvs. store eller
små. Derfor er den forminskede treklangen på 7. trinn i dur ikke Dm, men har de samme toner som D7.
På samme måte er den forminskede klangen på 2. trinn i ren moll ikke Ss, men, ufullkommen S med
seksten i bassen. Som det har vært påpekt tidligere i denne fremstilling, brukes de forminskede
treklangene normalt ikke i denne formen, men med struktur som sekstakkorder. På den annen side har
moll en S-variant, +S, og til denne kan det dannes en konsonerende submediantklang, +Ss. Det sier seg
selv at de to sistnevnte klangene er avhengige av at +S-tersen får sin rettmessige behandling innen
melodisk moll.
Endelig kan vi se av eksemplet ovenfor at enhver over- eller undermediatklang har det motsatte
tonekjøn av den nærmeste hovedtreklang. Med unntak av +Ss som er en liten treklang, er derfor alle sog m-klanger små i dur og store i moll.
Bitreklangene brukes i prinsippet på samme måte som hovedakkordene når det gjelder
stemmeføring og dobling. Likevel har bitreklangene oftere doblet ters, særlig når denne er
funksjonsgrunntone. I alle fall skal en bitreklang helst være fullstendig når den brukes som
stedfortrederakkord. (1975, 126).”
Der en del at sige til dette. Øiens tekst kan inddeles i syv punkter:
1) Terminologien og dens ”mundtlige udtryksmåde”.
2) Betydningen af begrebet ’mediant’.
3) Betydningen af at bi-treklangen er konsonant.
4) Eksistensen af en dur-subdominant og dennes parallel i mol
5) Observation af modsat tonekøn i forholdet mellem hoved- og bi-treklang
6) Begrebet ”funksjongrunnstone” og dennes fordobling
7) En stedfortræderakkord skal indeholde alle treklangens toner.
De fem af disse –punkt 2)-6) - kalder på kommentarer.
2: I sin forståelse af mediantbegrebet adskiller Øien sig fra Hamburger. For Hamburger angav begrebet
blot tertsafstand til udgangsakkord. For Øien angiver det en ’midterposition’ mellem to hovedtreklange, en
fortolkning, der ligger tættere på begrebets egentlige betydning, end Hamburgers. Skønt tolkningen ikke
lader sig gennemføre for durs Ss og mols Dm, har den den fordel, at den ville kunne kombinere begrebets
geografiske placering med en slags instrumentel tolkning, nemlig den ’at-befinde-sig-i-det-rum-mellem-toakkorder,-hvor-to-tolkninger-er-tilgængelige.’ Den konsekvente forståelse af ’s’ som submediant og ikke
stedfortræder, placerer begrebet i samme logiske kategori som ’m’ for mediant. Men udraderingen af
stedfortræderbegrebet fra selve den termiologi, der betegner disse stedfortrædere har indbygget i sig en
fare for, at forståelsen af bitreklange som stedfortrædere, altså som repræsentanter for hovedtreklangene
fortoner sig. De risikerer at reduceres til blot akkorder, der er ’beslægtede’ med hovedtreklangene qua
mængden af fællestoner. Suffikerne kan ophøre med at angive en kvalifiktation, af hvorledes
hovedfunktionen kommer til udtryk, og blot forstås som en geografisk angivelse af hvilke hovedtreklange,
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der har fællestoner med hvilke bitreklange. Udviklingen hos Tveit (1984) og Stigar (2004) skal vise sig at
indfri denne forudanelse.
3: Man bemærker straks, at submediantbecifringen ikke benyttes til at betegne mols andetrin. Som
grund til dette angives akkordens formindskede kvint. Men måden denne begrundelse formuleres, er
underlig bagvendt. Først anføres som deskriptiv iagttagelse, at kun rene treklange er medianter, dernæst
bliver denne observation af et system, Øien selv har forfattet (den skematiske oversigt er jo ikke et empirisk
fænomen, men en systembetinget terminologioplistning) pludselig tolket normativt og udlagt som
forklaring på, at durs syvendetrin og mols andettrin ikke tolkes som medianter. Som erstatning for en reel
forklaring på dette valg henvises til en tidligere forklaring i bogen. En sådan findes imidlertid ikke. Det
tætteste man kommer, er udsagnet, at ”D7 brukes ytterst sjelden i andre omvendinger enn ovenstående.
Enkelte komponister anvender [akkorden i grundform] med kvintfordobling en og annen gang i koralsats
(1975, 92).” Det argument, der må ligge under udelukkelsen af durs syvendetrin og mols andettrin – nemlig,
at formindskede treklange ikke kan være stedfortrædere for en hovedtreklang – formuleres aldrig. Den
detaljerede fremstilling af de to klangtyper under gennemgangen af dominant (1975, 88-93) og
subdominant (Ibid. 115-119) forudsættes, at kunne stå i stedet for en sådan forklaring. Det underforstås, at
hvis disse klange skal opfattes som dele af hovedfunktionerne, kan de ikke også samtidigt være
stedfortrædere for disse hovedfunktioner. Den logik brister to steder: Det ene er i udnævnelsen af durs
andettrin som Ss. Durs andettrin må vel i lige så høj grad som mols forstås som blot en ufuldkommen
subdominant med seksten i bassen!159 Det andet er den terminologi vi finder for firklange. For som firklang
kan såvel dur (og mols hævede) syvende- som mols andettrin åbenbart snildt tolkes stedfortrædende. De
benævnes i hvertfald henholdsvis Dm7, +Dm7 og Ss7.160 Mere om disse nedenfor.
4: Øien kunne have argumenteret, at mols andettrin meget sjældent optræder i empirien som
grundakkord, og at han derfor ikke inddrog den. Men han har inddraget en anden sjælden akkord,
dursubdominantens stedfortræder. En akkord, som man også finder hos Grabner (1944, 106).
5: Her ses en yderligere drejning af en deskriptiv iagttagelse til noget normativt. Betragtningen af et
fænomen bliver til en regel: ”enhver over- eller undermediatklang har det motsatte tonekjøn av den
nærmeste hovedtreklang (Ibid.126).” Dette er én af de to beskrivelser af forholdet mellem hovedtreklang
og stedfortræder, som Øien angiver. Den anden lyder: ” Felles for alle mediantforbindelser er at de har to
fellestoner (1971, 114).” Forholdet mellem hoved- og bi-treklang beskrives altså dels som dikteret af
fællestoner, dels af reglen om modsattonekøn. Her kan igen iagttages indflydelse fra en kilde, som ikke
nævnes i forordet til 1975. For ingen af disse forklaringer findes hos Hamburger (1951). Den første af disse
findes til dels hos Grabner.161 Begge forklaringer findes hos Høffding (1933):
”Ved Stedfortræderakkorder for Hovedakkorder forstaar man de Akkorder, der indeholder
Hovedakkordens to vigtigste Toner nemlig Grundtone og Terts, og hvor Hovedakkordens Grundtone
dominerer (fordobles)(Høfding 1933, 92-93):”
[…]
159

På dette punkt er min kritik mod Øien lidt hård. Han følger blot den tradition, der indstiftedes af Grabner. For
Grabner og den efterfølgende tyske teori, har den manglende analogi mellem betegnelsen af dur og mols II-V-Ikadence ikke været anset som et problem. Som Grabner skriver: ”S’s undertertsklang, en formindsket treklang, kender
vi allerede som ufuldkommen subdominant”[ ”Der Unterterzklang der S, ein verminderte Dreiklang, ist uns bereits als
verkürzte Form der S mit Sexte […] bekannt.”] Ikke et ord om, at det skulle være den formindskede kvint, der var et
problem. Og heller ikke et ord om, hvorfor durs andettrin, der jo også er kendt som ufuldkommen subdominant,
alligevel skal have selvstændig benævnelse.
160
Grabner har også her dannet forbillede. Han specifiserer, at bitreklangene kan optræde på to måder: Som
stedfortrædere for hovedfunktionerne eller som dele af hovedfunktionerne (Grabner, 1944, 90). Derved kan han
uproblematisk blot notere sig, at durs syvende trin og mols andettrin allerede er benævnt som henholdsvis
ufuldkommen dominant og ufuldkommen subdominant (Ibid., 89 og 101).
161
Grabner (1944, 90) fortæller blot, at under- og overtertsklangene har en terts fælles med hoveklangen: ”Unterund Oberterzklänge haben demnach mit der Hauptfunktion eine Terz gemeinsam.”
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”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).”162
6: Begrebet ”funksjonsgrunntone.” Det optræder allerede i første harmonilære (1971, 112) under
betegnelsen ’funksjonel grunntone.’ Hverken Høffding eller Hamburger benytter dette udmærkede begreb,
der underforstår en skelnen mellem strukturel og funktionel grundtone. Et begreb, med særlig relevans for
den ufulkomne subdominant, hvis strukturelle grundtone er dens sekst og dens funktionelle er skalaens
fjerdetrin. Eller i den skuffende kadence, hvor tonikastedfortræderens terts er dens funktionelle grundtone.
Ét andet sted har jeg – i litteraturen før 1975 – fundet et tilsvarende begreb. Hos den svenske Lindroth
(1960, 51) der beretter hvorledes den funktionsteoretiske lyttemåde er korrekt, når ”subdominantens
grundton här (inom kadensen) tydligt förnemmes som central eller samlande funktionston.” Dette yderst
nyttige begreb er senere indgået også i dansk litteratur.163 I norsk litteratur glider den imidlertid ud af
billedet i takt med at blikket for progressionsregler vinder frem på bekostning af understregning af
funktionsteoriens repræsentationshypotese (”Der er kun tre funktioner, de varetages af syv akkorder).
På trods af den anderledes becifring adskiller Øiens beskrivelse af bitreklangene sig ikke meget fra
Høffdings (1933) beskrivelser. Ja, lige bortset fra, at Øien, ligesom Hamburger (1951) og Lindroth (1960),
opererer med overtertsstedfortræder. Men er denne overtertsstedfortræder så en relationel eller en
progressionel betegnelse? Betegner den et resultat af et progressionsforløb eller blot den givne akkords
afstand til tonika? Hvad afgør om en given mediantklang i Øiens oprindelige definition af ordet (”en
treklang som ligger mellom to treklanger i kvintforhold, og har to toner felles med hver av dem (1971,
105)”) repræsenterer hovedtreklangen over eller under sig?
Svaret på dette er ikke éntydigt. I sin adaption af den afvisning af parallelitet mellem de to tonekøns
andentrinsakkord, som siden Grabner implicit har været et fast funktionsteoretisk dogme, fremstår Øiens
terminologi som blot en ny navngivning, uden de implikationer, denne nye navngivning kunne have. Igen
tænker jeg på den ubrugte mulighed af at forstå mols andettrin som oSs.
Dette tydeliggøres i en gennemgang af såkaldte ”skalafremmede bitreklange” (Øien, 1975, 190) hvor
Riemanns (1906a, 84) ”lydiske kvartakkord”, hans Dlv¸ Grabners Dg, præsenteres under navnet +Dm,
durdominantens overtertsklang, som altså ikke som hos Eken betegner den formindskede treklang på
skalaens syvende trin, men som i tysk (Riemann, Grabner, Maler) og svensk (Lindroth) teori en mol-akkord,
hvis kvint er det skalafremmede hævede fjerdetrin. Og begrebet oSs som en pendant til Grabners oSg164
viser sig at betegne den neapolitanske subdominant, Sn (Øien, 1975, 191), som han – ligesom også Høffding
(1933, 150) – mener, må være molsubdominantens rette stedfortræder. Særligt når den optræder i
grundform:
”Undertertsklangen til oS kan videre brukes i grunnnstilling som sedfortreder for oS. Vi kan kalle den
neapolitansk treklang, og bruke symbolet [S over n], eventuelt [oS over n](1975, 193).”165
162

Den potentielle forvirring som den manglende analogi mellem dur og mol hermed muliggør kommer til
udfoldelse forskellige steder i teksten. Vi skal nedenfor se, at den Høffdingske karakteristik ét sted fører til at mols
o
subdominantstedfortræder, Ss, for Øien er den neapolitanske subdominant (Øien, 1975, 191), mens den
terminologiske egenlogik et andet sted (1975, 137) lader analogidannelsesargumentet dominere, hvorfor Øien dér
betegner det skalaegne andettrin som mols subdominantstedfortræder.
163
Man ser det hos, Larsen/Maegaard (1981, 52 ff), der uden at bruge termen direkte, gennemgår akkorders
strukturelle og funktionelle aspekter. Selve termen ”funktionel grundtone” beskrives først direkte hos Rasmussen
(2011, 48), der dog ikke synes at vide, at han overtager den fra Lindroth og Øien.
164
Ikke kun begrebsligheden men også selve præsentationen af disse to klange i et selvstændigt afsnit har Øien
hentet inspiration til hos Grabner (1944, 159 ff.). I molsubdominantens undertertsklang, den neapolitanske
o
subdominant, altså Sg (1944, 162) og dominantens overtertsklang, Dg, gennemgås også hos Grabner sammen i et
afsnit om skalafremmede bifunktioner (Grabner, 1944, 162).
165
Øien henviser til Chopins c-mol-præludium. Dvs. den kadence, som Jersild (1970, 37-38, 1989, 18-19) tolker
som Dalt-D, tolker Øien som Sn-D. Og strengt taget udsiger de to tolkninger det samme.
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Alt dette medvirker til den allerede nævnte svækkelse af ’stedfortræder’-forståelsen, som vi skal se
udfoldet sidenhen. Denne svækkelse kan også iagttages i bevægelsen fra Øien 1971 til 1975.
Stedfortrædertanken er til stede langt flere steder i 1971 end i 1975, hvor den primært udfoldes side 134.
Samme sted hvor en mulig differentiering mellem stedfortræder og ’prydklang’ for første og sidste gang
omtales.
Funktionsteoriens repræsentationstanke formuleres i begge Øiens fremstillinger måske allerbedst
gennem hans fremstiling af sekundprogressioner formuleret som en videretænkning af Ekens
progressionsbeskrivelser og Hamburgers (1951, 22) begreb ”skuffende kadenceforhold”.166 Her tænker
Øien funktionssammenhænge igennem netop de muligheder, hans becifringsterminologi åbner for.
Dette skal vi møde i gennemgangen af hans progressionsregler. Men allerførst skal hans fremstilling af
den skuffende kadence præsenteres.

Skuffende kadence
”Den skuffende kadens […] har en sentral posisjon blant sekundforbindelsene mellom en hoved og
en bitreklang. Progresjonen kan defineres som en autentisk kadens, D T, hvor T er erstattet med
treklangen på 6. trinn. Denne treklangen bliver i dur en liten, i moll en stor treklang, og har de samme
toner som en tonika med stedfortredende sekst, T6. Men mens T6 har struktur som en sekstakkord, har
denne akkorden struktur som en grunnstillingstreklang, fordi den stedfortredende seksten ligger i
bassen. 6. trinns akkord brukt på denne måten besifres Ts (tonikasubmediant), og kan her betraktes
som en tonikastedfortrederakkord (1975, 127).”
Så vidt ligner Øiens beskrivelse enhver anden beskrivelse af den skuffende kadence. Måske lige med
undtagelse af sammenligningen med tonika med stedfortrædende sekst, som ikke er en gængs
funktionsharmonisk kategori.167 Hvad der er mindre almindeligt, er den efterfølgende fokus på muligheden
af at reversere:
”Når vi reverserer den skuffende kadens, får vi en omvendt skuffende kadens, Ts D. Denne er en
tredje type halvslutning.[…] Ts D er en forbindelse som danner en mellomting mellom de to første, fordi
Ts=Sm og er medianten mellom T og S. Utfyller vi tersspranget med en gjennomgangstone, har vi først
Ts, og derette og deretter S3 før D (jfr. ”frygisk kadens”)(1975, 128).”168
Reverseringsbegrebet er, som vi har set, en fast del af Øiens begrebsapparat169, så det bør ikke undre,
at Øien benytter enhver mulighed for at bringe det i spil. I forbindelse med den skuffende kadence giver
reverseringen ligefrem en tredje type halvslutning. Det specielle ved denne halvslutning er imidlertid dens
dobbeltvirkning. Man kan fokusere på den underforståede kvintbevægelse mellem dominantgrundtone og
tonikastedfortræderens terts, eller man kan fokusere på bassens nedadgående halvtonebevægelse og høre

166

Hamburger (1951, 22) eksemplificerer dette begreb med eksempler på såvel D-Ts som T-Ss. Det stigende
sekundskridt er altså det, der betinger dette forhold.
167
Beskrivelsen lægger sig derimod tæt op af Rameaus kadencebeskrivelse (1722, 61-62). Her hedder det om den
akkord, der afslutter den autentiske kadencen [Cadence parfait] ændrer sig her til en akkord med sekst, som vi dog
blot hører som repræsentant for kvinten og ikke som en afledt akkord. [”l’Accord parfait qui termine la Cadence
parfait, sera changée icy en un accord de Sixte, […], cette Sixte que nous supposons à la Quinte, ne forme-t-elle pas un
accord dérivé du parfait;”]
168
Se også Øien 1971, 104,
169
Øien indfører begrebet ’reversion’ allerede i sin første harmonilære. Også begrebet ’omvendt skuffende
kadens’ optræder her (1971, 104).
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en S-D-halvslutning, som enten Sm-D eller med forventning om, at Sm’s kvint løftes til en sekst, så
akkorden bliver til S3.
Denne dvælen ved muligheden af at vende bevægelsen V-VI til VI-V er sjælden i funktionsharmoniske
beskrivelser. Man ser det hos Eken (1948, 21), der udtrykkelig påpeger akkordparrets to
bevægelsesmuligheder. Eken angiver i den forbindelse ingen særlig terminlogi for bevægelsen.170 Det gør til
gengæld Høffding i sin betoning af progressionens reversibilitet (Øiens begreb):
”Forbindelsen D-T kalder man Skuffende Helslutning, T –D kaldes skuffende Halvslutning (1933, 94).”
Igen spøger Høffding. Netop muligheden af at opfatte det latente kvintfald mellem V og VI som en
ligeså nærværende – om end stadig latent – kvintstigning i progressionen fremhæves af såvel Øien som
Høffding. Hverken Hamburger eller nogen anden dansk eller svensk forfatter fremhæver dette aspekt.
Går man til forgængeren (1971) for Øiens harmonilære ser man, at reversionsbebrebet er afledt af
netop denne bevægelse. I 1971 er det i beskrivelsen af den skuffende kadence, at begrebet først
introduceres (1971, 101), og bliver centralt (1971, 110) for beskrivelse af sekundprogressioner forstået som
analogidannelser til den skuffende kadence (se nedenfor). Først i 1975 benytter Øien begrebet til også at
beskrive kadenceudvidelserne.

Fordobling/fortolkning
Øiens syn på fordoblingsprakssiens årsag og betydning står lidt uklart. Som udgangspunkt fremlægges
den skuffende kadences fordobling på bedste Hamburgervis (Hamb.G.,1948, 34) som et resultat af
stemmeføring:
”Som i den egentlige skuffende kadens ser vi også her at tersdoblingen er et naturlig resultat av
stemmeføringen (1971, 111).”
Men denne betragtning relativeres i første omgang. Og denne relativering bliver sidenhen så
signifikant, at den medfører en særlig begrebsdannelse. Vi kender argumentationen fra Høffding (1933),
som da også skjult henvises til i første omgang.
Da biakkorderne kan optræde som både stedfortræder og mediant kræves to typer tolkninger. Høffding
kender kun stedfortræderen og tolker derfor kun denne. Hamburger afviser at andet end stemmeføring
spiller ind.
Hvordan forholder Øien sig?
Det skal vise sig at han giver en tolkningsmodel for både stedfortræder og mediant. Mest fylder
beskrivelsen af den første.
Stedfortræderfordobling:
”Det er blitt hevdet at den doblede tersen kan betraktes som akkordens egentlige grunntone, slik at
tersen i Ts bliver grunntonen fordi den er tonikas grunntone, tersen i Ss er samme tone som
grunntonen i S, og tersen i Ds samme tone som grunntonen i D. En slik anskuelse har bl.a den fordel
(min kursiv) at vi i en skuffende kadens tydeligt kan se det fallende kvintforhold mellom grunntonen i
første og ”grunntonen” i annen akkord (1971, 110).”

170

Begrebet ”brutt kadence” indføres først senere, i omtale af bevægelse fra dominantseptimakkord til sjettetrin
(Eken, 1948, 37).
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Den, der har ”hevdet” det særlige fordoblingssynspunkt, er naturligvis Høffding. Og et par sider
længere fremme nævnes han da også (for første og sidste gang) ved navns nævnelse:
”I 4-stemmig sats med bunden stemmeføring vil man muligens kunne oppleve at disse
tersdoblingene kan bidra til å forsterke likheten med en fallende kvintforbindelse, slik det er nevnt
tidligere (s.111). Dette synet forfektes bl.a. av Finn Høffding i hans Harmonilære (København 1933)
(Ibid., 120).”
Fordobling skyldes altså på den ene side stemmeføringen, men har på den anden side den effekt at
fremhæve hovedklangens grundtone. Dette leder til et begreb for denne tone: Den funktionelle grundtone.
Kun udfra en teori om fordoblingens betydning for grundtonehøring bliver det begreb, ’funktionel
grundtone’ som tillader at indhøre kvintskridt i en sekundskridtsprogression – altså selve forudsætningen
for den ’omvendt skuffende kadence’, mulig:
”Hvis vi betrakter denne tersen, f, som akkordens funksjonelle grunntone, får de to akkordene
henholdsvis e og f som funktiosjonelle grunntoner, og dermed ser vi det samme fallende kvintforhold
som i den autentiske kadens, D-T, på samme måte som vi kan finne det i den egentlige skuffende
kadens D-Ts (ibid. 111-112).”
I 1975 er denne forståelse nu fuldt indarbejdet:
”Imidlertid brukes ofte tersdobling i bitreklangene. Særlig er dette vigtig i en stedfortredende
submediantklang, hvor vi helst dobler tersen for å markere at denne er grunntone i vedkommende –
fraværende- hovedtreklang (min kursiv). Hvis f.eks Ts står som stedfortreder for T i C-dur, dobles helst
tonen c, slik at vi bevarer både T’s to grunntoner og tersen (c) , mens bare T-kvinten bliver utelatt og
erstattet av seksten (som normalt bliver basstone)(1975, 134);”
Mediantfordobling:
Ovenstående beskæftiger sig kun med stedfortræderfordobling, hvor det er nærliggende at forstå
fordoblingen som en fremhævelse af den ’funktionelle grundtone’. Hvorledes man skal tolke
mediantfordoblingen er der intet sagt om. Det kommer Øien imidlertid ind på i 1971, hvor også
medianternes fordoblingspraksis fremlægges.
Sett på denne måten, kan en undertersstedfortreder beskrives som en hovedklang med
grunntonedobling, og med stedfortredende sekst i bassen. Tilsvarende må en overtersstedfortreder
beskrives som en hovedklang i første omvending, med tersdobling, og med stedfortredende septim for
grunntonen.)(1971, 110-111).”
Læg mærke til det interessante tvist: Overtertsstedfortræderen – altså ’mediantklangen’ – tolkes som
tertsfordoblet sekstakkord med ”stedfortredende septim for grunntonen.” Beskrivelsen er ikke medtaget i
den senere harmonilære. De to linjer er i 1971 et enkeltstående tilfælde på en forholden sig til forholdet
mellem hovedakkord og overtertsstedfortræder i lyset af fordoblingspraksis.
Kort skitseret ser vi altså følgende krydsreferencer mellem biakkordens fordobling og hovedakkordens
omvending:
Stedfortrædere er tertsfordoblede og repræsenterer hovedtreklange med grundtone i bassen.
Medianter er grundtonefordoblede og repræsenterer hovedtreklange tertsen i bassen.
At det sidstnævnte så ikke er helt i overensstemmelse med praksis er en anden sag. Øien viser i 1975
(135-136) eksempler på bevægelser fra hoved- til mediant-treklang, hvor medianten i alle eksempler har
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terts-fordobling, præcis som stedfortræderen plejer at have. Skulle man forsøge en
fordoblingsargumentation a la den, man bruger for stedfortræderen, skulle den altså lyde, at i mangel på
en grund-tone fremhæves nu hovedtreklangens kvint. Hvilket da netop også er en hyppig fordobling af
hovedtreklangens første omvending, sekstakkorden. Denne faktualitet kan være grunden til, at Øien har
udeladt betragtningen af mediant som sekstakkord repræsentant i 1975. Hvilket dog er synd. Som det
fremgår af mit argumentationsforsøg invaliderer kvintfordoblingen på ingen måde forståelsen af medianten
som sekstakkordrepræsentant.

Biseptimakkorder
Øien vælger at vie et afsnit i sin funktionsteori til biseptimakkorder. Dette er usædvanligt i og med, at
funktionsteorien normalt kun opererer med to firklange: Dominantseptimakkorden og subdominanten med
tilføjet sekst. Alle øvrige firklange forstås som enten bidominanter (durseptimakkorder) eller
bisubdominanter (molseptimakkorder, der tolkes som omvendinger af durtreklange med tilføjet sekst).
Fremstilling af skalaens firklange (og femklange) er knyttet til den Richterske tradition, som man finder
den videreført af Bondesen (1897) og Lange (1897), og som i vid udstrækning også lader sig spore hos
HamburgerG (1948) og Eken (1948). For en harmonilære, der eksplicit ser sig i opposition til tidligere
”generalbasfremstillinger” er firklangsfremstillingen principielt et besynderligt valg. Øien kan dog være
blevet bestyrket i sin fornemmelse af, at det var en nødvendig del af teorien i det faktum, at Grabner (1944,
93 ff.) vier et kort afsnit til emnet. For Grabner skaber det ingen problemer. Det skal det vise sig at gøre for
Øien. Her medfører det tendentielt terminologisk forvirring.
Øein opstiller Dur og mols septimakkorder:

Øien, 1975, 143

Øien, 1975, 145171
Skemaet viser de syv trins septimakkorder, becifret med både funktionstegn og romertal.
Romertalsbecifringen er en tilnærmelse til den Weberske, der skelner mellem store og små tegn for dur og
mol (Weber sætter decideret minuskler (små bogstaver) for mol, og ikke blot versaler i mindre størrelse).

171

Øien bringer også en opstilling af harmonierne i den melodiske mol, med hævet sjette og syvende trin og de
akkordalterationer, det medfører. Den mest interessante akkord her er a-mols syvendetrinsakkord, gis-b-d-f, der
+
benævnes Dm7. Altså durdominantakkordens mediant.
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Dette muligvis for at tydeliggøre akkordens struktur. Øien kommer ikke nærmere ind på det, og det er
heller ikke det, der giver de største problemer.
Problemer er der nemlig.
For det første kan man stille spørgsmålstegn til forekomsten af en tonikaklang med septim
overhovedet. Spørgsmålet er om en majseptimakkord eller en molseptimakkord overhovedet kan opfattes
tonikalt? I praksis vil denne udvidelse oftest give dem subdominantisk funktion. Det er jo netop den
funktionale grundopfattelse, der betinger min bemærkning et par linjer højere oppe: I praksis reduceres
firklange på andet end 2., 4. og 5. trin til at være bi-funktioner med enten dominantisk eller subdominantisk
”virkning” (for nu at bruge HamburgerG’s term). Dernæst kan man noterere sig, at andettrinnet i dur såvel
som mol nu har to betegnelser. Udover den obligatoriske forståelse af akkorden som subdominant med
sekst i bassen gives de begge mulighed for at tolkes som subdominantstedfortrædere! Forvirringen i mol er
stor. Vi har hørt, at molsubdominantens stedfortræder er den neapolitanske subdominant, at den har sin
grundtone på skalaens sænkede andettrin (Øien, 1975, 191). Samtidig skal det vise sig, at den formindskede
treklang på mols andettrin som ’prydklang’ kan forstås som molsubdominantstedfortræder, da den jo i en
sådan situation opfører sig analogt til durs andettrin (Ibid., 137).172 Og nu viser det sig, at akkorden som
firklang helt uden forbehold rent ud kan kaldes subdominantstedfortræder. Den formindskede kvint er
ingen hindring når man er firklang. I forhold til praksis giver det mening i og med, at molsandettrin langt
oftere optræder som firklang end som treklang. Men Øien adresserer overhovedet ikke dette. Øien siger
ikke noget om hvorfor dur og mols andentrinsfirklange, som vi hele tiden har lært at kende som
subdominanter med sekst i bassen, nu som første, øverststående mulighed kategoriseres som
stedfortrædere. Hvad Øien har at sige om dette er:
”Septimakkordene på 2., 3. og 6. trinn har vi tidligere behandlet som henholdsvis [subdominant,
dominant og tonika med tilføjet sekst og seksten i bassen].173 I mange tilfeller vil dette være den mest
logiske analysen (Ibid., 143).”
Dette er ikke bare så kortfattet, at det er ubrugeligt. Det er decideret forkert. Vi har ikke hørt om tonika
og dominant som akkorder med den tilføjede sekst i bassen. Vi har hørt om tonika og dominant med
stedfortrædende, sekst, dvs. med sekst i stedet for kvint (Ibid., 120). Og i en note, har Øien omtalt
akkorderne med både kvint og sekst:
”Sekst som tilføyd tone i andre treklanger enn S er prinsipielt mulig når intervallstørrelsene bliver
som i S65, nemlig i T65, og D65 i dur. Dissonansbehandlingen følger de samme love som i S65. Men både
disse og de øvrige treklanger med tilføyd sekst brukes lite i enkel sats, og gis ingen nærmere behandling
i denne sammenheng (Ibid., 120).”
Men her får vi eksplicit at vide, at disse akkorder ikke vil være relevante for os. For lærebogen er en
lærebog i ”enkel sats”. Det forklarer heller ikke hvorfor pludselig tolkningen af 3. og 6. trin som tonika eller
dominant med tilføjet sekst skulle være bedre end den ellers gængse forståelse af klangene som
hovedklangsrepræsentanter? Er det firklangsformen der gør det? Hvis det er, er det måske snarere et hint
om, at denne firklangspræsentation ikke er genuin funktionsteoretisk. Det mest interessante spørgsmål er
dog, spørgsmålet om hvornår andettrin skal tolkes som Ss7? Hvis det ikke er en becifring, der skal benyttes,
hvorfor er den så overhovedet præsenteret?
Dette har måske igen noget med biseptimakkordernes sekundære status at gøre:
172

Eksemplet gennemgås nedenfor i afsnittet ’Tertsrelationers bevægelsesmuligheder’.
Det er lidt en tilsnigelse fra Øiens side. Den ”behandling” han omtaler er en fodnote, under gennemgangen af
stedfortrædende (ikke tilføjet) sekst i tonika og dominant (Øien, 1975, 116). Her får vi eksplicit at vide, at klangene
ingen behandling får. Så vi har intet hørt om beskrivelserne af dem med sekst i bas. Det vi hører om, er seksten som
stedfortræder for kvinten, en gennemgang som, har jeg ikke gået ind i, da det falder udenfor mit hovedfokus.
173
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”Imidlertid har biseptimakkordene ikke den selvstendige og funksjonelt nesten utvetydige stilling
som D7 har, og heller ikke den store anvendelse i funksjonell sats. Når en biseptimakkord brukes,
opptrer det dissonerende intervallet gjerne på samme måte som en akkordfremmed tone (Ibid.,
144).”174
Hvis biseptimerne ikke har samme selvstændighed som hovedakkorderne, f.eks. dominanten, hvorfor
så benævne dem anderledes end hovedfunktionerne? Det mest markante er faktisk becifringerne i forhold
til den dominantiske funktion. Som treklang er syvendetrinsakkorden blot del af dominanten. Den er ikke
selvstændig akkord. En mediant til dominanten bliver +Dm. Det lille kryds angiver her den rene kvint. +Dm
er i C-dur en Hm. Som firklange er situationen igen en anden. Durs halvformindskede syvendetrinsfirklang
er nu Dm7. Og i mol er den formindskede firklang, der opstår på mols høje syvendetrin en +Dm7. Nu
angiver det lille + pludselig (ha ha) ikke længere en forstørret kvint, dr er hævet til ren kvint, men at der er
tale om medianten til en tertshævet dominant. Denne forvirring addresseres ikke engang. Ikke med et
eneste ord. De forskellige betegnelser står forskellige steder i harmonilæren og synes knyttet til deres
respektive afsnit på en måde, der for Øien må have gjort sammenligning irrelevant. Øien angiver da også
for både Dm7 og +Dm7, at de stadig også kan betegnes som ufuldkomne dominantnone-akkorder. Og det
gælder givetvis for dem som for 2., 3. og 6. trinsakkorderne, at tolkningen som ufulkommen dominant
oftest vil være den ”mest logiske”.
Det skal vise sig, at Øien har en særlig musikalsk begivenhed i tankerne for sine nye alternative
betegnelser, nemlig kvintskridtssekvensen. I dén får alle akkorder en ny betydning, i den ophæves
sondringen mellem akkorder med ren og med formindsket kvint:
”Bitreklangene og biseptimakkordene har hos mange komponister større anvendelse i sekvenser
enn i ikke-sekvensiell sammenheng. Dette kan bl.a. henge sammen med at sekvensmodellen
presenterer helt ordinære akkorder og progresjoner som i sekvensiell sammenheng godtas ”kritikkløst”
også når de i senere sekvensledd er projisert til akkorder og melodiskritt som ellers ville være mer eller
mindre utenkelige. Dette syn er en vesentlig årsak til at vi i sekvenser bruker akkordsymboler som vi
ellers stort sett unngår. […] forminskede treklanger brukes likeverdig med konsonerende treklanger og
bør derfor også ha tilsvarende akkordsymboler innenfor sekvensen. Dette siste medfører den spesielle
bruken av s- og m-suffiksene for forminskede akkorder (min kursiv, Ibid., 152).”
Øiens afsnit om biseptimakkorder kommer til at danne præcedens. Biseptimgennemgang skal, uagtet
deres relativ ringe funktionsharmoniske relevans, dukke op igen i senere norske harmonilærebøger (Tveit
[1984]2003, 122, Bjerkestradn/Nesheim, 1995,88).

Mediantik
I en epilog til sin harmonilære kommer Øien ind på mediantik, varianttonearter, klangfarveharmonik og
andre elementer fra en mere udvidet harmonik. Han indfører ikke særlige tegn til beskrivelse af de
mediantiske relationer. Enhver relation kan beskrives med de grundlæggende præ- og suf-fikser ’m’, ’s’, ’+’
og ’o’. Som vist i nedenstående skema:

174

Øien foretager herefter en grundig analyse af, hvilke akkordtoner disse septimer kan opløse sig til. Opløser de
sig til en terts har vi kvintskridtsbevægelse, opløser de sig til en kvint har vi stigende trinvis bevægelse og opløser de
sig til en grundtone har vi tertsvis faldende bevægelse akkordgrundtonerne imellem. Nøjagtig samme analyse finder
man hos Rameau (1722, 123 og 1737, 128, eks. XIV), der benytter analysen del af en som argumentation for, at netop
disse bevægelser er gangbare grundtoneprogressioner, hvoraf kvintskridtsprogressionen er den plus parfait (Rameau,
1722, 129). For Øien stammer inspirationen imidlertid nok snarere fra Grabner (94-95), da det er firklangenes
bevægelse i kvintskridtssekvens samt septimernes opløsning, der har Grabners hovedinteresse.
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Øien, 1975, 227, eks. 178
En vis inkonsistens i forhold til Øiens becifringsterminologi er ovenfor bemærket. +Dm angiver en Hm i
C-dur mens +Dm7 angiver en Ho. Det ene sted angiver plusset ren kvint, det andet at det er durdominantens
mediant, der er på færde. I ovenstående skema er et ekstra element tilføjet. Plus og bolle kan stå enten
foran eller efter funktionstegnet. Står det efter refererer det til suffikserne ’m’ eller ’s’. Står det foran
refererer det til funktionstegnet. Der noteres et ’+’ efter A- og E-dur akkorderne, da deres grundtone er
skalaegen i den C-dur, de relaterer til, men de fremstår som dur akkorder og ikke som de skalaegne
molakkorder. Der er en ’o’ foran As- og Es-dur-akkorderne, da de relaterer til en mol-tonika, indenfor hvilket
regi, de ville have været skalaegne. Forbindelserne kunne i teorien tolkes anderledes. Tonikas medianter
kunne være repræsentanter for andet end tonika:
”De akkordene som finnes i skjemaet ovenfor, kan også ses på som dominanter eller
subdominanter i mer eller mindre fjerne kvintforhold til hovedtreklangen. Treklangen a-ciss-e i C-dur
kan f.eks. være (D) DD, og ess-g-b kan være (S) SS. Men i denne sammenheng brukes de uten noen slik
relasjon til hovedtreklangen. Oftest vil derfor benevnelser tilsvarende dem i eks. 178 være mer
hensiktsmessige, dersom det overhode kan påvises noen funksjonell identitet (Ibid., 228).”
Sidste sætning åbner for tvivl om det overhovedet giver mening at lytte funktionalt til
mediantforbindelser. Som endda også kan blive mere komplekse end de, der er vist i skemaet:
.
”Som følge av at dur- og molltonearter på samme trinn (variant-toneartene) går opp i hverandre,
kan også alle storters- og småtersmedianter skifte tonekjønn, og bliver da varianter av disse (oTsv, +Tmv
etc.). I så fall kan til og med den eneste fellestonen i mediantene gå tabt (Ibid.).”
Med indførelse af variantbegrebet vil alle relationer kunne betegnes. Abm bliver i forhold til en C-dur
tonalitet til oTsv, A bliver i forhold til C-mol +Tsv. Øiens terminologi er fleksibel og rummelig. Ikke helt så
éntydig som Grabners, men til gengæld i højere grad sensibel og i stand til at gengive overfor
progressionsbetingede fortolkninger.

Progressionsregler
Jeg nævnte i gennemgangen af Øiens kadencebeskrivelse, at progresionsregler var noget, der særligt
havde Øiens opmærksomhed. Det fremgik af oplistningen af muligheden af såvel akkordgentagelse som
diverse bevægelser mellem de tre hovedtreklange. Og den fremstilling suppleres af en gennemgang af
muligheder for bas-progressioner mellem disse klange, når hovedtreklange som sekstakkorder inkluderes.
Derudover fremsætter Øien interessante overvejelser over hvorledes, man funktionsharmonisk skal forstå
sekundbevægelser samt en gennemgang af mulige tertsforbindelser. Umiddelbart fremstår bitreklangenes
inklusion som et slaraffenland af muligheder. I noget, der ligner en parafrase over Eken175 skriver Øien:

175

Sammenlign med Ekens: ”Etter vi har innført bitreklangene, kan vi forbinde en treklang med en hvilken som
helst treklang på skalaens forskjellige trin. Det kan være dominantforbindelser (kvintbeslægtede akkorder), som vi
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”Mens vi blant hovedtrelangene bare fikk med to typer av akkordforbindelser å gjøre, nemlig
sekund- og kvintforbindelsene, får vi nå med alle toneartens treklanger og alle typer av
akkordprogresjoner, nemlig stigende og fallende sekundforbindelse, stigende og fallende
tersforbindelse og stigende og fallende kvintforbindelse (1975, 126).”
Det skal dog som allerede antydet vise sig, at mulighederne ikke er ad libitum. Nedenfor gennemgås de
treprossionsmodeller én for én:
1) Sekstakkordernes bas-bevægelser
2) Sekundprogressioner som analogidannelsertil den skuffende kadence
3) Tertsrelationernes bevægelsesmuligheder

Sekstakkordernes bas-progressioner
For progressioner, der inkluderer sekstakkorder, oplister Øien fem bas-bevægelsesmuligheder (1975,
44-65):
1) Drejebevægelse fra grundakkord til sekstakkord og tilbage igen, som i T-D3-T og S-T3-S.
2) Sekstakkord som udfyldning af kvart- eller kvint-spring: T-T3-S eller T-T3-D. Sekstakkorden kan nås
både i stigende og faldende bevægelse. Ved springvis faldende bevægelse
3) Den frygiske kadence får sit eget afsnit her. Altså halvtonevis faldende bevægelse fra sekstakkord til
grundakkord.
4) Parallelførte sekstakkorder. Altså to trinvist førte sekstakkorder.
De omtales også i sammenhæng hvor alle skalaens akkorder involveres og her kommer det lineære
aspekt til at veje tungere end det funktionelle, der toner bort:
”På den annen side har vi tidligere påpekt ett arvestykke som den funksjonsharmoniske musikk har
overtatt fra eldre tiders tonekunst: faux bourdon-teknikkken med de trinnvis parallelle sekstakkorder.
Brukt på denne måten har også bitreklangene med trinnvis bevegelse i tre stemmer en rik anvendelse i
funksjonell sats. Den funksjonelle logikk viker da plassen for en lineær høremåte. Derfor bliver en
funksjonsanalyse av den enkelte klang i beste fall uinteressant, ofte nærmest umulig, dersom analysen
tilstreber en forståelse av på hvilken måte akkordprogresjonene er utledet av hovedforbindelsene i den
funksjonsharmoniske musikk, nemlig den tonale kadens (1975, 132).”
5) Springende bas mellem to sekstakkorder. Øien viser i 1975 (62) eksempler hvori man ser, at bassen
efter et sådan spring bevæger sig i modsat retning, dog uden, at han ophøjer det til en regel. Det
blev det i 1971. Bare for god ordens skyld.
”For sikkerhets skyld setter vi imidertid den betingelse at efter det fallende kvartspranget skal det
komme en stigende sekund (1971, 40).”
Oplistningen af disse muligheder skal blive en central del af norsk teori og hos Tveit (1984) få en helt
central stilling som et paradigme parallelt med funktionsprogressionerne. Hos Stigar (2004) skal vi se dette
lineære aspekt helt fortrænge den særlige norske funktionsforståelse som Øien er i gang med at lægge
grunden for.

Sekundprogressioner som analogidannelse

allerede er kjent med; disse har alltid én fellestone. Eller det kan være mediantforbindelser (tersbeslektede akkorder);
disse har to fellestoner (Eken, 1948, 20).”
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”Det sekundforholdet vi hittil har brukt, S D, er ikke like anvendelig som akkordprogresjon i den
omvendte orden, men et sekundforhold mellom en hovedklang og en bitreklang eller omvendt har
samme aktualitet baklengs som forlengs – det er en ”reversibel” akkordforbindelse (1975, 127).”
S D er en ikke-reversibel bevægelse. Bevægelser mellem hoved- og bi-treklange er reversible. Denne
observation peger direkte henimod det forhold vi møder i den skuffende kadence.
I 1971 siger Øien da også rent ud at den ”skuffende kadens D-Ts kan efterlignes også på andre trinn i
dur og moll (1971, 110)”. I 1975 henviser Øien til de tre former for skuffende kadence, der kan tænkes:
Durs bevægelse fra dur- til mol-treklang. Mols bevægelse mellem to durtreklange, samt mols potentielle –
men vist aldrig realiserede – bevægelse fra en moldominant til durtreklangen på molskalaens sjettetrin.
Disse tre typer behæftes med en terminologi:
”Det er tidligere […] pekt på at den skuffende kadens har 3 former: +D +Ts i dur, +D oTs og oD oTs i
moll. For oversiktens skyld vil vi i det følgende nevne disse tre formene som henholdsvis sk1, sk2 og sk3.
På denne bakgrunn vil vi undersøke de sekundforbindelsene som kan dannes på andre trinn i skalaene
med henblikk på å finne mulige analoge akkordprogresjoner (1975, 131).”
Funktionsteoretisk betyder denne denne analogitankegang, at ethvert sekundskridt bør tolkes således,
at den skuffende relation mellem de to akkorder fremgår af becifringen. Bevægelsen I-ii (i Es-dur: Es-Fm)
fremstår i becifringen T-Ss som skuffende idet kvintrealtionen mellem stedfortræderens funktionelle
grundtone og tonika udtrykkes i begrebet Ss. Forekommer samme akkordrelation mellem andre skalatrin,
skal samme funktionsrelation fremgå af becifringstegnende. Det skal være tydeligt, at der gemmer sig en
kvintforbindelse mellem to hovedtreklange i denne sekundprogression mellem hoved- og bi-treklang. Går
bevægelsen Es-Fm f.eks. fra tredje til fjerde-trin i mol skal samme kvintforhold kunne aflæses:
”På tilsvarende måte forholder det seg ved eks. 75 d, hvor 3. trinns treklang i c-moll er ført
skuffende til 4. trinns treklang. At treklangen på 4. trinn må besifres S. er der ikke tvil om, og for å
markere at treklangen på 3. trinn i den skuffende kadens står i samme forhold til den på 4. trinn, som
treklangene på 5. og 6. trinn i den skuffende kadens står i til hverandre, må vi se den som utledet av T.
Av de to mulige betegnelser Dos og Tm må vi derfor velge den siste, for å kunne forstå
akkordforbindelsen som en analogi til den skuffende kadens (1971, 111).”

1971, 110. 1975, 131
I 1975 kommer der en yderligere overvejelse i spil. Allerede i 1971 (137) introduceredes tanken, at en
bitreklang selv kunne have en stedfortræder. Udtrykt i 1975-terminologien kan man altså møde en Tss.176
En sådan kunne være aktuel i 1975’s eksempel 84d hvor bevægelsen Em-F-Em i C-dur ville have kunnet
176

Tillad mig nok en gang minde om, at denne begrebsdannelse er Høffdingsk . Her findes et særskilt afsnit om
skuffende opløsning af bidominanter (1933, 153-154).
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tolkes som en bevægelse mellem en moldominant og tonikastedfortræderens stedfortræder. Bemærk, at
Øiens grund til at fravælge denne tolkning ikke er det problematiske i at høre en molakkord dominantisk,
eller i at en hovedfunktion (subdominanten) nu høres som repræsentant for en anden hovedfunktion (
tonika), men den store afstand mellem stedfortræderens stedfortræder og den hovedtreklang den skulle
repræsentere:
”Ved d er funksjonsbokstavene derimot forskjellige i de to parallelltoneartene. Hvis vi skulle bruke
de samme funksjonsbokstaver i C-dur som i a-moll, ville det i dur ha stått Ds Tss Ds. Det er imdilertid
innlysende at Tss antyder en meget svak identitet med T. Akkordtegnene Tm S Tm gir bedre uttryk for
en mulig funksjonell logikk i progresjonene (1975, 131)”
I svensk teori ville denne overvejelse ikke have været mulig. Her ville de forskellige akkorder være
blevet benævnt med progressionsneutrale termer, der udelukkende relaterer dem til tonika. Øiens
eksempel 84d (1975, 131) ville i a-mol kun kunne becifres oD-Tg-oD. Og skyldes det end, at svenske
teoretikere med Göransson mener, at ”en så sensibel analys bliver i regel alltför invecklad (Göransson,
1950, 59),” så er pointen her, at den svenske becifring end ikke tillader teoretikeren at tænke tanken. Det er
en overvejelse, som svensk terminologi per se umuliggør.
De gengivne eksempler fra Øien 1971 og 1975 demonstrerer to sk1- og én sk3-kadence. Sk2-kadencen
kunne f.eks. være bevægelsen E-F i a-mol. Øiens analogidannelsesteori giver et godt værktøj til at forstå
sekundskridts funktionale referencer. Særlig ofte ses sk1. Og Øien ved godt, at sk3 er lidt søgt. Husk på at
”lite” på norsk angiver ”kun lidt/ i mindre grad”:
”Funsjonal sats kjennetegnes […] ved at kvintforbindelsene og de derav utledede akkordprogressioner
dominerer. Den er derfor temmelig sparsom med å bruke andre sekundforbindelser av
grunnstillingstreklanger enn typen sk1 og sk2. Typen sk3 minner lite om D T, og er lite brukt i funsjonell sats
(Øien, 1975,132).”

Tertsrelationernes bevægelsesmuligheder
Som tilfældet var for brugen af sekstakkorder opridser Øien punkter for bevægelser mellem akkorder i
tertsafstand. Der er igen fem vejledende punkter. tre for bevægelse til overterts og to for bevægelse til
underterts (1975, 135-137).
Til overterts :
1) Grundakkord til grundakkord: Faldende melodisk bevægelse.
2) Grundakkord til grundakkord med tertsspringet udfyldt i paralleller tertser med én af de øvrige
stemmer.
3) Bevægelse fra grundakkord til sekstakkord. Bassen får et faldende kvart-spring. Om dette hedder
det, at baspringet ”videreføres trinnvis opp eller ned, undertiden en ters opp (1975, 136).” Springet
til sekstakkord skal altså i denne forbindelse ikke nødvendigvis afbalanceres i 1975. Det skulle det i
1971:
”Springende bass til og fra sekstakkorder er tidligere omtalt i forbindelse med hovedtreklanger […].
For bitreklanger gjelder i denne sammenheng det samme som for hovedtreklanger, og for
forbindelser mellom en hoved- og en bitreklang, eller omvendt, kan vi stort sett holde oss til de
samme prinsipper, nemlig kvartsprang med videreføring i motsatt retning i bassen (1971, 122).”
Til underterts:
4) Alternativ til akkordgentagelse. Udfyldning af intrvallet ned til enten subdominant eller dominant.
5) Tertsvis udfyldning ned til sekstakkord. Bemærk, at flere af de ”sekstakkorder” (eks. 93 a) og e))
Øien her eksemplificerer med er sådanne, han andetsteds kalder ”ufuldkomne subdominanter”.
Bevægelsen vises både i dur og mol og den ”sekstakkord”, der opstår i mol, mols andettrin,
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eksisterer i Øiens teori slet ikke som grundakkord! Og alligevel ses den i sidste eksempel, 93, g.
Øien begrunder den pludselige inddragelse af det ellers ikke-eksisterende molandettrin med et
analogiargument:
”Ved g er progresjonene analoge med dem ved d. Selv om den formindskede – og dissonerende –
2. akkord ved g normalt ville bli benevnt [subdominant med tilføjet sekst med seksten i bassen], vil det
her kunne forsvares å kalle den Ss, siden den har samme preg av supplerings- eller prydklang som 2.
akkord i de øvrige episodene i eksemplet (1975, 137).”

1975, 137.
Argumentationens formulering er interessant, da den antyder et ydre krav om, at kalde mols andettrin
for ufuldkommen subdominant. Et krav, som det kræver særlig argumentation at modgå. Det pudsige er, at
Øiens terminologi i sig selv udtrykker det modsatrettede krav. Kravet om at overholder de analogier, som
terminologien synliggør. Den undskyldende argumentation havde i lyset af denne terminologi været mere
passende de steder, hvor mols andettrin kun tillades tolket som ufuldkommen subdominant med sekst i
bassen.
I 1971 (122) finder man eksempler på bevægelse fra T3 til Ts, altså med kvartspring i bassen også i
faldende tertsbevægelser. De er fjernet i 1975-udgaven.
Ligeledes er opremsningen af måderne at bevæge sig til og fra en bitreklang (sekundforbindelse,
tertsforbindelse, kvintforbindelse). Udeladelsen kan skyldes, at eftersom alt er muligt, er der ikke megen
informationsværdi i opstillingen (1971, 123).

Veksel- og Bi-dominanter
Der er ikke meget at sige om Øiens kommentarer til bi- og vekseldominanter. De følger Hamburger
(1951) og Grabner (1944, 170 ff.) i opfattelsen af dem som to i princippet ens størrelser, der blot benævnes
forskelligt (Øien, 1975, 199ff.). Det samme gælder alle former for altereret vekseldominant, der er at forstå
som en kvintsænket dominantakkord, der oftest optræder som vekseldominant (Ibid., 209-211). Den
funktionale differentieringsmulighed som begrebsdannelsen antepenultima – penultima – ultima muliggør
aktiveres ikke i fremlæggelsen af bidominanter og bisubdominanter.
Der er i 1975 blot foretaget en lille terminologisk ændring i forhold til 1971, hvor det hed:
”Vi kaller den for bitonika, og den foregående, dominantiserte klang for en bidominant (1971,
112).”
Begrebet ’bitonika’ stammer fra svensk litteratur. Det er muligvis ikke en god ting for en norsk lærebog.
Sporet fjernes i hvert fald i 1975. Ja, man kan spørge sig selv, hvad der fjernes. For nu dukker et andet
svensk begreb, ’mellomdominanter’ op. Dette begreb benytter Hamburger imidlertid også, og det er
muligvis den kilde, Øien ønsker at aktivere, når han skriver:
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”Bisubdominanter og bidominanter blir også kalt mellomsubdomnanter og mellomdominanter, og
bikadenser mellomkadenser. Disse betegnelsene karakteriserer den parentetiske virkning bikadensene
ofte har (1975, 200).”
Bemærk formuleringen ”parentetisk virkning”. En sådan formulering finder man aktiveret til begreb i
Høffdings nye harmonilære, der dog var færdigskrevet 1969 og først udkom 1975, så sammenfaldet er
tilfældigt. Men her lyder det om bidominanterne:
”De benævnes også ofte bidominanter eller mellemdominanter; her foretrækkes benævnelsen
parentesdominant, fordi den er i overensstemmelse med akkordtegnet (Høffding, 1976, 182).”

Afslutningsvis
Det er allerede bemærket, at Øien i sin kritik af forgængerne synes at markere samme overgang fra en
trinbaseret funktionsinflueret teori til en mere radikal og Riemann-nær funktionsteori som Hamburgers
Harmonisk Analyse gjorde det. Men her hører sammenligningen op. Hamburgers bog er nærmest
opklarende fodnoter. Øiens bog er en gennemarbejdet harmonilære, med inddragelse af alle de aspekter
fra, primært, Eken og Grabner, som Hamburgers langt mindre format udelukkede. Bogen – Øiens altså –
kommer som den stadig vægtigste norske harmonilære til at danne grundlag for de næste små 30 års norsk
teori. Den skal give anledning til såvel konsoliderende sammenskrivning som en radikal tagen
becifringssymbolerne og progressionsanvisningerne på ordet. En harmonilære fra det en såkaldt ny
indfaldsvinkel. Øeins vigtigste nydannelser er kadencebeskrivelsen, becifringssystemet og
progressionsreglerne. Af disse skal de to, becifringssystemet og progressionsopmærksomheden, vise sig
særligt levedygtige og udviklingsegnede.
Progressionsopmærksomheden har Øien medbragt fra Eken. Becifringen fra Hamburger. I en
udviklingshistorie skal vi se hvorledes disse i efterfølgende harmonilærebøger transformeres, således at
historien om norsk teori kan fremstå som en ubrudt evolutionshistorie. En historie, der egentlig rækker helt
tilbagee til Langes harmonilære: Lange-Eken-Øien-Tveit-.
Kun virkeligheden sætter grænser for denne fortælling. For alt går ikke på en snor. Ikke alle fornyelser
tages op. I virkeligheden kan det bagudrækkende sagtens efterfølge det progressive. Man behøver jo ikke
bifalde udviklingen. I norsk teorilitteratur står vi i den situation, at faglitteraturen mellem Øien og Stigar
deler sig i to retninger: En Øien-tro og en Tveit-tro. Øiens protogonist, Lisa Bekkevold, publicerer efter Tveit.
Hvis protagonist(er), Bjerkestrand/Nesheim, igen publicerer efter Bekkevold. Fremfor at zig-zagge frem og
tilbage mellem forskellige funktionsteori-udformninger vil jeg i det følgende bryde kronologien og
præsentere Bekkevold før Tveit.

Funktion
Én sidste ting mangler dog at blive kommenteret: Øiens funktionsbegreb. Intetsteds får vi en decideret
forklaring af, hvad Øien forstår ved harmonisk funktion. Kun gennem hans behandling af sekundskridt får vi
en antydning af, hvad funktion betyder. Sekundprogressionsgennemgangen tyder på, at Øien forstår
funktion, som udtryk for, at enhver harmonisk progression må forstås analogt til en kadencebevægelse, om
den så er autentisk, plagal eller skuffende. Eller – mindre udtalt eftersom sekundprogressionerne blev
forstået som analog til den skuffende kadence - en halvslutning. At tale om den enkelte akkords funktion
synes at falde uden for Øiens forståelse af begrebet. Måske kan man sige, at en akkord kun har funktion i
kraft af dens plads i kadencen, som ultima, penultima eller antepenultima, ihukommende at antepenultima
kan besættes af både sub- og veksel-dominant.
Også Øiens terminologi for bitreklangene, der jo ellers sikrede logisk konstistens mellem betegnelserne
for over- og under-mediant kommer, som allerede nævnt, til at sløre forståelsen af funktionsteorien. Her er
det dens hovedhypotese, nemlig at biakkorderne repræsenterer hovedakkorderne, den relation som
begrebet ’stedfortræder’ udtrykte, der risikerer at tone bort. Med betegnelserne mediant og submediant
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åbnes vejen for en forståelse af disse akkorder, som blot beslægtet med hovedtreklangene i kraft af
tonesammenfald, men uden en idé om, at de dermed træder i stedet for klangene på en repræsenterende
vis. Som blot geografiske betegnelser fortæller de udelukkende, at hvilke hovedtreklange bitreklangene har
tonesammenfald med, uden samtidig at postulere et funktions-sammenfald. At betegnelserne vitterlig fører
til en sådan opløsning af repræsentationstanken kan iagttages hos Tveit (1984, 2003) og Stigar (2004). For
sidstnævnte angiver betegnelserne blot mediantrelationer, endda på en fejlagtig måde, hvorfor han
genindfører parallel-betegnelserne som erstatning. At mediant-terminologien ikke behøver føre til
manglende repræsentationsforståelse kan ses af den fremstilling Øiens umiddelbare efterfølger, Lisa
Bekkevold, lavede. Der er dog noget, der tyder på, at hun primært har orienteret sig efter Øiens første
harmonilæreudkast, 1971. Det kan være en forklaring.

Lisa Bekkevold Harmonilære og harmonisk analyse ([1976], 2. udg. 1992)
Bekkevolds harmonilære er først og fremmest en systematisering og en forenkling af Øiens store
fremstilling. Hvor Øiens harmonilære er en bred indføring i stoffet er Bekkevolds harmonilære i højere grad
målrettet mod undervisningssituationen. Her er tingene sat i klare rammer, der er i små grå felter på
siderne til stadighed indsat fremhævning af centrale grundsætninger og hvert afsnit afrundes med en
opsummering af kapitlets vigtigste regler. Derudover rummer Bekkevolds fremstilling også en skærpelse og
videreudvikling af Øiens fokusområder. Nedenstående gennemgang sker på baggrund af andenudgaven fra
1992. Hvilke kilder Bekkevold har støttet sig til, fortæller hun intet om. At Øien er en fortiet
hovedinspirationskilde er indlysende. Og at hovedkilden er Øiens første bog peger både
udgivelsestidspunkt og indhold på. En bog så gennemtænkt og grundig som Bekkevolds er det svært at
forestille sig udarbejdet og udgivet indenfor kun det ene år, der adskilder hendes udgivelse fra Øiens
endelige harmonilære. Dette synspunkt underbygges af flere centrale punkter i fremstillingens forløb. Ikke
mindst den store fokus på stedfortræderforholdet, som Bekkevold endda systematiserer på en original (om
end Øien-1971-inspireret) og konsistent vis.
Bogen indeholder immervæk også træk, der peger i andre retninger end Øien. Og her mine er bud på
hendes inspiration i højere grad gætværk. Men da hun gennem disse forklaringer de facto – om hun så selv
ved det eller ej - skriver sig ind i eksisterende traditioner med rod tilbage til så forskellige forfattere som
Rameau (1737), Koch (1782) og Richter (1853), vil disse i vidt omfang blive ekspliciteret. Dertil kommer en
række tilføjelser og udvidelser, der peger i retning af tidligere svensk teori, særlig Lindroth (1960) og
Smedeby (1978).

Hovedtreklangene og kadencen.
Særlig Bekkevolds argument for, hvorfor de tre hovedtreklange er I., IV. og V. trin, fører os vidt omkring
i teorihistorien.
Argumentet består af den Richterske argumentation suppleret med to andre.
Dels finder vi en argumentation, der findes antydet hos Westergaard (1961,9) men som stammer fra
Koch, hvor den er formuleret således:
„De treklange tonearten og skalaen er udsprunget af (min kursiv), vil jeg kalde dennes væsentlige
treklange, og de tre øvrige treklange, som deri er indeholdt, for tilfældige treklange”177 (H.Chr.Koch,
1782, 53)”

177

H.Chr.Koch, 1782, 53: "Diejenigen Dreyklänge, aus welchem eine Tonart und Tonleiter entsprungen ist, will ich
wesentliche Dreyklänge derselben, und die drey übrigen Dreyklänge, die in jenen enthalten sind, zufälige Dreyklänge
nennen.“ Citatet bragtes også i gennemgangen af Smedebys fremstilling. Hvor Smedebys fremstilling Bekkevold
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Hundrede år før Riemann fremsætter sine teorier, der indbefatter, at skalaen genereres af kadencen og
ikke omvendt, skriver Koch altså det samme: Skalaen udspringer af hovedklangene. Er de dur er skalaen
dur, er de mol er skalaen mol. Det kan så vendes til, at netop I., IV. og V. trin er hovedklange, fordi de har
samme tonekøn som skalaen.
Dels finder vi pol-argumentationen, der anfører de to dominanters indbyrdes kvintafstand til tonika
som grunden til deres eksistens. En argumentation, der først udformedes af Rameau, i hans som altid noget
tågede eller floromvundne sprogbrug. F.eks. i følgende passage, hvor han taler om over- og under-kvintens
relation til toneartens hovedklang, tonika:
”Man må altså betragte den som toneartens centrum, mod hvilken alle vore ønsker drages. Der er
den de facto betegnelse for den midterproportion, der binder de to ekstremer og som de ikke et øjeblik
kan fjerne sig fra. Den, der bevæger sig hen til én af disse [to akkorder i kvintafstand fra tonika] må
straks vende tilbage til mesteren [tonika]. Således er tonearten etableret gennem grundtonebevægelse
i kvinter, som hver især kun kan opstå af det mest naturlige i harmonien [nemlig kvintintervallet]”178
Senere skal den i tysk teori optræde i en noget mere koncentreret form:
”Tager man C som det tonale centrum, står dens øvre og nedre kvint i polar modsætning til
hinanden”179
Argumenterne om tonekønsanalogien og kvintspændet over og under tonika kombinerer Bekkevold
med den gamle Richterske konstatering af et sammenfald mellem tonematerialet i de tre hovedtreklange
og deres skala, som også Øien gentager, og som derved trods forskellene forbinder hendes fremlæggelse til
Øiens.:180
”I durtonearter er treklangene på 1., 4. og 5. trinn dur, dvs. de har samme tonekjøn som tonearten
(min kursiv)(dur). Tilsvarende gjelder i molltonearter; der er disse treklangene moll. Dette er en av
grunnene til at trelangene på disse tre trinn kalles hovedtreklanger. En annen grunn er at disse tre
treklangene til sammen gir alle tonene i skalaen (min kursiv). Den tredje grunnen er at disse akkordenes
grunntoner står i kvintforhold til hverandre, med 1. trinns-treklangen som midtpunkt (min kursiv,
Bekkevold, 1992, 12).”

178

J.Ph.Rameau, 1737, 109: ”on doit d’ailleurs le regarder comme le centre du Mode, auquel tendent tous nous
souhaits; il y est effectivement le terme moïen de la proportion, auquel les extrêmes sont tellement liés, qu’ils ne
peuvent s’en éloigner un moment; s’il passe à l’un d’eux, celuici doit y retourner sur le champ; tel est le droit du Mode
établi sur la succession fondamentale par Quinte, de laquelle seule peut naître tout ce qu’il y a de plus naturel en
Harmonie;[..]. Christensen (1993) indlæser med udgangspunkt i dette citat et Newtonsk verdensbillede ind i Rameaus
teori: “The tonic, Rameau tells us in evocatively Newtonian language, must be seen as the centre of the mode,
towards which is drawn all our desires (auquel tendent tout nous souhaits). It is effectively the middle term of the
proportion to which the extremes are so tied (liés) that they cannot stray from it for a moment. If [the progression]
passes to one of them, it must return back right away (y retourner sur le champ) (Christensen, 1993, 189).”
179
Grabner 1944, 27:”Nimmt man C als tonale Zentrum, so stehen zu ihm die obere und untere Quinte in polarem
Gegensatz.” Citatet er også anført i gennemgangen af Øiens hovedtreklangsfremstilling, da Øien eksplicit henviser til
Grabner, 1944, i sin indledning. Også Grabner nævner dog længere fremme, det faktum, at ”In den drei
Hauptfunktionen sind sämtliche Töne der diatonischen Skala ethalten (Ibid.,28)”, hvorfor enhver diatonisk melodi kan
harmoniseres af disse tre hovedfunktioner alene (Ibid.,29).
180
Det argument som fra Richter ([1853], 1860, 10) overtages af såvel Eken (1948, 9) som Øien (1975, 22).
Argumentet findes også i svensk teori hos Lindroth (1960, 12) og Smedeby (1978, 34).
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Bekkevold (Ibid.) illustrerer kvintpolariteten med den Richterske illustration af de tre hovedtreklange i
kvintafstand med tonika i midten. Det nodeeksempel, som er blevet bragt igen og igen op igennem
historien.181
Om de resterende akkorder, bitreklangene, ekspliciterer Bekkevold straks, at ”den forminskede,
dissonerende kvinten er ustabil. Dette gjør at den forminskede treklangen ikke betraktes som en
selvstendig akkord, men som en del av en annen akkord (Bekkevold, 1992, 11).” Derfor, kan man regne ud,
kan der ikke blive tale om at forstå mols andettrin som subdominantstedfortræder. Det vil derfor ikke
senere fremstå som en besynderlighed.
De tre hovedtreklange får hos Bekkevold en yderligere beskrivelse. En specifisering af deres særtræk,
måske ligefrem deres funktion. Kunne det have været. Hvis ikke det havde været for
subdominantbeskrivelsen. Bemærk den logiske forskel i beskrivelserne:
”1.trinns treklangen kalles tonika, forkortet til T. Den er sentrum for hele tonearten, og bliver
derfor regnet som den viktigste. I T utløses all spenning.
4. trinns treklangen kalles subdominant, forkortet til S. Den ligger en kvint under tonika
(sub=under).
5.trinns treklangen kalles dominant, forkortet til D. Den ligger en kvint over tonika. Den bliver
regnet som den nest viktigste treklangen fordi den har et sterkt spenningsforhold til tonika (Bekkevold,
1992, 13).”
Tonika og dominant beskrives ikke blot gennem deres beliggenhed, men nok så meget gennem deres
egenskaber som henholdsvis udløser af spænding og spændingsakkord. Fjerde trin beskrives udelukkende
gennem sin geografiske placering. Beskrivelser af tonika og dominantfunktion findes i tidligere skandinavisk
litteratur kun i svensk teori, hos Ingelf (1980, 28 og 35). Bekkevolds fremstilling ligner da også Ingelfs. Om
end beskrivelserne her ikke blot var kvalitativt forskellige. Hos Ingelf optrådte de også to forskellige steder i
bogen.
Dels hed det på side 28:
”Det vilande ackordet kallas TONIKA (förkortas T), medan det strävande kallas DOMINANT
(förkortas D).”
Dels hed det på side 35:
”SUBDOMINANTEN (förkortas S) […] är uppbygd på skalans fjärde steg. Den er en durtreklang i
durtonarter och molltreklang i molltonarter:”
Bekkevold udbygger sin karakteristik:
”Både dominantens ters (som er skalaens 7. trinn) og dominantens grunntone spenner i retning
grunntonen i tonika, dvs. skalaens 1. trinn. Dominant-tersen har den langt sterkeste spenningen av de
to, fordi den har bare et halvt trinn opp till grunntonen i tonika – derfor kalles den ledetone. Dermed
føler vi tydelig en retning fra D til T, og vi har fått en klar retningsbgestemmelse i det vi kan kalde
toneartsrommet.

181

Hverken Eken eller Øien benytter det dog. Blandt sine skandinaviske kolleger kan Bekkevold have set det hos
Smedeby (1978, 34), HamburgerG (1948, 22) eller hos norsk teoris grand old man, Lange (1897,12). Hvor der i øvrigt
har indsneget sig en fejl, således at de buer, der skulle angive langenes fællestoner står forkert.
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Den naturligste bevegelse mellom disse tre akkordene går fra sentrum – T – til subdominanten – S,
videre til dominanten – D- og derfra tilbaka til T. Denne akkordfølgen er grunnlaget i tonal musikk, og
kalles den tonale kadens. Vi klarer oss med disse tre akkordene i nevnte rekkefølge for å ha hele
tonearten klar i øret vårt (Bekkevold, 1992, 13).”
Her tilføjes tre oplysninger, der hver især peger i retning af forskellige kilder:
1) Ledetonespændingen giver en retningsbestemmelse i tonerummet henimod tonika.
2) Bevægelsen T-S-D-T udmærker sig ved at være den naturligste.
3) De tre hovedtreklange alene formår at gøre tonearten tydelig (”klar”).
Også disse tre punkter kan man finde fortilfælde for i litteraturen. I sig selv er det naturligvis ikke udtryk
for plagiat, fra Bekkevolds side. Bekkevold kunne sagtens have skrevet som hun gør uden at have haft
kendskab til disse kilder. Og alligevel skal ligheden mellem Bekkevolds og Lindroths beskrivelse af
dominantens virkemidler da nævnes.182 Øien havde ikke en tilsvarende beskrivelse. Både Bekkevold og
Lindroth omtaler forholdet som en retningsbestemmelse i et rum. Bekkevold benævner dette rum,
”toneartsrummet.” Hos Lindroth hedder det: ”Ledton är en del av den funktion, i vilken den uppträder. På
grund av dess inneboend spänningskraft äger – inom den av tonarter bundna musiken – ett fortskridande
rum (Lindroth, 1960, 19)”.
Punkt to er langt mindre påfaldende. Og alligevel er karakteriseringen af kadencens harmonifølge som
”naturlig” påfaldende. Det ikke en karakteristik, man normalt møder i nyere litteratur. Det er en
karakteristik, der hører 1700-tallet til. Her mente man, at musikteorien redegjorde for det, der gjorde de
harmoniske forløb netop naturlige. Ja, begrebet ”naturlig” har her samme plads som ”regel” eller ”norm”
får det i senere litteratur.183 Det må rent argumentatorisk betegnes som et markant tilbageskridt i forhold
til Øiens koncentrerede éntydige fremlæggelse af forløbet T-S-D-T som en sammenlægning af tre
enkeltkadencer. Den logik, Øien fremlagde, erstatter Bekkevold tilsyneladende med ren natur: Det er som
det er, fordi det er naturligt.
Punkt tre synes måske heller ikke som noget bemærkelsesværdigt, men igen er der tale om en
formulering, man faktisk ikke ser særlig tit: At de tre hovedtreklange er det minimum, der skal til, for at
tonearten står klart for os. I skandinavisk litteratur er det kun Bergenson, der skriver noget tilsvarende,
nemlig at af ”skalans samtliga treklanger äro dessa viktigast för tonartens bestämmande.” Og, fortsætter
han ”kallas därför huvudtreklanger (Bergenson, 1910, 10)”. Hovedtreklangene hedder som de gør, fordi de
er de vigtigste i forhold til at tydeliggøre tonearten. Tættere på Bekkevolds formulering ligger
trinteoretikeren Richter, hvis bemærkning om forholdet mellem treklangenes og skalaens tonemateriale, jo
allerede har været flittigt citeret. Men ud over bemærkninger om, at akkordernes toner indeholder
skalaens samtlige toner, at de danner toneartens grundtræk, at de i praksis er de oftest benyttede, kommer
også en præcisering af, hvorfor de benyttes så ofte: Det sker for, at ”tonearten skal fremstille sig klart og
tydeligt.”184
182

Se under gennemgangen af Lindroth.
Begrebet gennemsyrer århundredet igennem enhver beskrivelse såvel tysk som fransk, hvorfor en
eksemplificering kan synes arbitrær. Karakteristisk – og relevant i sammenhængen – er dog Rameuas erklæring om
den naturlige bevægelse mod tonika, som kan iagttages i følgen af faldende kvinter: ”Simple dominante […] suivie
d’une autre dominante et ainsi de l’une à l’autre jusqu’a une dominante-tonique, aprés laquelle doit naturellement
suivre la Tonique: cela s’appelle Imitation des Cadences (Rameau, 1760, 175).” Se i øvrigt gennemgangen af
generalbas og fundamentalbas-teori.
184
Richter, 1860, 10: „Bei diesen drei unmittelbar zu einander gehörenden Akkorden ist noch zu bemerken, dass
ihre Töne die sämmtlichen Töne der Tonleiter enthalten; dass sie die Grundzüge det Tonart bilden, und dass sie in der
Praxis am häufigsten benutzt werden und benutzt werden müssen, wenn die Tonart selbst sich klar und deutlich
darstellen soll.“ Selve diskussionen om, at to akkorder alene ikke giver tonearten, men at den først bliver entydig ved
tilføjelsen af en tredje akkord findes i forskellige formuleringer flere steder op gennem historien. Lige fra Mercadiers
(1777, XVI-XVIII) berømte argumentation, at netop sekundprogressionen mellem IV og V er det, der gør tonika éntydig
183
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I denne omstændige opremsning af de konnotationer Bekkevolds formuleringer indeholder, er det på
sin plads også at bemærke, hvilke konnotationer, der ikke optræder: Den Høffdingske (1933, 33-34)
formulering af at harmonifølge i større eller mindre grad må minde om den tonale kadence for at føles
sammenhængende. Det synspunkt, at kadencen er en grundformel, der ligger som styringsprincip for al
harmonisk opbygning, der på sin side kan ses som blot en variation af denne grundformel. Et synspunkt
som ekspliciteredes i tidlig svensk funktionsteori med formuleringer som ”den grund, till vilken alla
ackordkombinationer kunna föras tillbaka (Liljefors1937,14)” og ”Vi hör då harmoniutvecklingen i ett
musikstycke som ett slags variation av den tonala kadensen (Göransson, 1950, 21).” Det synspunkt er
fraværende i denne indledende beskrivelse hos Bekkevold.
Det betyder dog ikke, at synspunktet ikke i uudtalt form gennemsyrer norsk teoris forståelse af durmol-tonalitetens særkender. Det ligger til grund for Øiens analogidannelse mellem skuffende kadence og
sekundskridt generelt samt for hans indledende angivelser af mulige kadenceudvidelser.

Den udvidede kadence
Øiens (1975, 24) hovedpunkter i forbindelse med udvidelse af den tonale kadence –akkordgentagelse
og reversering – genoptager Bekkevold i en systematiseret version, der i sit sprogbrug trækker tråde til et af
amerikanske Schenker-teoris grundkoncepter, ’forlængelse’ (’prolongation’):
”En måte å utvide den tonale kadensen på er å bruke akkordgjentagekelse. Det betyr at vi gjentar
eller forlenger en av akkordene i den tonale kadensen før vi går videre til den neste akkorden
(Bekkevold, 1992, 20).”
Det er i amerikansk Schenkerteori et grundkoncept, at al musikalsk aktivitet dybest set må forstås som
én stor forlængelse (’prolongation’185), hvor den herskende tonika holdes i live på forskellig vis, også selv
om den som akkord i sig selv er fraværende. At kalde akkordgentagelse for ’forlængelse’ påkalder hele
denne tradition, også selv om begrebet her bruges om en mere bogstavelig forlængelse – tonika gentages tilfældet normalt er. Bekkevold lancerer nu et særligt begreb for en sådan repetition, ’Akkordfelt’:
”Akkordgjentakelser danner et akkordfelt som får en naturlig betoning på den første akkorden i
feltet, uanset hvor i takte den ligger. Det betyr at vi må legge denne første akkorden i akkordfeltet på et
sted i takten som fra før av skulle ha betoning etter taktartens betoningsmønster (Ibid., 21).
Og akkordfeltsbegrebet kombineres med metriske overvejelser. Det må normalt tage afsæt i betonet
slag.186 Længere fremme lanceres endnu et begreb, begrebet ’vending’:
”En sammensetning av to eller flere akkorder kalles vending. Ordet brukes mest om
akkordforbindelser utenom avslutningene; det slik vi skal bruke det her.[…]
Når en akkordforbindelse brukes i en midlertidig eller endelig avslutning, kalles den kadens eller
slutning (Ibid., 31).”
Begrebet ’vending’ synes umiddelbart velvalgt. Det er fint at have et begreb for såvel gentagne
slutningskonstellationer (’kadencer’) som gentagne konstellationer i passagerne forud for sådanne
(citeret af såvel Pischner, 1963, 145, som Dahlhaus, 1968, 38) til Pistons (1944, 34-35) redegørelse for
nødvendigheden af at supplere V-I og IV-I med en ekstra akkord for at gøre vendingen tonalt éntydig. En redegørelse,
der i øvrigt er gledet ud af de sidste udgaver af bogen.
185
Se f.eks. Forte/Gilbert (1982,142), hvor det hedder: ”In Schenkerian analisys the concept of prolongation is
basic. Prolongation refers to the ways in which a musical component – a note […] or a chord […] – remains in effeect
without being literally represented at every moment.”
186
En undtagelse er bevægelse fra første optakt til første akkord på fuldtakt.
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slutninger/kadencer (’vendinger’). At Bekkevold overhovedet er opmærksom på at skabe en sådan
begrebslighed kan skyldes en særlig sensitivitet overfor teoretisk fremstilling.
De typiske kadencedanelser, autentisk, plagal, halvslutning gennemgår Bekkevold naturligvis også, dog
med en pudsig krølle. Ud af det blå opfinder hun begrebet omvendt autentisk for bevægelsen T – D, og
fortæller, at det er noget ”mange kaller den” (Ibid.31).187 Det pudsige er, at referencen til de udefinerlige
”mange” her dækker det faktum, at Øien ikke brugte begrebet. Ingen af disse ”mange”, der inddrages som
kompensation for manglende begrebslige fundering hos Øien, har dog udgivet lærebøger, hvori dette
begreb er nedskrevet. Såvel denne ubrugelige reference som funderingen af kadencen i ’naturlighed’ synes
unødige og skæmmer lidt den ellers overordentligt klare og velfunderede fremstilling.
I beskrivelsen af kadenceudvidelsen opererede Øien udover akkordgentagelser også med mulige
’reverseringer’ af de forskellige hovedtreklangsforbindelser, demonstreret ved lange kæder af T-S- og D.
Bekkevold koger dette ned til tre grundsætninger (Ibid.,33):188
Avslutningen er alltid bundet til kadensen D-T
Satsen må begynne med T
Dominanten skal føres ti tonika
Følges disse tre klare regler fås præcis de progressionsmuligheder Øiens ikke helt så umiddelbart
gennemskuelige funktionskæder demonstrerede.

Sekstakkordprogressioner
Øiens regler for sekstakkordbevægelse viderefører Bekkevold også i en systematiseret udgave.
Sekstakkorder kan inddrages som variation af en akkordgentagelse (”I stedet for gjentatt
grunnstillingstreklang kan vi bruke sekstakkord (Ibid.42)”), en såkaldt ”omleggningsakkord (Ibid.), eller de
kan bruges ”dersom det gir mindre sprang i bassen (Ibid.)”, f.eks. en trinvis drejende bas (”Når vi har tre
treklanger i kvintforbindelse, kan den midterste være sekstakkord (Ibid.43)”), hvilket Bekkevold definerer
som en ”dreieakkord (Ibid.).” Udover sekstakkorden som ”omleggningsakkord” og ”dreieakkord” behandler
Bekkevold også ”to sekstakkorder i trekk med springende bass (Ibid., 46)”. Her er det éntydigt Øien 1971
(40) Bekkevold læner sig op af, når ekspliciterer, at spring skal efterfølges af modsatrettet bevægelse: ”Et
sprang bør etterfølges av en bevegelse i motsatt retning:
Springer vi ned, bør vi gå opp etterpå.
Springer vi opp, bør vi gå ned etterpå (Bekkevold, 1992, 47).”
Derudover kan to sekstakkorder jo følge hinanden i trinvis bevægelse (Ibid., 48). Bekkevold (49-50)
fokuserer på den nedadgående D3-S3 og den opadgående S3-D3.
Alle Øiens progressionsregler er samlet her i enkel overskuelig form og udgør i sig selv en
understregning af disse reglers vigtighed, af deres helt centrale placering i norsk funktionsteori. En
placering, der er unik for norsk funktionsteori, og derfor udgør en væsentlig karakteristik af den.

Subdominant og andettrin
Gennemgangen af subdominanten med tilføjet sekst lægger sig tæt op af Øiens. Kun er alting tydeligere
i kraft af bogens fremstillingsform. Seksttilføjelsen beskrives som en måde at forstærke subdominantens
placering i den tonale kadence (Bekkevold, 1992, 83). Det siges klart (Ibid. 84-85), at S65 på betonet slag

187

Begrebet kommer ikke fra Høffding, der jo også dannede begreber for begge retninger af kvintbevægelserne
mellem tonika og dens dominanter. Høffding (1933, 25, 1976, 14) skelner mellem autentisk helslutning (D-T) og
autentisk halvslutning (T-D).
188
Hun samler også indsigten i en enkel sætning. Dens struktur med indskudte sætninger gør den dog betydeligt
mindre klar end de tre grundsætninger: ”Vi må begynne med T og slutte med D T. Innimellom kan vi ha hvilke som
helst av de vendinger vi har sett på, bare vi passer på at dominanten føres til T (Ibid., 33).”
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normalt går til D, på ubetonet til 64D (eller til kvartsekstakkorden som gennemgang). De tre omvendinger
gennemgås og om omvendingen med seksten i bassen fortæller Bekkevold:
”Denne omvendingen er den mest brukte. Vi ser at den har samme struktur som en septimakkord
(den er tersbygd med liten ters nederst og liten septim som ytterintervall). Det gjør den mildere i
klangen enn de andre omvendingene.
Denne omvendingen har seksten i bassen, og har dermed den samme basstonen som D7. Den bliver
derfor ofte ført dit. […] Men den kan også føres til D eller D7 i grunnstilling, da med springende bass.
Dette har alltid vært en populær kadensvending pga. kvintskrittene i bassen (Ibid., 87).”
Hun noterer sig ligheden med en molseptimakkord, men det betyder for hende ikke andet end, at den
derfor klinger lidt ”mildere”. Øiens sammenligning med vekseldominantens placering som antepenultima
inddrages ikke.
Uden kvint betegnes seksten som ’stedfortrædende’, hvorved Bekkevold henter en terminologi fra
Øien 1971 (91), som i 1975 (115)erstattedes med begrebet sidetone. En ren treklang, hvis kvint er erstattet
af en sekst er subdominantiseret (Ibid., 115). Bekkevold pointerer, hvor langt lettere denne akkord er at
håndtere end S65:
”Men vi har en annen S-akkord som er lettere å bruke. Den kan ses som en avledning av S65: Hvis vi
utelater kvinten i S65, mister vi den dissonansen som skaper alle problemene, nemlig
sekunddissonansen mellom kvint og sekst. Da står vi igjen med en subdominant med grunntone, ters og
sekst.
[…]
Vi kaller den subdominant med stedfortredende sekst (sekst i stedet for kvint) og den noteres S6
(Ibid., 89).”
Funktionelt set er den dog ikke så enkel:
”Denne akkorden er tvetydig, da den har samme struktur som en sekstakkord, men ikke samme
funksjon. For å gjøre grunnstillingsfunksjonen helt tydelig, må vi derfor doble grunntonen, dvs.
bastonen.[…]
På grunn av denne tvetydigheten brukes denne akkorden heller ikke i omvendinger (Ibid.).”
Det er i subdominantiseringens optik, at Bekkevold fremstiller den neapolitanske subdominant. Ikke
som hos Øien (1975,193) udfra tysk teoris idé om ”kromatiske” medianter:
”Vi husker fra kapittel 3 at ved å erstatte kvint med sekst i en subdominant forsterket vi dens
virkning, dvs. vi subdominantiserte den.
Det finnes en annen utgave av S som er enda sterkere subdominantisert: en moll-subdominant med
stedfortredende senket sekst. Seksten er senket et halvt trinn. Denne kalles napolitansk fordi den ble
mye brukt i den napolitanske skole (især hos A. Scarlatti). Derfor brukes vanligvis forkortelsen Sn
istedenfor Sb6 (Ibid. 115).”
I romantisk musik optræder den også som grundakkord. Eller, som Bekkevold skriver, med seksten i
bassen. Igen kunne det Øienske begreb ’funktionstone’ have været gavnligt.
”Sn kan også finnes i en omvending: med den senkede seksten i bassen. Den kallas S (over n). Den er
et mer romantisk fenomen […] Denne omvenindingen har samme struktur som en
grunnstillingstreklang, og har skalaens senkede 2. trinn som basstone (Ibid. 116).”
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Endelig påpeger Bekkevold gennem eksempler fra praksis brugen af subdominant med septim, det
være sig som maj-syv-, dur-syv- eller mol-syv-akkord (Ibid. 116-117).

Vekseldominant
Står durs S6 med seksten i bassen tolkes den som Ss.
Hvad sker der, hvis dens terts hæves?
”Nå kommer vi till en akkord hvor tersen er en oppalterert tone, og dermed toneartsfremmed. Da
bliver hele akkorden toneartsfremmed og får funksjon i en annen toneart enn den vi er i.
Dette gøres bare med akkorder som fra før har en liten ters, dvs. med mollakkorder. Når disse får
alterert tersen opp, bliver de til dominanter i en ny toneart. I dette avsnittet skal vi lære en av disse; de
andre kommer vi tilbake til i avsnittet ”Tonale utsving”.
Den vi skal lære her, er akkorden på 2. trinn i dur og moll med hevet ters, i moll også med heving av
kvinten for å få den ren. Hevingen av tersen gir ledetonespenning oppover. Akkorden får dermed
funksjon som dominant til dominanten, og kalles vekseldominant: DD (Ibid.,113).”
I første omgang får vi at vide, at en sådan ændring vil medføre toneartsskift. Intet mindre.
Henvisningen til afsnittet ”Tonale udsving” relativerer dette en smule. Der er måske alligevel ikke tale om,
at denne tertshævning ændrer alt! I sidste afsnit hører vi, at akkorden måske slet ikke modificerer
tonearten, eftersom dens funktion er at være dominant til dominanten. Altså ikke at forårsage
toneartsskift, så dominanten bliver ny tonika. At det vitterligt må forholde sig sådan fremgår af den lille
uanseelige, og dog altomvæltende radikale eftersætning:
”Brukt på denne måten sier vi at vekseldominanten er en stedfortreder (Ibid. 114).”
Øien (1971, 87-88) kaldte i første omgang det rene andettrin for en uegentlig vekseldominant.
Bekkevold siger næsten det samme. Bare omvendt: Vekseldominanten er stedfortræder! Og den akkord,
den er stedfortræder for, må være (det siges besynderligt nok ikke) subdominanten. Dette aspekt er et
træk fra Øien 1971 som ikke findes i 1975.
Ikke fordi Øiens nyere harmonilære decideret modsiger en sådan tolkning. Her beskrives
vekseldominanten også som ”et alternativ også til [subdominant med tilføjet sekst med seksten i
bassen](Øien, 1975, 111)”, og dens og subdominantens fælles placering på antepenultima pointeredes.
Forståelsen af vekseldominanten som stedfortræder knytter den endnu tættere på
subdominantfunktionen. Forståelsen ligger i forlængelse af Göransson, der foreslår, at man ”rent av kunna
betrakta den som ett slags ytterligare ”parallell” till subdominanten (Göransson, 1950, 62).” Og den er
næsten et citat fra nok en Hamburgerudgivelse, nemlig afhandlingen om subdominant og vekseldominant.
Her konkluderes det, at der findes to kategorier af vekseldominanter: ”Vekseldominanten, der træder i
stedet for S, som historisk set er den ældste, og den gennem S’s grundtoneforhøjelse afledte
vekseldominant, der først udvikledes i løbet af det 17. århundrede.”189 I Bekkevolds terminologi er der tale
om vekseldominant som bruges ’i stedet for’ subdominant eller vekseldominant, der bruges ’i tillæg til’190
subdominant. Bekkevolds udsagn ligger altså i indirekte forlængelse af Øien og norsk teori, i direkte
forlængelse af en gren af svensk teori, der uddøde, og er et næsten direkte citat fra den teoretiker, norsk
teori frem til Øien eksplicit påberåbte sig som forbillede, Poul Hamburger.

189

Ibid., 218: "Wie die obigen Erörterungen zeigten, gibt es von der WD zwei Kategorien: die WD, die anstelle der
S tritt, die die historisch ältere ist, und die durch chromatisch Erhöherung des Grundtons von der S abgeleitete WD,
die erst im Laufe des 17. Jahrhunderts entwickelt wurde.“
190
’I stedet for’ = Øiens ’stedfortræder’, ’i tillæg til’ = Øiens ’prydklang’. Se nærmere forklaring nedenfor.

122

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

Bitreklangene
Det mest bemærkelsesværdige ved Bekkevolds tekst er hendes gennemgang af bitreklangene. Her
finder vi dels et godt eksempel på den systematik, jeg tidligere har nævnt som karakteristisk for hendes
fremstilling, dels en selvstændig tolkning af overmedianterne.
Hun benytter samme terminologi som Øien 1971: Undermedianter becifres ved suffikset ’s’,
overmedianter ved suffikset ’m’. I forbindelse med angivelse af tonale positioner inddrager hun – hvad Øien
1975 ikke gjorde – parallelbegrebet. Det gøres konsekvent og éntydigt.
Men fremstillingen har dog også besynderligheder: Systematikken afslører sig som i visse henseender
som i højere grad grafisk end indholdsmæssig. Forskellige parametre inddrages til forklaring af analoge
funktioner, analoge vendinger rubriceres i forskellige kategorier.
Alt det skal jeg komme ind på.
Indledningsvist kan det bemærkes, at Bekkevold i lighed med Øien benytter begreberne ’mediant’ og
’bitreklang’ afhængigt af, hvilken egenskab ved akkorden, der hentydes til: Dens væren noget andet end en
hovedtreklang eller dens placering mellem to hovedklange. Øiens forklaringer om tonesammenfald (to
fællestoner), tonekønsforskel (modsat tonekøn af hovedtreklang) og intervalafstand (terts) gentages i en
form, hvor der ingen tvivl er om den formindskede treklangs status: Skalaens akkorder oplistes med
klamme om hovedtreklangene og parentes om de formindskede treklange, og de indledende
bemærkninger om den formindskede treklang ikke bruges som selvstændig akkord gentages (Ibid. 95).
Mediantbegrebets relation til en ’midterposition’ mellem to hovedtreklange fremfører Bekkevold også:
”Denne plasseringen har gitt dem navnet mediant (mediant = noe som ligger i midten, et
mellomledd). Dette navnet brukes også på bitreklangene som ligger på 2. trinn i dur og 7. trinn i moll.
Dermed står mediant-begrepet for en bitreklang som har tersforbindelse til to eller én hovedtreklang
(Ibid. 96).”
Og Bekkevold fortsætter:
”Vi deler mediantene opp i to grupper, alt etter om de ligger i ters-forhold under eller over en
hovedtreklang. Ligger de under, kalles de undermedinater. Ligger de over, heter de overmedianter.
Mediantene har bare delvis selvstendige navn; de får navn atter hvilken hovedtreklang de står i
forhold til. De får hovedtreklangens funksjonsnavn med en tilføyelsesbokstav for undermediant (liten s)
eller overmediant (liten m) (Ibid.).”
Udover omtalen af et ”funksjonsnavn”, nævnes funktionsbegrebet ikke her. Opdelingen af medianterne
beskrives blot som betinget af deres intervalmæssige forhold til en given hovedtreklang. To af
bitreklangene har to toner fælles med to forskellige hovedtreklange:
”Som du ser kan medianterne på 3. og 6. trinn være både under- og overmedianter. Hvilken av de
to funksjonene (min kursiv) akkorden har, vil som oftest gå fram av hvilken sammenheng den står i.
Men av og til kan det være uklart. Da må man bare velge den mest sannsynlige tolkningen og notere
seg tvetydigheten. Når vi skal bruke medianter i harmonisering, skal vi bruke dem på relativt enkle
måter som ikke er særlig tvetydige (Ibid. 97).”
Skønt funktionsbegrebet her dukker op igen, er det ikke helt klart, hvad det betyder. Akkorderne kan
have ’undermediant’- eller ’overmediant’-funktion. Det synes som om, det at være mediant er det, der
udgør deres funktionelle identitet. Somom funktionsteoriens centrale repræsentationsaspekt er gledet ud
af Bekkevolds optik.
Det er det ikke. Alle medianterne skal forstås som stedfortrædere. De kan inddeles på forskellig vis. ’En
inddeling – Bekkevolds scoop – indeholder en relancering af en observation fra Øien 1971 (110-111), som
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han ikke medtog i 1975. Denne inddeling ændrer distinktionen mellem under- og over-mediant, til en
distinktion mellem medianter, der erstatter grundakkorder og medianter, der erstatter sekstakkorder:
”La oss nå se på noen andre måter å bruke medianter på. Vi kan for enkelhets skyld gruppere dem i
to: medianter som brukes i stedet for en hovedtreklang i grunnstilling, og medianter som brukes i
stedet for en hovedtreklang som sekstakkord. De første er mest brukt. I begge tilfeller betrakter vi
medianten som en stedfortreder for hovedtreklangen, akkurat som i skuffende kadens (Bekkevold,
1992, 99).”
Enten repræsenterer medianten en grundakkord eller også repræsenterer den en sekstakkord.
Undermedianter repræsenterer grundakkorder, overmedianter sekstakkorder. Særligt det sidste er
interessant. Med den definition knyttes en sammenhæng mellem overmediantens og den repræsenterede
hovedfunktions bastone.
Udover denne skelnen opererer Bekkevold også med den type skelnen som Øiens begreber
’stedfortræder’ (Øien 1975,f.eks. 126) og ’prydklang’ (Øien, 1975, kun omtalt to gange, side 134 og 137) er
udtryk for. Hos Bekkevold er begrebsdannelsen blot af en anden karaktér. Hun har de facto ingen særskildt
navngivning. Men hun har en præcis definition, og denne vil nedenfor gøre det ud for et nomenclatur.
Definitionen betegner ikke enkeltakkordens rolle, men derimod den aktivitet, der definerer akkordens
funktion: Medianten kan optræde ’i stedet for’ og ’i tillæg til’. For at angive, at disse beskrivelser i
Bekkevolds tekst benyttes analogt til begrebsdannelser som Øiens stedfortræder og prydklang vil de
nedenfor altid optræde i citationstegn og som sådan benyttes analogt til Øiens begreber. Definitionen
kommer frem i omtalen af måderne, hvorpå medianterne kan bruges:
”Her har vi to bruksmåter: Vi kan bruke en undermediant istedenfor (min kursiv) en
grunnstillingsakkkord, eller vi kan ha en undermediant i tillegg til (min kursiv) en grunnstillingsakkord
(da får vi en mediant i stedet for akkordgjentakelsen). I begge tilfeller må bassen få en tilfredsstillende
melodisk linje (Bekkevold, 1992, 99).”
•
•

Medianter kan altså repræsentere enten grundakkord eller sekstakkord. Submedianter
repræsenterer grundakkorder, medianter repræsenterer sekstakkorder.
De kan bruges det enten i stedet for eller i tillæg til den aktuelle hovedtreklang. Brugt på
sidstnævnte måde indgår de i forløbet som en form for akkordgentagelse.

Bekkevold gennemgår nu disse forskellige typer gennemgås i to grupper: Først stedfortræderne for
grundakkorder, derefter stedfortræderne for sekstakkorder. Disse to grupper deles igen op i to, hvor
Bekkevold først omtaler de stedfortrædere, der står ’i stedet for’, og derefter de, der følger ’i tillæg til’.
Fremstillingerne af disse to undergrupper er på centrale punkter forskellige for grundakkord- og
sekstakkord-stedfortræderne. Disse forskelle er ikke på alle punkter selvindlysende. For bedre at kunne
demonstrere dette bytter jeg om på Bekkevolds over- og undergrupperinger, således at mine
overgrupperinger bliver ’i stedet for’ og ’i tillæg til’ og undergrupperingerne grundakkord- og sekstakkordstedfortrædere.

’I stedet for’
Først gennemgås herunder hvorledes vendinger hvor grundakkordstedfortræderne og siden
sekstakkordstedfortræderne træder ’i stedet for’ hovedtreklange tager sig ud. Bekkevold har i sin tekst på
dette tidspunkt allerede omtalt grundakkordernes ’i stedet for’-repræsentations paradigmatiske
bevægelse, nemlig den skuffende kadence. Disse betragtninger inkluderes nedenfor, hvorfor
sidetalshenvisningen ikke vil være fuldstændig kronologisk.
Først grundakkordstedfortrædere (submedianter):
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Grundakkordstedfortræder:
Bekkevold opdeler gennemgangen i fire punkter, der behandler brugen af de tre mulige submedianter:
1) Brugen af Ts
2) Brugen Ss
3) Kombinationen af Ts og Ss
4) Fraværet af brugen af Ds
Brugen af Ts
Som det paradigmatiske eksempel på Ts i rollen ’at bruges i stedet’, finder vi den skuffende kadence.
Eller skuffende vending, som Bekkevold døber den i erkendelse af, at den jo netop normalt ikke afslutter et
forløb. Den Øienske pointering af muligheden af en omvendt skuffende bringes i spil (eks.57b,d, 58a), men
uden at samme forfatters begreb om ’reversering’ nævnes. Vi får at vide, at i såvel skuffende som omvendt
skuffende ”vendingene står Ts tydelig i stedet for T, og da kalles den tonika stedfortreder (fremdeles
forkortet Ts)(Bekkevold, 1992, 97).” Ts betyder nu – som i Øien 1971 – dels tonikasubmediant, dels
tonikastedfortræder. Som tonikastedfortræder henviser tertsfordoblingen til tonikas grundtone. I hvert fald
delvist. Samme tøven i det spørgsmål, som vi så hos Øien, finder vi hos Bekkevold. Øien endte med at
tildele fordoblingen betydning og knytte den til begrebet ’funktionstone’. Bekkevold synes ikke at ville
overtage funktionstone-begrebet:
”I motsetning til i hovedtreklangene er det mest vanlig å tersdoble i mediantene. Det har delvis
med stemmeføringen å gjøre, men også med at tersen i Ts er den samme tonen som grunntonen i T. Vi
kan også bruke grunntonedobling dersom de gir bedre stemmeføring (Ibid. 98).”
At betegne den tonikale akkord i den skuffende kadence ’stedfortræder’ er terminologisk noget rod,
når stedfortræderbegrebet viser sig at skulle dække samtlige medianters aktivitet. Man kunne læse det
som stående i modsætning til bitreklangene, når de bruges uden stedfortrædende rolle. Men en sådan
virksomhed optræder ikke hos Bekkevold. Som vi kan se af punkt 3) ovenfor, behandles også denne
aktivitet under gennemgangen af stedfortrædere. Bekkevold opererer ikke med det Høffdingske begreb
’parallelkadence’, som man kunne finde hos Øien (1971). Dette vil også genfindes i gennemgangen af
sekstakkordstedfortræderne, hvor følger af bitreklange overbevisende vises brugt ’i stedet for’
hovedtreklange og ikke som selvstændige bitreklange. Den påpegede inkonsistens må derfor blot tages til
efterretning.
Udover den skuffende kadence kan Ts ”også settes inn istedenfor T til eller fra S, f.eks. Ts S D T (Ibid.,
99-100).” Blot skal man huske, at satsen ikke kan begynde med Ts (se eks.58b).
Det Bekkevold kort og godt fortæller, er at Ts ’brugt i stedet for’ T kan indgå i forbindelse med
dominant og subdominant, og at den kan optræde såvel før som efter disse to.

Bekkevold, 1992, 98, eks. 57a-d. Eksempler på skuffende (57a,c) og omvendt skuffende (57b,d) i mol og
dur.191
191

Hvorfor af kvartsekstakkorden i sidste takt tolkes som havende tonika-funktion, kommer Bekkevold ikke ind

på.
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Brugen af Ss
”Ss er ganske mye brukt som stedfortreder for S i dur, gjerne når den skal videre til en form av D (Ibid,
100).” Og også moltonearten kommer hun eksplicit ind på. Her hedder det, at det ”går an å bruke Ss også i
moll, på underdeling, men den må brukes med hevet kvint så den bliver en molltreklang (Ibid.).” Ss i mol
betegner altså ifølge Bekkevold nu en akkord med skalafremmed kvint (eks. 58c-e).
Kombinationen af Ts og Ss
Bekkevold skriver:
”Ts og Ss kan gjerne kombineres i dur, men helst i kadencer pga. spranget i bassen. Den mest brukte
vendingen er Ts Ss D T med bruk av D eller D7 i grunnstilling (eks. 58f). Denne er populær pga.
kvintskrittsekvensen som oppstår i bassen, den har vært mye brukt i kadenser helt siden barokken (forf.s
kursiv, Ibid.).”
Fraværet af brugen af Ds
Ds går det mindre godt med. Den er ”den av mediantene som er minst brukt som stedfortreder. Å sette
den inn istedenfor D foran T gir vanligvis ikke noe godt resultat, da vi mister kvintforbindelsen til T, og
dermed noe vesentlig i tonal sats (Ibid.).” Fremhævelsen af kvintforbindelsen er ny. Den optrådte end ikke i
de indledende kadencebeskrivelser, hvor kun dominantens ledetone fremhævedes.

Bekkevold, 1992, 100, eks. 58a-f.
Sekstakkordstedfortræder
Sekstakkorderstedfortrædere, der vitterligt træder ’i stedet for’ hovedtreklangen, synes umiddelbart at
være et sjældent fænomen. Her er ikke så tydelige forventningsdannende bevægelser som den skuffende
kadence eller II-V-I-kadencen. Skulle man tro.
Bekkevold får på overbevisende vis demonstreret, at det forholder sig nærmest omvendt. Hun oplister
en lang række situationer af brug af bitreklange, som en nærmere analyse viser, må tolkes som
overmedianter, der de facto træder ’i stedet for’ en hovedtreklang. De nærmere analyser kommer
Bekkevold imidlertid ikke med selv. De er alene indeholdt implicit i de illustrerende nodeeksempler.
Nodeeksemplerne bevæger sig hermed fra at være blot illustrationer af en tekst til selv at udgøre
brødteksten.
Igen opdeles gennemgangen i punkter. Fem punkter denne gang.
Men punkterne har en helt anden karaktér end grundakordstedfortrædergennemgangens. Nu er de
ikke opdelt efter funktion. De er opdelt efter bevægelsestyper. Grunden til dette må findes i punkt 4), der
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på måde jeg ikke har set før overbevisende gør rede for sekstakkordstedfortræderbegrebets relevans.
Denne ændring i optik kommer dog til også at medføre mindre éntydige kategoriseringer.
De fem forskellige typer bevægelse som kvalificerer til begrebet ’istedenfor sekstakkord’ er følgende
(Ibid., 103-104):
1) Istedenfor sekstakkord som omlægningsakkord
2) Istedenfor sekstakkord i den frygiske kadence
3) Istedenfor sekstakkord som drejeakkord
4) Istedenfor sekstakkord i vendingen to sekstakkorder i træk med springende bass
5) Istedenfor sekstakkord i vendingen to sekstakkorder i træk med trinvis bas
Vi tager dem én for én:
Som omlægningsakkord:
Her finder vi vendingerne T-Tm-S og Sm-S-D (eks 59a). Det er de vendinger Bekkevold fremhæver i sin
tekst. Hun gør opmærksom på at Dm ikke bruges på denne måde, samt at ”T Tm D skal vi ikke bruke, da
den i moll inneholder tverrstand eller kromatikk, som hører til mer kompliserte satstyper. I dur kan den
forveksles med T Ds D, som vi ikke bruker fordi den er modal (Ibid.103).” Dette sidste er ikke helt éntydigt.
Vel er bevægelsen sjælden, men er den modal? Og er det rigtigt at Tm ville kunne tolkes som Ds? Det
mener jeg ikke, det er. Jeg vil til enhver tid mene, at tolkningen Ds er en fejltolkning, og at T-Tm-D absolut
er gangbar og blot sjælden. Som også Bekkevolds eksempel S-Sm-S er det. For denne vending demonstrerer
nodeeksemplet nemlig også. Bekkevold kommenterer det bare ikke. Og det på trods af, at den jo særligt
tydeligt demonstrerer afsnittets overskrift, akkordomlægningen. Hørt som en variation af S-S3-S er den da
også – skønt atypisk - absolut plausibel. Modsat gennemgangen af den skuffende kadence bringer hun
ingen dureksempler. Hvilket er besynderligt, da vendingen T-Tm-S er langt mere almindelig i dur end i mol. I
dansk teori siden Maegaard (1981,33) benævnes den T-Tg-S, og forstås som en bevægelse analog til T-Ta-S,
altså en bevægelse, dansk teori ville rubricere under kategorien ’i tillæg til’. I det hele taget ville hele
kategorien ”akkordomlægning” fra et dansk synspunkt192 snarere være at betragte på linje med en varieret
akkordgentagelse, det Bekkevold i forbindelse med submedianten karakteriserede ’i tillæg til’ som, end
som eksempel på brug ’i stedet for’.
Dette skal jeg vende tilbage til.
I Bekkevolds gennemgang repræsenterer den en ’brug i stedet for’ hovedtreklangen, og kan både
optræde i forbindelser, hvor hovedklangen optræder lige før og forbindelser, hvor hovedtreklangen
optræder lige efter hovedtreklangen (59a).

Bekkevold, 1992, 103, eks.59 a-c
I den frygiske kadence
Med denne overskrift er fokus skiftet fra basbevægelse til en særlig funktion, nemlig den akkord, der
kan bruges ’i stedet for’ subdominantsekstakkorden i den frygiske kadence. Da næste punkt omhandler
praktisk taget samme basgang som dette punkt, burde de nok have været slået sammen.
192

Her tænker jeg særligt på Høffding (1933, 53), der netop sidestillede bevægelsen fra hovedtreklang til
undermediant (Høffdings ’stedfortræder’) med bevægelse fra hovedtreklangen som grundakkord til hovedtreklangen i
omvending. I begge tilfælde forstod han akkord nummer to som en ’afledning’ af den første.
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Bekkevold har givetvis følt, at den frygiske kadence havde en så markant stilling i dur-mol-tonal musik,
at den fortjente sit eget afsnit.
Kadencen er eksemplificeret i 59b). Becifringen er parallel med den, man finder hos Ingelf (1980, 60)
der jo netop betoner, at mols Sp fungerer godt som akkord før dominanten. Og det er det vi har her. To
gange ”Sp”, der jo blot i Bekkevolds terminologi hedder Sm. Eksemplet er analogt til II-V, hvor II jo også
anses for at være stedfortrædende, og betragtningen af VI som en repræsentant for IV6 synes yderst
velvalgt. Eksemplet muliggør samme tvetydighed, som der ville opstå i forløbet IV-II-V, hvor II på den ene
side optræder ’i tillæg til’ IV og på den anden side i lige så høj grad ’bruges i stedet for’ IV. Fordi Bekkevold
på forhånd har rubriceret denne situation når den optræder med overmediant under punkt et,
’omlægningsakkord’, kan hun her ikke registrere denne dobbeltbetydning. Hendes terminologi spærrer for
iagttagelsen. Bekkevold er til gengæld opmærksom på, at mols sjettetrin også ville kunne tolkes som Ts,
hvad det jo netop blev i eks.57b. Men, skriver hun, ”ikke i eksempel 59b pga. vendingen foran (Bekkevold,
1992, 103).” Denne bemærkning giver kun mening, hvis eksemplets to takter læses som en fortløbende
bevøgelse.
Som drejeakkord
Her angiver Bekkevold kun ét eksempel: S Tm S (59c), ”andre vendinger bør ikke brukes (Ibid)”. Og
overser dermed, at hun i eksemplet forinden, 59b, netop har angivet et andet eksempel, nemlig D-Sm-D. ja,
ikke bare det. Vi får faktisk hele to drejninger: Sm-D-Sm-D. Spørgsmålet er selvfølgelig om der er tale om
Sm-D-Sm-D eller som Bekkevold åbner for, D-Ts-D. Skal man være funktionelt nøjeregnende må der være
tale om D-Ts hvor Ts omtolkes til Sm idet den bevæger sig tilbage til D.
For sekstakkord med springende bas
De næste fire eksempler er efter min mening de mest overbevisende eksempler Bekkevold
overhovedet giver på, at hendes fremstilling af overmediantens rolle som sekstakkordrepræsentant er en
funktionsinterpretativ fuldtræffer.
Bekkevold kommenterer ikke meget. Eksemplerne taler for sig selv. Hendes eneste kommentar er til de
vanskeligheder stemmeføringen byder. Her ekspliciterer hun, at vendingerne kan bruges i både dur og mol
(Ibid., 104).

Bekkevold, 1992, 104, eks 59 d-h
Kan være, at Bekkevold ikke føler behov for at kommentere. Jeg gør.
De fem eksempler viser to typer bevægelse inddelt i to grupper. De to gruppeinddelinger er ikke
sammenfaldende. Vi har dels en inddeling på baggrund af basbevægelse: Tre eksempler (d-f) med faldende
kvart og to (g-h) med stigende kvart. Dels en inddeling på baggrund af akkordforbindelse: Tre med
forbindelser mellem mediant og sekstakkord (d,e,g) og to med forbindelser mellem to medianter (f og h).
Dispositionen giver således eksempler på begge basbevægelsesretninger for begge
akkordforbindelsestyper. Ja, den gør mere end det. For udover kvartspring i forskellig retning er der jo også
de faldende tertsbevægelser, der også i forhold til funktionelle (underforståede) grundtoner bevæger sig
kvartvist. Dette sidste aspekt lades ligge.
I det første eksemperl (59 d) erstattes en tonika sekstakkord af sin mediant i en usædvanlig smuk
harmonisk bevægelse, som jeg ikke tror jeg har set noget sted i praksis. Og det er en skam, for den er smuk
og den virker! Kombinationen af stadig at kunne indhøre den udeblevne tonika sammen med fornøjelsen
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af den friske klangfarve gør eksemplet overbevisende, sin indlysende sjældenhed til trods. Eksempel e
kunne være dobbelttydigt. Hvorfor, kunne man spørge, er Hm en Sm og ikke en Ts? Det skyldes den videre
progression til nok en tonika. Akkordfølgen lyder som en harmonisk bevægelse, en progression. Den vil ikke
på nogen tilfredsstillende måde kunne erstattes af tre akkordgentagelser, som tolkningen af Hm som Ts
ville antyde. Som Ts ville vi også have at gøre med en funktion ’i tillæg til’. Ikke en ’bruges i stedet’. Og
bruges i stedet er jo netop hvad Hm gør. Den bruges i stedet for den G, der til gengæld absolut ville være en
mulig erstatning for Hm. Eksempel f er på den ene side set blot en videre variation af e og på den anden
side – netop i kraft af denne variation – tendentielt mindre éntydig. Ét argument for at Hm i eks. 59e måtte
være en G repræsentant var, at den hørbare harmoniske progression ville blive modsagt af becifringen, hvis
Hm tolkedes som en tonikarepræsentant. Dette argument er væk i eks f. Høres Hm som en forlængelse af D
(uanset melodiens bevægelse til en tone udenfor D-klangen) vil den progression, der indiskutabelt er til F#m
kunne udtrykkes ved at høre F#m som repræsentant for A. Altså forløbet T-Ts-Ds. I en sådan tolkning ville
bevægelsen fra F#m til G udgøre et problem. Bevægelsen lyder funktionsharmonisk plausibel, uden den
mindste klang af skuffende progression. Og det vil stå i modstrid til den resulterende funktionsharmoniske
tolkning, T-Ts-Ds-G, hvis afsluttende dominant-subdominant-progression fortæller, at her er lyden af en
omvendt eller en afart af en skuffende kadence. Bekkevolds tolkning er rigtig, fordi den hele vejen igennem
er kontingent og i samklang med det lydlige udtryk. Både eksempel 59e og f findes i praksis, og Bekkevolds
analyse underbygger nok engang hvor rigtigt set hendes sekstakkordrepræsentationsteori er. Eksempel 59g
giver ikke anledning til mange kommentarer. Sm-D-bevægelsen er den samme som i eks. 59b. Her nås den
blot springvis. Eksempel 59h ville fungere fint i D-dur. Her ville det lægge sig tæt op af eks. 59d, og de
kommentarer, der er knyttet hertil ville også gælde her. I d-mol er det mere problematisk. Og det er det
fordi progressionen en stor sekund nedad dels er en atypisk funktionsharmonisk progression, dels i dette
tilfælde går fra en molakkord til en durakkord, hvilket altid suggerer den omvendte skuffende kadence.
Altså bevægelsen fra et sjettetrin til et femtetrin, der så forventes at fungere dominantisk. En forventning,
der umiddelbart indfris i eks. 59h, om end den angivelige tonika afslører sig som Sm.
Alt i alt demonstrerer Bekkevold med disse eksempler dog til fulde relevansen af sin kategorisering.
For sekstakkord med trinvis bas
Som Bekkevold også selv gør opmærksom på er de to første eksempler kun gangbare i mol. Dm er i sig
selv kun relevant i mol. I dur ville den være en formindsket treklang, og de er jo eksplicit udelukket fra at
optræde som stedfortrædende akkorder. Den basbevægelse, der giver eksemplerne 59i og j deres
harmoniske mening, er da også en formel knyttet til mol. En formel, hvor anden akkord normalt er en
moldominant sekstakkord. Fordi der er tale om en fast vending, hvor denne sekstakkord forventedes giver
det mening at høre den aktuelle durtreklang som ’brugt i stedet for’ denne. Som altså en Dm. I eks.59k er
så også subdominantsekstakkorden erstattet af sin mediant, igen uden at vendingens karakteristika
ændres. Dvs. uden funktionsskift. Derfor er betegnelsen Sm funktionsteoretisk set den rigtige. Eksempel 59l
giver et forsøg på en durversion af bevægelsen. Men da durversionen er langt mindre fast etableret, i langt
mindre grad en ’vending’ i Bekkevolds forstand, fungerer substitutionen af Eb med Gm ikke helt ligeså godt.
Teoretisk set er analysen forståelig, men akustisk set tror jeg snarere jeg hører Gm som Ts end som Sm. Det
samme gør sig gældende i eks. 59m. Meningen er tydelig. Men det fungerer ikke som det er tænkt. Det er
næsten umuligt ikke at høre bevægelsen fra dominant til tertsfordoblet sjettetrin som en skuffende
kadencering, der fortsætter ind i en autentisk kadence.
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Bekkevold, 1992, 105, eks, 59 i-m
Også her går Bekkevolds kommentarer primært på stemmeføringen og dens problemer.
Alt i alt underbygger Bekkevold sin teori om mediantens evne til at ’bruges i stedet for’
hovedtreklangens sekstakkord ypperligt, og rationaliteten i at skifte fokus fra funktion til ved overgangen
fra grundakkordstedfortræder til sekstakkordstedfortræder synes altovervejende underbygget af
fremlæggelsen selv.

’I tillæg til’
Begrebet ’i tillæg til’ er som udgangspunkt defineret som den situation, hvor en bitreklang umiddelbart
følger sin hovedtreklang. Hun definerer det blot som, at vi får ”en mediant i stedet for akkordgjentakelsen
(Ibid., 99).” De forskellige måder det kan ske på behandles nu under ét. Men det lønner sig at læse en
underliggende opdeling ind i teksten. En opdeling i basbevægelsestyper:
Grundakkordstedfortrædere
Gennem den optik falder gennemgangen af submedianterne i to dele:
1) Faldende tertsvis bevægelse fra betonet til ubetonet, efterfulgt af nok en bevægelse.
2) Faldende tertsvis bevægelse fra ubetonet til betonet, efterfulgt af tonegentagelse.
Fra betonet efterfulgt af bevægelse:
Om denne første kategori, den der i dansk teori vil betegnes som standardbevægelsen fra en
hovedfunktion til dens ’afledning’, skrives:
”Dette går vanligvis greit dersom du passer på å gå fra hovedtreklangen til dens undermediant og
ikke omvendt. (Å gå fra medianten og opp til hovedtreklangen er såpass typisk for modalitet at vi bør
unngå det.) Vanlige vendinger er T Ts S (eks. 58g), T Ts D (eks.57b og d)og S Ss D (eks. 58h). I disse
vendingene kan vi godt finne bruk av S6, S65 og D7. Disse kan vi også bruke når vi setter inn en
undermediant istedenfor en grunnstillingsakkord (Ibid., 101).”

Bekkevold, 1992, 101, eks 58g-h
Bekkevold ekpliciterer det ikke, men nodeeksemplerne viser, at der er tale om en bevægelse fra
betonet hovedfunktion der fortsættes umiddelbart til sin stedfortræder på ubetonet slag. Denne
stedfortræder fortæsttes i eksemplerne enten tertsvis ned eller kvartvis op.
Fra ubetonet efterfulgt af tonegentagelse:
”Dersom du ønsker å bruke vendingene Ts S3 eller Ss D7, må du være oppmerksom på at
tonegjentakelsen i bassen virker uheldig dersom den skjer fra ubetont til betont taktdel. Det kalles ”død
bass” og bliver tradisjonelt unngått (Ibid, 101)”
Her ekspliciteres betoningsforholdet mellem akkorden bragt ’i tillæg til’ og dens efterfølger: ’I tillæg til’akkorden skal falde på betonet (eks 58i-j). Hvad Bekkevold ikke nævner er, at dette ændrer det
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betoningsforhold, der fandtes i de eksempler, hvor ’i tillæg til’ bevægede sig videre. Hovedfunktionen må
nu falde på ubetonet og ’i tillæg til’ på betonet.

Bekkevold, 1992, 101, eks 58i-j
Sekstakkordstedfortrædere
Gennemgangen af mediant i tillæg til en sekstakkord er kort. Der er kun ét punkt.:
”Skal vi ha en overmediant i tillegg til en sekstakkord, dvs. istedenfor en akkordgjentakelse, må vi
også her unngå ”død bass” ved tonegjentakelsen i bassen. Det vil si at den første av de to akkordene,
enten det er medianten eller sekstakkorden, må ligge betont.
Vanlige vendinger er: T3 Tm (eks.59n) og S3 Sm (eks. 59 o) eller omvendt (min kursiv). Dm brukes
praktisk talt ikke, da den må komme i tillegg til molldominantens sekstakkord i melodisk nedgang, og
det lett vil bli for mye preg av ren moll (ibid. 105).”

Bekkevold, 1992, 105, eks 59n-o
’I tillæg til’ grundakkord havde to kategorier. ’I tillæg til’ sekstakkord har kun én. Den minder om anden
kategori fra ’i tillæg til’ grundakkord i og med, at den involverer tonegentagelse. Men funktionerne i
tonegentagelsen er anderledes. Optrådte bitreklangen ’i tillæg til’ grundakkord indebar tonegentagelsen
funktionsskift. En bitreklang som grundakkord forvandles til en ny hovedfunktions sekstakkord. Optræder
bassens tonegentagelse 'i tillæg til’ sekstakkord er der intet funktionsskift. Blot en hovedfunktion, der
forvandler sig til denne hovedfunktionsbifunktion. I begge tilfælde er der tale om overgang fra grundakkord
til sekstakkord, men hændelsesfølgen er modsat. Det ligger lige for, at konkludere, at dette skyldes, at en
bifunktion, der optræder ’i tillæg til’ en hovedfunktion i sagens natur ikke kan forudgå denne. Men dette er
jo ikke tilfældet for sekstakkordstedfortrædere. I ovenstående forklaring placerer Bekkevold et ”eller
omvendt”, og dette omvendt er jo netop hvad der fremgår af eks. 59a, hvor Sm jo faktisk forudgår S. Hvis
dette er muligt for sekstakkordstedfortrædere, ville Ts i eks. 58j kunne omtolkes til en Sm, der bevæger sig
til S3. En tolkning, der på ingen måde er i konflikt med det hørte.
Begrebet ’i tillæg til’ implicerer en umiddelbar følge af hoved- og bifunktion. Bifunktionen beskrives af
Bekkevold som erstatning for en akkordgentagelse. Grundakkordstedfortræderens ’i tillæg til’ optrådte i to
udformninger. Sekstakkordstedfortræderens kun i én. Skyldes det, at sekstakkordstedfortrædere alrig

131

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

optræder umiddelbart efter hovefunktionen med bevæget bas. Nej, det gør det ikke. Bekkevold har blot
rubriceret denne bevægelse under ’i stedet for’. Og dette kan jeg kun se som en fejl. Ikke på grund af den
praksis, man finder i dansk teori, men i forhold til Bekkevolds egen fremstilling. På samme måde som
modellen med akkordskift over tonegentagelse optrådte – med omvendt følge – hos både grundakkord- og
sekstakkordstedfortræderne optræder jo også bevægelsen fra hovedklang til biklang i begge grupper. Og
også her kan man iagttge en omvending. I enten bevægelsesretning eller rækkefølgen af hoved- og bifunktion. Sammenlign selv eks. 58g og 59a, som er sat sammen herunder:

De to bevægelser er analoge. Begge laver de en tretsvis udfyldning af intervallet mellem tonika og
subdominant. Det er ulogisk, at den ene af disse udfyldninger skal beskrives anderledes end den anden.
Begge må de forstås som ’i tillæg til’. Gør de det bliver grund- og sekstakkord-stedfortrædernes bevægelser
’i tillæg til’ hovedfunktionen fuldstændigt analoge. Begge vil kunne inddeles i ”faldende tertsvis bevægelse
fra betonet til ubetonet, efterfulgt af nok en bevægelse” og ”faldende tertsvis bevægelse fra ubetonet til
betonet, efterfulgt af tonegentagelse.”
Bekkevold skiller sig ikke blot ud fra Øien i sin enestående systematik. Hun skiller sig også ud – både fra
Øien (1975), og de senere Tveit (1984) Bjerkestrand/Nesheim(1995) - ved ikke at bringe et afsnit om om de
funktionsteorien dybest set fremmede biseptimakkorder. Der kan være flere grunde hertil. Vigtigst er
måske i virkeligheden den, at disse firklange ikke fremhæves hos Øien 1971.

Medianter
Medianter er ikke kun tonale. De kan også være reale. En ’real’ mediant er en
”akkord som ikke har alle sine toner innenfor tonearten. Dersom vi ser en akkord som danner en
tersforbindelse til en hovedtreklang, men som har en eller flere toner som ligger utenfor tonearten, er
den det vi kaller realmediant (Ibid.118).”
Et eksempel på en sådan realmediant er den dobbeltskuffende kadences tonika: Ab i C-dur. Bekkevold
beskriver den som ”den skuffende kadensen i moll overført til dur (Ibid.).” Vi finder altså en anden type
forklaring, end den Øien gav. Øien opstillede dybest set blot et referencesystem, med tilhørende
becifringsanvisninger. Hvorledes de forskellige forbindelser skulle forstås tonalt, kom han ikke ind på.
Bekkevold lancerer en forklaringsmodel, der indebærer lån fra andre tonearter/tonekøn. Hun gør dog ikke
mere ud af dette aspekt, men præsenterer en inddeling af de reale medianter i grader, relativt til, hvor
mange fællestoner, der er akkorderne imellem.
”Generelt kan vi si om realmediantene at de har enten en eller ingen fellestone med den
hovedtreklangen de har tersforbindelse med. Dermed kan vi gruppere alle mediantene etter hvor
mange fellestoner de har. De deles gjerne inn i grader:
Medianter av 1. grad: de som har to fellestoner med hovedtreklangen. Disse medianter er tonale.
[….]
Medianter av 2. grad: de som har en fellestone med hovedtreklangen. Disse mediantene er reale. Eks.:
C-dur-Ass-dur.
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[…]
Medianter av 3. grad: de som har ingen fellestoner med hovedtreklangen. Disse mediantene er også
reale. Eks: C-dur- ass-moll (Ibid. 118-119).”
”De deles gjerne inn i grader”, skriver Bekkevold og fraskriver sig hermed ophavsretten til denne
inddelingsform. Spørgsmålet er blot, hvem man så skal tilskrive denne ophavsret? Ingen svenske eller
danske teoribøger før (eller efter for den sags skyld) Bekkevold gradsinddeler medianterne. Man finder
nøjagtig samme inddeling nogle år senere hos tyskeren Thomas Krämer, hvilket kunne indikere en tysk
tradition. Men jeg har ikke kunnet finde denne tradition. Krämer henviser i en litteraturliste til koryfæerne
Grabner, Maler og Diether de la Motte. Men her er intet direkte forbillede at finde.193 Grabner arbejder
med særlige mediantbecifringer, men har heller intet gradssystem. Tættest på kommer Diether de la Motte
([1976], 2004, 160), der anfører fire ”slægtskabsgrader” [Verwandtschaftsgrad]194 i et forsøg på at omgå
begrebet ’mediant’. Disse fire slægtskabsgrader er (becifringerne er givet udfra C-dur):
1. Paralleklange. To fællestoner (Am, Em).
2. Variantens parallelklange. En fællestone (Ab, Eb).
3. Parallelklangsvarianter. En fællestone (A, E).
4. Variantens parallelklangsvarianter. Ingen fællestone (Abm, Ebm).
Som man kan se er dette skema ikke helt sammenfaldende med Bekkevolds. De la Mottes 2. og 3.
slægtskabsgrad er hos Bekkevold slået sammen til ”medianter af 2. grad”, nemlig dem med kun én
fællestone. Thomas Krämer henviser ikke til Bekkevold i sin fremstilling, og der er ingen grund til at tro, at
han har kendt den. Enten er der tale om to uafhængige viderebearbejdninger af Diether de la Mottes
slægtskabsinddeling, eller også er der en fælles kilde, som er sluppet under min radar. Jeg har i skrivende
stund svært ved at forstå, at Bekkevolds tredelte gradsfremstilling af mediantsystemet skulle være den
første. På den anden side véd jeg, at den ikke optræder i nogen af de lærebøger jeg til nu har beskrevet, og
jeg ved, at jeg har beskrevet de lærebøger, som der findes henvisninger til.
Indtil andet er bevist, må Bekkevolds henvisning til almindelig praksis i form af det lille ”gjerne” tages
som udslag af beskedenhed.

Tonale Udsving
Også gennemgangen af bikadenser og tonal udsving, lægger sig i sin inddragelse af det svenske begreb
’bitonika’ tættere op af Øien 1971 end Øien 1975. Et rids af den samlende tekst i grå felter giver et meget
godt billede af fremstillingen:
”En bikadens er en kadens i en annen toneart enn hovedtonearten. Den nye tonearten kalles
bitoneart (Ibid.131).”
[…]
”Dominanten i bitonearten kalles bidominant. En bidominant vil – med få unntak – ha et løst
fortegn som hever tersen, slik at den lir en durters (Ibid. 132).”
193

I første udgave af harmonilæren fra 1931-versionen benytter Maler faktisk en gradsinddeling af
dominantforhold, men ikke mediantforbindelser. Imidlertid er det 1971-versionen Krämer henviser til. Denne er blot
en afglans af 1931-versionen. I 1971 er meget forsimplet nærmest til ubrugelighed. Her er ikke engang
gradsinddelingen af dominantforhold. Men der er en gradsindeling af kromatik (1971, 50), hvorunder tertsslægtskab
nævnes. Denne behandling af tertsforhold kan muligvis have ligget som baggrund for de la Mottes fremstilling.
Kromatik af første grad indbefatter ”fjernt tertsslægtskab”, som indbefatter molversioner af moltonikaens medianter
og durversioner af durtonikaens (1971, 48).
194
At de fire slægtsskabsgrader ikke er overtaget fra andre fremgår af hans formulering (de la Motte[1976], 2004,
160): ”Jeg foreslår, at vi undgår termen mediant og præcist angiver slægtskabsgraden” [Ich schlage vor, den Terminus
Mediante zu umgehen und den Verwandtschaftsgrad präzis anzugeben.”]
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[…]
”Når vi har en bikadens, uansett lengde, sier vi at vi har et utsving. Utsvinget er tonalt når bitonika
også hører til i hovedtonearten (Ibid.)”
Til dette billede føjer Bekkevold et nyt begreb, brudakkord. Det betegner en bidominant, der ingen
funktion har i den herskende toneart, men kun har relation til sin efterfølgende bitonika. Begrebet er på sin
vis fint, da det italesætter et fænomen, som i anden teori menes dækket af begrebet ’bidominant’. Men
’bidominant’ betegner jo kun akkordens relation i forhold til den efterfølgende akkord. Hvilke relationer
skal den have til den forudgående? ”Ingen!”, udsiger begrebet ’brudakkord’, der derved implicit svarer på
spørgsmålet: ”Må denne bidominant godt indsættes her?”
Bekkevold ekspliciterer også reglerne for parentessætning:195
”Toneartssignaturen må komme som et funksjonssymbol rett etter parentesens slutt. Derfor må
siste bitonika i et utsving skrives utenfor parentesen, som første funksjonssymbol etterpå – med sitt
funksjonsnavn i hovedtonearten (Ibid. 134).”
I denne fremstilling af tonale udsving synes Bekkevold at overse noget af det funktionsteoretisk mest
overbevisende hos Øien, nemlig hans blik for sekundskridtets relation til den skuffende kadence. Det blik,
der tillod ham overhovedet at tænke den tolkning, at en sekundvis videreført bidominant bevæger sig til en
submediants stedfortræder (fordi den trinvise videreførelse vil føre til en grundakkord). Altså til en akkord,
der bruges ’i stedet for’ en bifunktion. Høffding (1933, 153) brugte denne tolkning (samt tolkningen af
dominantakkord på antepenultima som S7) og havde ikke brug for ellipsebegrebet, Hamburger (1951, 17,
26) benyttede ikke denne tolkning (og heller ikke antepenultimatolkningen) og havde derfor brug for
begrebet. Således fremstillet kan man påstå, at brugen af ellipse-begrebet blot udtrykker et utilstrækkeligt
begrebsapparat. I forhold til funktionsteoriens forståelse af alle forløb som ”variation af kadencen
(Høffding, 1933, 5)” er ideen om en stærk funtionel akkords manglende videreførelse da også
kontraintuitiv. Dominanternes forståelige fortsættelse er grundlaget i funktionel musik. Kan
dominantprogressionen ikke forklares som led af en kadence har vi at gøre med en afunktionel, modal
musik. Ingen af de teoretikere, der benytter ellipsebegrebet udsiger dette. De bruger tværtom begreb som
en slags ”forklaring”. Hvorfor lyder denne progression, som vi ikke kan forklare godt?”
”Det er fordi, det er en ellipse”. Men hermed er intet forklaret. Man har blot udsagt et ord.
Bekkevolds fremstilling er et mønstereksempel på brug af ellipse-begrebet som erstatning for
manglende forståelse. At en sådan fremstilling kan forekomme hos en så gennemstruktureret forfatter, hvis
forlæg – Øien – giver hende alle midler i hånde til at undgå det, er så besynderligt, at jeg kun kan tro, at
Bekkevold opfatter situationen ganske anderledes end jeg. ”[…] ikke alle bikadenser slutter fullstendig.
Noen kan ende med bidominanten, andre med en annen akkord i bitonearten utenom bitonika (Ibid. 142)”,
fortæller hun. Og illustrerer med en bid af Mendelssohn-Bartholdys ”Entflih mit mir”, op. 41, nr2, takt 5-8:

195

Dette kan man i øvrigt også finde i svensk teori hos f.eks. Svensson/Moberg (1933) og Söderholm (1959).
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Bekkevold, 1992, 142, eks. 79: Mendelsohn, Entflieh mit mir, t.5-8. Hos Bekkevold optræder eksemplet i
korpartitur.
Øverste analyse er Bekkevolds. Hun tolker sidste akkord i første takt som begyndelsen på en bikadence.
Om hun også forstår den som en brudakkord er uklart. Der udfolder sig da en skuffende kadence i forhold
til Tp. Ligesom Øien 1971 inddrager Bekkevold parallelbetegnelsen for angivelse af sjettetrinnet, når det
står som målet for en kadence, og dermed som en betegnelse for en tonal station. Men modsat Øien
mener hun ikke at denne skuffende kadence i paralleltonearten kan besifres ud fra hovedtonearten. Men
det ikke bare kan den, det bør den (efter min overbevisning). Vi hører tydeligvis en bikadence mod Tp. Den
skuffer. Altså får vi stedfortræderen for Tp. I 1971 noterede Øien den som Tps i 1975 som Tss. Hvad man
vælger er en smagssag. Da Tps er identisk med S, kan Mendelsohn bruge den således i resten af satsen,
hvorfor Tps omtydes til S. Hvornår det sker, er en smagssag. A pros pos omtydninger, burde analysen også
være præcisere i første takt. For hele Mendelsohns harmoniske pointe er jo, at den indskudte bikadences
første og sidste akkord begge er forståelige udfra hovedtonearten. Den ufuldkomne subdominant i cis-mol
er ufuldkommen dominant i E-dur. Så det er først retrospektivt, når kvartskestakkorden i cis-mol sætter ind,
at man forstår, at den akkord, der introducerede sig selv som ufuldkommen dominant i hovedtonearten i
sin videreførelse omtydes til parallellens subdomnant.

Afslutningsvis
Bekkevolds er alt i alt en forbilledlig systematisering af de spor Øien lægger ud i sit forløbige manuskript
fra 1971. Den bliver i en sådan optik næsten en alternativ version af Øiens egen 1975. Men kun næsten.
Bekkevolds bog er mindre omfattende end Øiens og har et en mere direkte rettethed mod
undervisningssituationen end Øiens. Uvist af hvilken grund kom hendes bog ikke til at danne afsæt for den
næste betydelige norske harmonilærebogsforfatter Sigvald Tveit. Hans bog tager tydeligvis afsæt i Øiens
store Harmonilære fra 1975, og læser denne på en måde, der gør inddragelse af en omfattende amerikansk
inspiration til en naturlig del af fremstillingen. Tveits valg synliggør på sin side yderligere den drejning, der
allerede er observeret i forbindelse med Øiens anden bog. Drejningen fra et repræsentationsfokus til et
progressionsfokus. Det bliver de karakteristiske progressioner og ikke de kun tre funktioner med
hovedrepræsentanter og stedfortrædere, der kommer til at fremstå som netop det, der karakteriserer
funktionsharmonikken. At en harmonik karakteriseret gennem progressioner så næppe kan kaldes en
funktionsharmonik er en sag. Dur-mol-tonalt er det under alle omstændigheder.

Sigvald Tveit (1945-) Harmonilære fra en ny innfallsvinkel ([1984], 4.udg. 2003)
Med sin udgivelse i 1984 radikaliserer Sigvald Tveit Øiens becifringssystem og hans
progressionsvejledninger. Becifringssystemet overføres på en trinteoretisk tænkemåde. De formindskede
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treklange anses som fuldgyldige funktionsbærere. Progressionsvejledningerne udmøntes i et regelsæt, der
præcis som i Ingelfs udgivelse få år tidligere (1980), indtager en selvstændig plads parallelt med
funktionsbeskrivelserne. Som i Tveits tilfælde er en anelse ændrede i forhold til tidligere praksis. Der er
nemlig tale om en harmonilære ”fra en ny indfaldsvinkel”.
Den ny indfaldsvinkel fremgår ikke kun af hans tekst. Den fremgår også af hans litteraturliste. Øiens
1975 nævnes, og to af de referencer Øien nævner mere en passant - Schönberg (1911) og Hindemith (Oslo
1953) – optræder også. Derudover er nu Diether de la Mottes harmonielære (1977) udkommet, endda i
norsk oversættelse anno 1981. Den inddrages.
Disse fire udgivelser repræsenterer den tysk/skandinaviske forståelse af dur-mol-tonalitet. Af disse fire
har kun Øiens og de la Mottes bøger rod i funktionsteorien. Både Schönberg og Hindemith viderefører den
trintteoretiske tradition, om end Schönbergs fremlæggelse har træk fra funktionsteorien.196 De øvrige
fjorten titler har alle rod i amerikansk teori, med Fortes (1962) og Pistons (1962)197 harmonilærebøger som
de absolutte sværvægtere.198 Begge disse er funderet i trinteori. Pistons bog viderefører en opdeling af
akkordmaterialet i de, der er særlig vigtige for toneartsfremstillingen, de ”tonal degrees”, og trin, der af
mindre betydning, ”modal degrees”, kaldt således fordi, de kun definierer tonekøn og ikke grundtone. Til
”tonal degrees” hører I, IV, V og II, til ”modal degrees” VI og III (Piston, 1962). Forte er mere radikal. Ikke
kun afsværger han funktionsteorien ”since neither is this functional relation in accord with the logic of
triadic tonality nor can it be verified in actual compositions (Forte, 1962,iii)”. Han omdefinerer også Kochs
(1782,53) inddeling af akkorderne i ’væsentlige’ og ’tilfældige’. Det, der senere blev til hoved- og bitreklange, i engelsk litteratur ’primære’ og ’sekundære’ akkorder,199 således at der kun er to primære
treklange: Tonika og Dominant (Forte, 1962,88). Sammen med afvisningen af funktionsteorien ophæves
subdominantens priviligerede status som den tredje af disse fuldstændig.
Størst indflydelse har Delamont, Ottman og Piston. Den sidste klinger med i den indledende
proklamation:
”Harmonilære er egentlig ikke noe annet enn en systematisering av harmoniske virkemidler som
brukes i en nærmere presisert musikkgenre eller stilepoke (Tveit, 2003, 16).”
Som Øien og Bekkevold i høj grad parafraserede Richtertraditionens fremstillinger parafraserer Tveit en
anden tradition, Weber-traditionen. Det særlig ”Weberske” i denne tradition er ikke så meget hans
romertalsbecfiring200 som hans ønske om en ren praksisafledt teori. Og hans berømte credo, der indleder
hele hans afhandling:

196

Se ”Fra Hauptmann….”
Citater fra Piston vil i gennemgangen af Tveit alle hentes fra den udgave, 3. udgave, af Piston, som Tveit har
oplistet i sin litteraturliste.
198
Tveits samlede litteraturliste er som følger (titler, der ikke figurerer i min samlede litteraturliste skrives fuldt
ud, de øvrige præciseres gennem årstal): Hawley Ades Choral Arranging, Pennsylvania, 1966, Gordon Delamont
(1965), Allen Forte (1962), Dick grove, Arranging Concepts, California, 1972, Dick Grove (1977), Dick Grove (1983), Paul
Hindemith (1953), Jimmy Joyce A Guide to Writing Vocal Arrangements, California, 1972, Aita Kerr Voices, New York,
1972, Diether de la Motte (1981 [2004]), Robert Ottman (1970), Walter Piston (1962), Augusta Rubin, J.S.Bach. The
Modern Composer, Boston, 1976, Arnold Schönberg Harmonielehre (1911), Don Sebesky The Contemporary Arranger,
New York, 1975, Paul Yoder Arranging Method for School Bands, New York, 1946, Anfinn Øien (1975).
199
Se f.eks. Warburton (1938, 46, 142)
200
En sådan benytter Vogler allerede 40 år tidligere (1776, 82), om end kun sporadisk og om en enkelttone. I
senere bøger (1800, 1802) finder man den hyppigere brugt. Mens Webers system benytter store bogstaver for dur og
små for mol benytter Vogler sig kun af store romertal.
197
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”I kunsten iler praksis altid forud for teorien, og denne kan kun gradvist tilegne sig den førstes
frembringelser, og forbliver så langt bagud denne, mens kunsten selv, uden at stå stille, bevæger sig
mod sin fuldendelse”201
Amerikansk teori griber tilbage til denne tradition. Også amerikansk teori roser sig af, at være en ren
praksisorienteret teori, med samme forståelse af forholdet mellem teori og kunst, som Weber.
Forbindelsen mellem Weber og Tveit formidles af Piston:
“[I]f we reflect that theory must follow practice, rarely preceding it […] we must realize that musical
theory is not a set of directions for composing music. It is rather the collected and systematized
deductions gathered by observing the practice of composers over a long time (Piston, 1962, ix)”.202
Den Weberske betoning af forholdet mellem kunst og praksis ser vi her forbundet med tanken om
harmonisk teori som en systematisering af praksis.
Også i Tveits beskrivelse af selve grundfundamentet for teorien kan man indlæse indflydelse fra Piston.
Tveit fortæller:
”Et av siktemålene har vært å forsøke å fremstille harmonilæra med vekt på dens iboende
regelmessighet og systematiske struktur. Et hovedprinsipp i så måte er ideen om mønstertenkning.
Denne innebærer at en bestemt akkordprogresjon kan tjene som mønster for tilsvarende progresjoner
på andre trinn, både i dur og moll, ut fra samme regelsett som gjaldt for grunnmønsteret(Tveit [1984]
2003, 14).”

201

Weber 1817, forordet:”In der Kunst eilet die Ausübung stets der Theorie voran, und diese sich nur allmälig an
den Erzeugnissen der ersteren heranbildend, bleibet so lange hinter ihr zurük , als die Kunst selber, ohne noch stille zu
stehen, ihrer Vollendung entgegen blüht.” Den rene „praksisafledte“ teori står i modsætning til f.eks. Rameaus forsøg
på at fundere harmonisk teori i en form for fysisk naturvidenskabelighed (Rameau, 1722, 1737). I fraværet af et
sådanne, ”filosofisk princip”, som Weber kalder det, står teoretikeren overfor udfordringen at samle og systematisere
alle ”kendsgerningerne”, alle de sammenfiltrede normer, detaljer og undtagelser praksis opviser. Weber beskriver
mod slutningen af forordet sin frustration over, at man ikke ”i ét hug kan udfolde dette af tråde, der virker fra så
mange fra forskellige retninger, sammensatte system og dets indre sammenhæng for læseren på papirets sider, men
kun stykvis betragte og forklare et led af gangen, og først til sidst lade ham overskue denne hele nærmest anatomiske
procedure, den fysiologiske sammenfletning af alle enkeltdelene og den fuldkomne konsekvens med hvilken det ene
gensidigt begrunder og underbygger det andet.”[”das aus so vielen von den verschiedensten Richtungen her
wirkenden Fäden zusammengesezte Sistem und dessen innern Zusammenhang, nicht auf Einmal von dem Leser
entfalten, und auf die Papierfläche ausbreiten , sondern nur Stükweise ein Glied um das andere betrachten und erklären,
und erst am Ende dieses ganzen gleichsam anatomischen Verfahrens, das physiologische Ineinandergreifen aller
einzelnen Theile , und die vollkommene Konsequenz , mit welcher Eines das Andere wechselseitig begründet und
bewährt überschauen lassen kann (senere i forordet)”].
202
Samme idé om at den præsenterede harmoniske teori blot er en systematisering af indsamlet empiri kommer til
udtryk i nedenstående overvejelser hos Ottman: ”It might seem that we should be at liberty to follow any triad by any
other triad. But before making such an assumption, we should ask, ”Are there any restrictions governing the choiceof
chord succession?” If we should attempt to answer this question by looking in composed music for an example of each
possible chord progression, the answer would be ”No,” since diligent search would certainly and eventually reveal an
example of any possible succession of two chords. But by the time we had located every possible chord progression,
we would have noted that certain chord progressions appear over and over again, while others appear infrequently or
rarely. Composers have not chosen to utilize all possible chord progressions equally; an understanding of the style of
the ”common practice” period is dependent in part on knowledge of the relative frequency of use of the various and
numerous chord progressions available, and the reasons for variance in frequency (Ottman, 1970, 185).”
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Og han anfører:
”Harmonilære som sådan er egentlig nøytralt beskrivende (Ibid. 17)”
Man kunne her relatere til Pistons opfattelse af de harmoniske vendinger som ”ord” eller
”formularer”.203 Men man kunne også henvise til Høffdings ”genfremkaldelsesteori.”204 Mest oplagt er det
nok alligevel at se ’mønstertænkningen’ som en direkte arv fra hans umiddelbare forgænger, Øien. Hos
Øien blev det ganske vist ikke formuleret som et credo, men det lå som præmis for f.eks. hans
funktionsmæssige forståelse af sekundskridtet. Som det erindres, fremstilledes dette skridts
funktionharmoniske raison d’etre som betinget af dets analogi med den skuffende kadence.205 Hos Øien
tjente den skuffende kadence tjente herved som mønster for sekundskridt.
Tydeligere træder den amerikanske traditions ændrende påvirkning for dagen i hans anderledes brug af
det Øienske (egtl. Hamburgerske) becifringssystem. Øiens funktionsteoretiske tilgang (Hamburgers
indflydelse) tilsagde ham at forstå de formindskede treklange som udsnit af én af hovedfunktionerne og
ikke som selvstændige stedfortrædende funktioner. Tveit omdefinerer:
”Alle akkorder betraktes som tersstrukturerte. De analyseres bare ut fra de tonene som ligger i
akkordene – og ikke ut fra underforståtte eller utelatte grunntoner (Ibid.).”
Senere uddybes dette:
”Alle akkorder med utgangspunkt i treklangene på de sju skalatrinnene regnes som selvstendige
akkorder. Ingen av dem er ”forkortede”206 eller ”ufullkomne”. Denne form for systematikk, som
tabellene gir oversikt over, er ikke minst fruktbar når det gjelder forståelsen av dissonansbehandling
(Tveit, 2003, 191).”
Mols andettrin er ikke blot del af en S6, syvende trin ikke del af en D7. Hvor den første af disse
antagelser generelt bifaldes207 af hans citerede amerikanske litteratur, strider ideen om syvende trin som
203

Piston fortæller at “[t]he study of harmony deals with the variants of […] fundamental formulae, or “words
(1962, 38).”
204
Høffding (1933, 4) skriver bl.a., 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;” Denne teori afføder
Høffdings forståelse af al harmonisk opbygning som en variation af den tonale kadence (1933, 33-34).
205
Dette kommer tydeligst til udtryk i den preliminære harmonilærebog, hvor han – endda understreget - skriver:
”skuffende kadens D-Ts kan efterlignes også på andre trinn i dur og moll, såfremt vi kan oppfylle de ovennevnte krav
til den (1971, 110)”. Bemærk ligheden mellem Tveits formulering, ”samme regelset”, og Øiens bemærkning om at
”oppfylle de ovennevnte krav”. Tveits hovedkilde er uden tvivl Øien.
206
Begrebet ”forkortet” i stedet for ”ufuldkommen” indførtes af Øien (1975), som overtog det fra tysk teori. Han
begrunder sit valg: ”I en del lærebøker er akkorden blitt kalt ”ufullkommen” eller ”ufullstendig” dominant. Det er
åpenbart at disse uttrykkene kan forsvares rent bokstavelig. Men det kan innvendes at betegnelsen lett vil lede
tankene i retning av (klanglig) mindreverdige egenskaper ved akkorden. Det ene av uttrykkene brukes dessuten […] i
en annen forbindelse med en helt annen betydning (ufullkommen subdominant), noe som skaper en konflikt mellom
to ulike tankeassosiasjoner. Vi velger derfor i denne sammenheng å bruke adjektivet ”forkortet”. Det har den fordel at
det ikke har prefikset u-, som kan vekke umiddelbare forestillinger om negative klanglige kvaliteter; […]Dessuten har
betegnelsen fått hevd i nyere tyske lærebøker (Øien, 1975, 88-89).”
207
Alle er enige om, at akkorden er en selvstændig treklang. Kun spørgsmålet om, hvorvidt den optræder som
grundakkord, deler dem. Piston erklærer at “it has been the practice of composers to use this chord rather freely in
root position (Min kursiv, Piston, 1962, 19)”, Delamont fortæller, at komponister appear to have shown a preference
st
nd
for (min kursiv) the sonority of the 1 inversion of this chord (min kursiv); but root position is available, and the 2
inversion can be very effective” og understreger, at “[t]he root of ii may be regarded as “free” and can leap. The root
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en selvstændig akkord mod hovedparten af de samme kilder.208 Skønt Forte (1962, 119) har samme
forståelse som Tveit synes det her mere oplagt at referere til Eken (1948, 19) og overtagelse af den
HamburgerG’ske (1948, 21) terminologi, som forbillede for opfattelsen af den formindskede
syvendetrinsakkord som en selvstændig treklang, der fungerer som dominantstedfortræder.
I denne videreførelse af noget, jeg har defineret som en Webersk tradition, er det så lidt pudsigt, at
Tveit endda i modsætning til Øein ikke overtager Webers brug af både små og store romertal:
”Det finns forsjellige varianter av trinnanalysen. Noen benytter vanlige romertall for durakkorder (I,
II, III osv.) og ”små romertal” for mollakkorder (i, ii, iii osv.). I denne boka har vi konsekvent benyttet
vanlige romertall for samtlige akkorder (Ibid, 190-191).”
Ingen av dem er ”forkortede” 209 eller ”ufullkomne”.[…]
Denne form for systematikk […] er ikke minst fruktbar når det gjelder forståelsen av
dissonansbehandling (Ibid. 191).”
Valget kunne tilskrives Piston og Forte, som heller ikke benytter den Weberske distinktion mellem store
og små romertal.210 På den anden side set benytter Ottman, der jo også har påvirket Tveit, den Weberske
praksis.211 Dertil kommer så Delamonte, der benytter en helt tredje praksis, nemlig at angive mol med
suffikset ’mi’ (for ’minor’).
Bemærk argumentationen for hans valgte akkordforståelse. At tolke anden- og syvendetrinsakkorderne
som selvstændige akkorder er særligt frugtbart i forbindelse med forståelsen af dissonansbehandlingen. For

th

th

and Diminished 5 are NOT heard as a “dissonant interval”; rather, the Diminished 5 itself is heard as a “dissonant
note” (Delamont, 1965, 157). Også Ottman er lidt mere tilbageholdende og beskriver den ligefrem som ”much less
common (min kursiv) than in first inversion (1970, 205), mens kun Forte angiver, at “the II in minor rarely occurs (min
kursiv) in fundamental position (Forte, 1962, 110) .
208
Piston (1962, 152), Delamonte (1965, 44-45) og Ottman (1970, 191) betragter den alle som et udsnit af
dominantseptimakkorden. Kun Forte beskriver den ligesom Tveit, som en selvstændig akkord der må forstås som
”serving as a substitute for V (Forte, 1962, 119)”. Og der er en basal forskel på disse to måder at tildele akkorden
dominantisk funktion: Som Enten som blot en ufuldstændig del af en hovedklang eller som selvstændig repræsentant
for den.
209
”Forkortet dominant” er efter Øien f Øien (1975), som overtog det fra tysk teori. Han begrunder sit valg: ”I en
del lærebøker er akkorden blitt kalt ”ufullkommen” eller ”ufullstendig” dominant. Det er åpenbart at disse uttrykkene
kan forsvares rent bokstavelig. Men det kan innvendes at betegnelsen lett vil lede tankene i retning av (klanglig)
mindreverdige egenskaper ved akkorden. Det ene av uttrykkene brukes dessuten […] i en annen forbindelse med en
helt annen betydning (ufullkommen subdominant), noe som skaper en konflikt mellom to ulike tankeassosiasjoner. Vi
velger derfor i denne sammenheng å bruke adjektivet ”forkortet”. Det har den fordel at det ikke har prefikset u-, som
kan vekke umiddelbare forestillinger om negative klanglige kvaliteter; […]Dessuten har betegnelsen fått hevd i nyere
tyske
210
Det er en almen praksis, kun at benytte store romertal ved generel omtale af de harmoniske trin. Grænsen
mellem denne generelle brug af store romertal og så den konsekvente er nogle gange svær at gennemskue. Danske
harmonilærebøger som HamburgerG (1948, 20) og Westergaard (1961,15) præsenterer i deres beskrivelse af
romertalssystemet den Weberske model, men benytter i den almene gennemgang udelukkende store bogstaver.
Riemann benyttede udelukkende store romertal og efter ham finder man samme praksis hos så indflydelsesrige
teoretikere som Louis/Thuille og Schönberg. Halm har i sine analyser en skelnen mellem store og små romertal men
benytter i sin brødtekst udelukkende store bogstaver. Man kunne tilskrive brugen af lutter store bogstaver en
indflydelse fra Vogler, men at dette de facto skulle være tilfældet, har jeg ingen dokumentation for. Normalt
kommenterer forfattere, der kun benytter store bogstaver, ikke deres egen praksis. Det at Tveit overhovedet angiver,
at der findes forskellige måder at notere romertal på er højst usædvanligt. Også selv om han ikke specificerer hvor
disse traditioner stammer fra.
211
Ottman benævner dem ”quality” symbols (Ottman, 1970, iv).
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så er dissonansen altid en septim og ikke pludselig en kvint.212 Den funktionsteoretiske ”oplevelsesmodus
kommer slet ikke i betragtning: Den modus, der i andre funktionsteoretikeres213 fremstillinger får dem til at
forstå akkorden (C-dur:) f-a-c-d som en subdominant med tilføjet sekst, og d-f-h som en ufuldkommen
dominant pga deres klanglige egenskaber.214
Endelig har selv indførelsen af begrebet om ”en ny indfaldsvinkel” en forgænger i den amerikanske
litteratur. Forte så også sin bog som en radikal fornyelse af traditionel harmonilære. Efter en opremsning af
traditionelle lærebøgers dårligdomme og mangler lyder det: ” Clearly a new and more effective approach
(mine kursiver) is demanded (Forte, 1962, iii).”
Alle de amerikanske kilder behandler stemmeføring, herunder basprogressioner. Men det samme
gjorde, som vi har set, Øien. Øiens iagttagelser skærper og systematiserer Tveit og præsenterer dem med
overtagelsen af et begreb fra Delamont,215 som ”prinsippet om de primære og de sekundære
akkordprogresjone (ibid, 14)”.
Så Tveits grundlag er kort skitseret:
Harmonilæren er neutral systematisering af praksis.
Praksis udgøres af en række harmoniske mønstre.
Progressioner udfoldes som enten ’primære’ eller ’sekundære’
Alle skalaens treklange har selvstændig harmonisk funktion (hoved- eller stedfortrædende)

Funktion
En teori, der er ”nøytralt beskrivende” kan ikke samtidig som udgangspunkt mene, at visse akkorder
repræsenterer andre. Men det er jo netop, hvad den Riemannske funktionsteori gør. Funktionsteorien er en
hypotese, et teoretisk konstrukt, nogle særlige briller hvorigennem de harmoniske begivenheder tolkes. Til
gengæld er progressionsforeskrifter ikke en del af Riemanns teori. Og de står helt centralt hos Tveit.
Fremsætter Tveits harmonilære overhovedet en funktionsteori?
Tveit mener tydeligvis selv, at han gør det.
Få teoretikere har så eksplicit udlagt præmisser for deres teori som Tveit. Han forklarer hvorfor han
bruger de becifringer han gør. Hvorfor han tolker skalaens akkorder som han gør. Og han forklarer eksplicit,
hvad man skal forstå ved ”funktionel harmonik”. En forklaring, der var fraværende hos f.eks. Øien og

212

7

6

Når f-a-c-d altid er en Dm og aldrig en F risikerer vi ikke, at den dissonerende tone pludselig skal forstås som
akkordkvint.
213
Hamburger (1951) og hele den ovenfor gennemgåede svenske tradition kunne her indsættes som verification
af denne påstand. Særligt vil jeg dog henvise til Ingelf (1980), som fastholdt denne funktionsteoretiske tilgang på trods
af, at hans fremstilling af ”ruter”, så som II-V-I, pegede i en anden retning.
214
6
Jens Brincker (1974, 37) leverer ét af teorihistoriens meget få eksempler på en argumentation for begrebet S
6
med henvisning til den identiske basgang i IV-V-I og II 5-V-I: ”Musikalsk er det ingen forskel på de tonale kadencer […]
og derfor må man foretrække en analysemetode, der kan udtrykke de to eksempler med samme analysetegn”.
6
Bjerkestrand/Nesheim skal senere (1995, 92) argumentere at en S faktisk slet ikke lyder som en molakkord, og
derfor heller ikke bør betegnes som en sådan. Se nedenfor.
215
Delamont, 1965, 102ff. Denne theory of root movement er et af Delamonts væsentligste bidrag til litteraturen.
Han udarbejder i tillæg hertil tre bevægelseskvaliteter. Kvintspringet er strong: ”The ”strongest ” most obvious, and
most expected of all progressions. It has the implication of “Dominant to Tonic”; a movement towards stability. The
”UP 4” is THE MOST COMMON OF ALL PROGRESSIONS (Ibid., 104).” Sekundskridtet er “Contrast”: “All notes of the
triad change. […] It is not as defined a root movement as ”Up 4”, but it has a clear ”forward motion”(Ibid.).” Endelige
er der tertbevægelsen, der er den “[m]ost “passive” of the primary progressiones. It has the least contrast, because
only one note of the triad changes. Because of this lack of contrast, “Down 3” can sometimes be ineffective over a bar
line (Ibid.)”. Sammenlign iøvrigt disse tre begreber med Høffdings (1933, 5) begreber for de samme bevægelser:
affinitær (strong), kontrær(contrast) og neutral (passive). Fra to forskellige traditioner er de to forfattere nået frem til
analoge karakteristikker. Hos Høffding blev det dog aldrig til andet end en latent progressionsteori.
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Bekkevold. At det, Tveit forstår som ”funktionel harmonik”, ikke nødvendigvis er det samme som Riemann
ville forstå således, er en anden sag:
””Funksjonell” harmonikk er en betegnelse som benyttes om harmonikken i musikk etter ca. 1650.
Mens akkordene før den tid dels var enklere i strukturen og dels stod i en tilsynelatende mer tilfeldig
relasjon til hverandre, bliver akkordene i den funksjonelle harmonik ofte mer komplekse. I tillegg viser
forholdet mellom akkordene et klarere og mer regelmessig mønster. Den enkelte akkord står ikke
isolert, men i en sammenheng hvor det bare er et begrenset antall muligheter for videreføring. Av disse
mulighetere er det noen få som dominerer.[…]
Virkningen av en akkord er helt avhengig av den sammenheng den står i, det vil si den funksjon den
har. En C-dur-treklang har for eksempel helt forskjellig funksjon i de følgende tre tilfellene:

Tveit, 2003, 90.
I det første tilfellet har akkorden tonikas funksjon: ro, hvile sentrum. I det andre tilfellet er
akkorden dominant i tonearten. Den virker midlertidig og har affinitet til F-durs tonika.
I det tredje tilfellet står C-dur-akkorden i et fjernere slektskapsforhold til toneartens, altså E-durs,
tonika. I enkelte stilarter kan den likevel oppleves som hjemmehørende i E-dur, som for eksempel i
romantisk musikk, jazz og rock.
I funksjonell harmonikk bliver som nevnt den enkelte akkord videreført på spesielle måter, og
tendensen til en bestemt videreføring øker dersom akkorden er dissonerende (Tveit, 2003, 90-91).”
På trods af de mange ord er det begrænset, hvad vi får at vide. Vi hører, at komplekse akkorder og
mønsterdannelse er særlig karakteristisk for funktionel musik. At akkordens funktion ændrer sig afhængigt
af hvilket skalatrin, den står på. Og at der er et særligt tilhørsforhold, det lave sjettetrin, som kan opleves
indenfor en durtoneart i romantisk musik, jazz og rock.
Til dette har jeg nogle kommentarer.
Det sidste først: Hvordan kan et begreb om funktionel harmonik blive belyst af den information, at en
given akkordrelation optræder i rockmusik? Er det fordi, Tveit mener, at rockens harmonik er funktionel?
Ligesom klassikkens harmonik?216
Et sådan standpunkt rummer et par problemer.
For det første vil funktionsharmonikkens vigtigste relation D-T i det meste rockmusik fornemmes
fejlanbragt. Det er slet ikke den relation, der er karakteristisk for musikkens harmonifølger. For det andet er
det i rock kadencen IV-I, der dominerer. Og vel finder man meget ofte mønsterdannelser i rockmusik. De
såkaldte ’rundgange’, der vel kan bestå af akkordfølger kendt fra den funktionstonale musik, men oftest
ikke gør det. Så mønsterdannelsen i sig selv er ikke funktionstonal. Ikke mønstre per se, men i en forholdsvis
lille udvalgt gruppe af særlige mønstre, definerer ved deres hyppige brug musikken fra ca. 1700 til 1900.
Den musik Tveit tilskriver ”funksjonel harmonikk”.
Dette ved Tveit godt. Han formulerer det blot først i et følgende afsnit:

216

Mener han det, står han i opposition til eftertidens førende rockteoretikere. Se først og fremmest Stephenson
(2002, 100 ff), men også Moore (1995) og Pedler (2011, 239-292). Der er ganske vist andre stemmer, som Biamonte
2012, der plæderer for en ”modal funktionsteori” baseret på det Riemannske system. Men bemærk, at selv Biamonte
understreger, at der er tale om en modal version. Biamonte udfordrer herved den skandinaviske modstilling mellem
’modal’ og ’funktional’.
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”I funksjonell eller tonal musikk, det vil si musikk som er skrevet i dur eller moll, er det enkelte
akkordprogresjoner som stadig går igen. Andre benyttes langt mer sparsomt. Vi finner altså bestemte
harmoniske mønstre, som vi i det følgende skal forsøke at vise (Tveit, 2003, 91-92).”
Komplekse akkorder da? Er de kendetegnende for funktional musik?
Ja, man finder, særlig i romantisk musik, en stor kompleksitetsgrad. Men den er dog for intet at regne
imod den kompleksitetsgrad man kan finde i den umiddelbart efterfølgende epokes absolut afunktionelle
musik af komponister som Schönberg, Berg, Bartok, Hindemith, og Stravinsky. Så et karaktesristikum for
funktionel musik er det vel næppe.
Tveit udtaler sig beskrivende om to af de tre hovedfunktioner. Dette er ikke set tidligere i norsk teori.217
Tonika karakteriseres med ordene ’ro, hvile, centrum’ for tonika. Dominanten karakteriseres som
’midlertidig’ suppleret med informationen, at den har affinitet til tonika. Subdominantfunktionen hører vi
intet om. I stedet vælger Tveit at inddrage en mediantrelation, uden at fortælle, at det er det, han gør. Så
præcis som hos Ingelf (1980, 28, 35) og Bekkevold ([1976], 1992, 13), får vi besked om tonika- og dominantfunktion, men ikke om det, der måske er det mest interessante, nemlig subdominantfunktionen. Den
funktion, som Øiens begreber ’antepenultima’, ’penultima’ og ’ultima’ ellers var så tæt på at få defineret
som en ’penultima’-akkord. På lige fod med vekseldominanten. Hvilke overvejelser en seriøs stillingtagen til
denne begrebslighed kunne medføre, får vi aldrig at vide.
At Tveit ikke udtaler sig om subdominanten er besynderligt. Ifølge litteraturlisten er hverken Ingelf eller
Bekkevold kilder, som Tveit støtter sig til. Deres inkonsistente subdominantbeskrivelser burde ikke have
påvirket Tveit. Forfatteren Delamont er derimod en angiven kilde. Hans beskrivelser af tonikafunktionen
synes endda at danne forbilede for Tveits. Tveit karakteriserer tonika med begreberne ”ro, hvile, sentrum”.
Delamont (1965, 107) skriver: ““I” is distinguished by a feeling of security, repose, finality.” Dominanten
beskriver Tveit ikke ligeså direkte. Han fortæller om sit nodeeksempel og betegner den her ”midlertidig”
med ”affinitet til F-durs tonika”. At Delamont (1965, 107) også understreger ”root tendency towards ”I””
gør ham ikke éntydigt til Tveits eneste inspirationskilde her. Tværtimod peger selve begrebet affinitet
tilbage til Øien (1971,101).218 – og i sidste instans naturligvis til Høffding, 1933, 5). Tveits inddragelse af
amerikansk tradition kunne derudover faktisk have muliggjort en konkret subdominantbeskrivelse. Det lå
lige for, at Tveit også inddrog et eksempel på subdominantfunktion – enten i tillæg til eller i stedet for den
dubiøse tertsrelation. Herved kunne Tveit igennem Delamonts klare funktionsangivelser have bragt en
tydelig beskrivelse af subdominantfunktion ind i skandinavisk musikteori:
“Traditionally IV has two main uses:
1. To lead […] to V (“IV-V”). The use of IV to precede V is called the Subdominant Function […]
2. To lead […] to I. […] “IV-I” forms the Plagal Cadence and the pattern ”I-IV-I” can be called the
Plagal formula (Delamont, 1965, 108).”219
Det har Tveit af uransagelige grunde valgt ikke at gøre. Én ting er sikkert. Det kan ikke have været af
veneration overfor skandinavisk teorilitteraturs traditionelle afståen fra at forholde sig konkret til
subdominantfunktionen.220
217

Men i svensk teori står Ingelf (1980, 28) som muligt forbillede.
Og i sidste – i skandinavisk sammenhæng - instans naturligvis til Høffding (1933, 5). Også Forte udtrykker sig
kortfattet om akkordfunktioner og skriver om dominanten: ”V serves to establish the tonic triad (Forte, 1962, 115).”
219
Også Forte (1962, 114) beskriver subdominantens funktion omend ikke helt så kortfattet og klart som
Delamont. Men man kan dog læse, at ”IV usually functions as a dominant preparation” og at ”IV sometimes occurs at
the close of a composition, forming a cadential pair with I.” Dertil føjes brugen af IV som melodisk udsmykning af I.
220
Og det er et skandinavisk fænomen. Wilhelm Malers på imponerende vis nærmest cyklopæisk opsamlende
harmonilære (1931), som skulle blive referencepunkt for tysk teori (Holzmeier, 2003, 16 ) indeholder nemlig også en
skelene mellem forskellige subdominant-”funktioner”. Han (Maler, 1931, 10-11) skelner ikke, som Delamont, mellem
218
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Tveits fremstilling er ikke båret af veneration for traditionen. Intetsteds i denne overordnede
beskrivelse af de generelle karakteristika for funktional musik kommer Tveit f.eks. ind på
repræsentationselementet. Ikke engang i præsentationen af becifringssystemet, som man skulle synes i
særlig grad lagde op til dette element med dets mulighed for direkte at tilskrive enhver bitreklang
funktional relation til en hovedtreklang. Men Tveit skriver blot:
”I funksjonsanalysen forsøker en ved hjelp av bokstaver å beskrive den funksjon den enkelte akkord
har i et harmonisk forløp. Ingen akkord står isolert; den opptrer alltid innenfor en sammenheng (Tveit,
2003, 191).”
En akkord har en funktion i det harmoniske forløb, og den beskrives med et bogstav. Ikke et ord om, at
alle akkorder ses som repræsentanter for én af kun tre funktioner. Akkordrelationerne ekspliciteres altså
ikke. Det gør til gengæld akkordprogressionerne; den umiddelbare harmoniske sammenhæng. Denne fokus
på progressionssammenhæng overfor repræsentationsaspektet tyder på en anden rod end den
Riemannske for Tveits funktionsbegreb.
I en Riemannsk tradition defineres repræsentationen som det centrale. Hamburger beskriver det, som
det fænomen, at ”alle klange (fraset fænomener som gennemgangsakkorder, parallel akkordik o.l.) i et på
harmonisk grund opbygget musikstykke kan føres tilbage til en af tre funktioner: tonika, dominant og
subdominant (Hamburger, 1951, 10)”. Og særlig vigtigt i dette er, at tilbageføringen til disse
hovedfunktioner udelukkende sker på baggrund af den pågældende akkords klanglige egenskaber uden
hensyn til den involverede stemmeføring. Dahlhaus pointerer dette:
”Til grund for det indviklede system ligger det simple aksiom, at akkorder, der fremstiller en
toneart kan reduceres til tre funktioner – Tonika, Dominant og Subdominant – og at grunden til det
slægtskab, der består mellem akkorderne som akkorder – og ikke blot som resultatet af deres
stemmeføring – er at søge i de funktioner, der repræsenteres af akkorderne.”221
Det er ikke en sådan repræsentationstanke, der kommer til udtryk, når Tveit blot angiver at funktion er
noget den enkelte akkord har i forløbet. Tveits formulering lyder mere i familie med Piston:
”Each scale degree has its part in the scheme of tonality, its tonal function (Piston, 1962, 32)”
Ligesom Tveits pointering af sammenhæng peger mod Pistons understregning af at i en følge af to
akkorder, er ”the individual sonority of the two chords […] of less importance than the relation of the two
roots to each other and to the scale from which they are drawn (Ibid. 17).” Man kunne også pege mod
Fortes brug af begrebet, som når han fortæller at “harmonic function of a chord is described in terms of its
direction (min kursiv) in relation to the two triads , I and V (Forte, 1962, 107)”.
Hele ideen om progressionernes betydning er i det hele taget meget Riemannfjernt. Funktionsteorien
er fra Riemanns hånd uden retningslinjer for progressioner. Det, der bevæger sig, er funktionerne i sig selv.
Som ’tetiske momenter’.222 Intervallet der er mellem grundtoner eller bastoner er disse bevægelser

plagal og ”prædominantisk” subdominant, men (som også Mersmann, 1926, 184) mellem kadencerende subdominant
og den subdominant, der i udenfor kadencen optræder mellem to tonikaer. Den Forte (1962, 114) beskriver som en
primært melodisk fungerende subdominant.
221
Dahlhaus (1966, 93): "Dem verwickelten System liegt das einfache Axiom zugrunde, daß Akkorde, die eine
Tonart darstellen, auf drei Funktionen – Tonika, Dominante und Subdominante – reduziert werden können und daß
der Grund der Beziehungen, die zwischen Akkorden als Akkorden – und nicht als bloßen Resultaten der Stimmfürung –
bestehen, in den Funktionen zu suchen sei, die durch die Akkorde repräsentiert werden“.
222
Begrebet om tetiske momenter stammer fra Riemanns første udkast til den teori om musikalsk logik, der endte
som funktionsteorien (Riemann, 1872).
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uvedkommende. For Riemann var fravalget af progressionsregler derfor ikke et problem, men en dyd.
Riemann (1920, 489) kritiserer netop Rameau for at priviligere kvintskridtet frem for andre intervaller.
Riemanns teori var en relationel teori, hvor alle akkorders funktion bestemtes af deres relation til den
centrale tonika. Akkordernes indbyrdes relation var af mindre betydning end deres tonikarelation.223 For én
af Riemanns væsentligste kritikere Carl Dahlhaus, udgjorde dette forhold lige præcis funktionsteoriens
problem. For Dahlhaus (1975, 198) er de manglende progressionsregler en hovedanke mod Riemanns
funktionsteori: Uden progressionsregler kan sjette- og tredje-trins funktionstilhørsforhold ikke éntydigt
afgøres. Teorien er derfor i den Riemannske udformning blot en ”torso”.224 Bemærk, at Dahlhaus
efterspørger progressionsregler med det sigte præcist at stadfæste repræsentationsforholdet mellem bi- og
hovedtreklang.
Hos Riemanns efterfølger Johannes Schreyer (1924) finder man en fokus på sammenhængen mellem
forudgående og efterfølgende akkord altså det, Høffding senere benævner affinitet. Dette udfoldes hos
Høffding (1933) og senere Hamburger (1951). Høffding og Hamburger – og dermed dansk funktionsteori –
kan altså i den optik tolkes som en videreførelse af en Schreyersk funktionsforståelse.225 Denne danske
progressionsforståelse er det, der ekspliciteres i Bekkevolds (1992, 97ff) inddeling af progressioner, der
involverer bitreklange i kategorierne ”i-stedet-for” og ”i-tillæg-til”. Bekkevolds progressioneregler indfrier
de mangler Dahlhaus påpeger og løfter dermed (må man formode) Riemanns teori ud af torsotilstanden.
For fundamentalbas- og trin-teori er forholdet mellem relation og progression anderledes. Begge steder
spiller progressionsregler en afgørende rolle, men på to forskellige måder: Fundamentalbasteoriens
progressionsregler var af en metafysisk karaktér, deduceret dels fra septimdissonansens
opløsningsmuligheder, dels fra overtoneforhold (Rameau, 1722, 229). Udaf dette deduceredes
progressionerne stigende sekund, faldende terts og faldende kvint som de ”naturlige”, hvoraf den sidste
var den bedste.226 Det relationsaspekt, der også lå hos Rameau i kraft af forholdet mellem tonikaen og dens
to dominanter, spillede i forhold til progressionsreglerne kun en lille rolle. Også Weber, der i praksis
introducerede trinbecifringen227 – og dermed ’trinteorien’ - opererer med progressionesangivelser (Weber,
1818, 120 ff). Men ikke udfra satsregler om septimopløsningsmuligheder eller særlige forhold i
overtonerækken. Weber gør det udfra praksis. Weber angiver samtlige muligheder og kommenterer deres
hyppighed og anvendelighed én for én. De vendinger, han mener man finder i praksis, er de vendinger, der
definerer stilen. Hos Weber betyder relation, dog noget mere end hos Rameau, da trinteoriens
benævnelser jo per definition er relationelle i forhold til den herskende tonika.
I forlængelse af Webers tilgang anfører teoretikere som Piston (1962, 18) og Ottman (1970, 187)
tabeller, der oplister dur-mol-musikkens normalprogressioner. Hos Delamont (1965, 102) systematiseres
disse tabeller (gennem en Rameau-inspireret teori om septimopløsning) til den progressionsteori, som Tveit
overtager.
Forte (1962, iii) afviser, som vi har set, eksplicit den Riemannske funktionstanke med dens
repræsentationshypotese og ændrer den mangeårige praksis med at anse tre akkorder – I, IV, V – for
priviligerede, til kun at regne I og V til denne gruppe. Piston afviser ikke funktionsteoriens
repræsentationselement eksplicit. Men af hans228 (såvel som også Ottmans og Delamonts) fremstilling
223

Se „Fra Hauptmann….“
Dahlhaus, 1975, 198:“ Die Progressionsregeln aber, durch die das System der Ableitungen ergänzt werden
müsste, um eine „Logik des Tonsatzes“ zu sein, sind von Riemann, der den Mangel nicht einmal gefühlt zu haben
scheint, niemals formuliert worden. Die Funktionstheorie ist einstweilen ein Torso.” Se i øvrigt ”Fra Hauptmann….”
225
Se ”Fra Hauptmann…”
226
Se også note om septimernes opløsning i gennemgangen af Øiens biseptimakkorder.
227
Vogler benyttede sig som ovenfor nævnt ganske rigtigt også af trinbetegnelser, men gav ingen introduktion til
dem. De blev ikke præsenteret som del af en teori. Det gør Weber (1817, 256 ff.).
228
Såvel som også Delamonts og Ottmans fremstillinger. Og alle øvrige amerikanske harmonilærebøgers
fremstilling. Akkorderne på II, III og VI (og hos nogle også VII) tilskrives særlige roller (funktioner), de udfører, men de
udføres som selvstændige akkorder. Ikke som blot repræsentanter for hovedtreklangene. Iagttager også amerikanske
forfattere forbindelser mellem hoved- og bi-treklang betragtes de to enten som ligeværdige repræsentanter for det
224
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fremgår det implicit. Sjette- og tredje-trin karakteriseres nemlig ikke af deres forhold til én af
hovedtreklangene, men af deres beliggenhed på de to eneste skalatoner, der i dur-mol-tonal musik berøres
af tonekønsskift. Piston benævner dem derfor ’modal degrees’, hvilket kunne oversættes til tonekønstrin,
nemlig de trin, der viser om vi har med en dur- eller mol- at gøre. De øvrige trin er uændrede ved
tonekønsskift og indgår alle i hovedkadencen. De benævnes tonal degrees, de ’tonale trin’ (Piston, 1962,
32-33).229 Det konstituerende for dur-mol-harmonikken er dermed ikke repræsentationsforhodet, men
arsenalet af harmoniske formularer. Det, der er essensen i Tveits ”mønstertennkning”.
Norsk teori har hele tiden haft et fokus på også de progressionsregler, der ikke blot tydeliggør
bitreklangenes aktuelle hovedtreklangsrepræsentation. Lige siden Eken, har spørgsmålet om hvor de
forskellige akkorder kan bevæge sig hen været del af teorien, Mest markant er måske den kategorisering af
sekstakkordbevægelser, der har eksisteret siden Øien. Per se kan alt dette ses som en implicit tilnærmelse
til amerikansk teori. For Tveit har denne tilnærmelse – særlig hans læsning af Delamont - betydet en
yderligere opgradering af progressionsaspektet, samt en idé om, at den teori, han udfolder, er empiriafledt.
For en fremstilling, der har som ideal at fremstå som en neutral beskrivelse af fakta, giver nedtoningen
af funktionsteoriens a prioriske repræsentationshypotese god mening. Det må faktisk være en konsekvens
heraf. Repræsentationshypotesen er en tolkning og ikke blot en systematisering af empirien. Det store
spørgsmål bliver, hvorledes Tveit formår at fastholde og i sin praksis begrunde – ikke mindst overfor sig selv
– at funktionsteoriens becifring stadig er relevant og – må man antage – bedre end den romertalsbecifring,
der egentlig hører til den tradition, han omfavner.

Hovedtreklange, kadence
Den indflydelse fra amerikansk teori, som er blevet noteret ovenfor, gør sig også gældende i
fremstillingen af skalaens hovedakkorder og kadencen:
”I den harmonisk enkleste musikken i vesterlandsk kultur etter ca. 1650 er det tre akkorder som
dominerer. De har fått betegnelsen hovedtreklanger. Det er treklangene på 1., 4. og 5. trinn i skalaen
(Tveit, 2003, 68).”
Tre akkorder dominerer, treklangene på skalaens 1., 4. og 5. trin. At de dominerer, må man antage som
begrundelsen for deres benævnelse, hovedtreklange. Tveit giver ingen anden grund. Intet om, at de tre
akkorder tilsammen på den enkleste måde tegner tonearten, at deres toneforråd tilsammen giver
skalaen230, eller at deres tonekøn afspejler toneartens. De fleste argumenter fra den tradition, vi har kunnet
(og vil kunne) følge fra HamburgerG gennem Eken, Øien og (den senere) Bekkevold er tonet bort. Kun én af
de traditionelle forklaringer er bibeholdt, den (ganske vist uunderbyggede, blot påstulerende) empiriske:
Fordi disse tre akkorder er dem, der bruges oftest, er de hovedtreklange.
Som man kan se det ske i engelsksproget musikteori,231 underminerer også Tveit straks sin egen
empirisk betingede argumentation:
samme – IV og II er begge predominantiske akkorder – eller bitreklangen kan i særlige tilfælde siges at erstatte
hovedtreklangen. Som f.eks. Forte mener VII gør det. En iboende stedfortræder-rolle opereres der ikke med.
229
Også Delamont (1965, 9) opererer med begreberne tonal og modal. Han omtaler dem ikke som degrees, men
som tones. Og da han gør det i en sammenhæng der inkluderer modalitet, når han frem til at kun I, IV og IV er
identiske i alle skalaer. Og da han opererer med den traditionelle inddeling i primære og sekundære akkorder, kan han
argumentere, at de akkorder, der bygges på de tre tonal tones udgør de primære akkorder. Også Ottman har en
enddiling i hoved- og bi-klange. Han kalder blot sine hovedtreklange for principal triads (1970, 94). Også selv om der i
hans teori intet er, der underbygger en sådan inddeling.
230
At dette argument så i sig selv, som det fremhæves i afsnittet om Øien, modsiger funktionsteoriens
funktionsgenererede skalabegreb (skalaen er resultatet af hovedtreklangene, ikke begrundelsen for dem) er en anden
sag.
231
Se Warburton (1938, 46, 150) og Piston (1962, 32-33). Jeg har allerede nævnt disse ting ovenfor men
opsummerer alligevel:Warburton (46) argumenterer empirisk for de tre hovedakkorder. Det er deres hyppige brug,
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”I mer avansert harmonikk, for eksempel hos Bach, i seinromantikken, i jazz og i mye av vår tids
underholdningsmusikk, erstattes ofte akkorden på 4. trinn av akkorden på 2. trinn (Tveit, 2003, 68).” 232
Hvis fjerde trin ofte erstattes af andettrin i denne musik, kan begrundelsen for at kalde IV frem for II for
hovedtreklang vel ikke være den, at den dominerer? For hvordan kan en akkord, der ofte (ikke ’ind i
mellem’, slet ikke ’en sjælden gang’) erstattes af en anden siges at dominere over denne anden? Har Tveit
overhovedet empirisk belæg for, at det overhovedet sker. Og hvis han har, har han så også belæg for, at det
kun er i små udvalgte genrer, det sker?
Tveits formuleringer giver utilsigtede problemer. Problemer, det i og for sig er uretfærdigt at påpege.
For det Tveit jo netop ønsker, er at rehabilitere andettrinnet. Det fremhæves umiddelbart efter den
obligatoriske I, IV, V-fremstilling, at der er noget vi skal være opmærksom på: Andettrin har en langt mere
central position, end funktionsteoretisk litteratur normalt tildeler den.
Men Tveit ønsker på den anden side set tydeligvis ikke at udfordre funktionsteoriens konventioner.
”En kadens er navnet på en harmonisk grunnformel som markerer avslutningen på en sats eller
dens enkelte ledd. Begrepet brukes imidlertid også om de respektive akkordprogresjonene i seg selv,
uansett hvor i satsen de forekommer (ibid. 69).”233
Skønt beskrivelsen af kadencen kunne se ud som om den demonstrativt åbner for ligelig fordeling af
andet- og fjerdetrinsakkorder – der er tale om en grundformel, men ingen trin nævnes – ekspliciterer
kadenceeksemplerne og den medfølgende beskrivelse, at kadence stadig forstås som blot IV-V-I: En
fuldstændig tonal kadence består af ”akkordrekker hvor S etterfølges av D som så videreføres til T (Ibid.).”
Også traditionen for at inddele kadencen i ’fuldkommen’ og ’ufuldkommen’ (Eken, 1948, 56 Øien, 1975,
25) afhængigt af, om man slutter i oktav- eller anden position holder Tveit i hævd. Men Øiens begreb om en
’omvendt’ autentisk eller plagal kadence udelades.
Og så holder alt dette alligevel ikke.
For præcis som den indledende traditionelle fremstilling af hovedtreklangene som I, IV og V
umiddelbart efterfulgtes af en tilkendegivelse af II’s betyding, relativeres også
standardkadencebeskrivelsen. Den suppleres af ”en ny form på den fullstendige autentiske kadensen (Tveit,
2003, 85)”, nemlig Ss-D-T.
Denne dobbbelte fremstilling af, at hovedkadencen på den ene side set er IV-V-I, og på den anden side
samtidig også II-V-I – uden at II dog får samme placering i hierarkiet som IV, genfindes i Tveits amerikanske
forlæg. Ottman (1970, 94) forklarer at ”[t]he tonic, subdominant, and dominant triads are often known as
the three principal triads of a key” fordi “[of all possible cadence formulae, these are by far the most
frequently used in music.” Kun for godt hundreder sider senere at erklære:
“The progressions ii6- V-(I) or ii64-I64-(V-I), or in minor iio6, are among the most commonly used
progressions in all music. They are particularly useful at cadence points, even more so than IV-V-I
der gør dem til hovedakkorder. Senere (150) fremhæves dog andentrinsakkorden som den uden sammenligning
hyppigst anvendte. Piston slår ikke i samme grad sig selv for munden. Opdelingen i ’tonale-’ og ’tonekøns-’ trin gør, at
andettrin naturligt tilhører første gruppe. Men alligevel fremstilles I, IV og V indledningsvist, som en gruppe
priviligerede akkorder, som II først senere i teksten får lov at blive del af.
232
Bemærk hvorledes Tveits udtalelse med sin inklusion af populærmusik lægger sig op af Delamontes (1965,
110). Se næste side.
233
Som beskrivelsen står her kunne den minde om amerikanske fremstillinger. Se f.eks. Piston (1962, 108): ”There
are no more important formulae [Tveits “grunnformel”] than those used for phrase endings [“markerer avslutningen”]
(mine kursiver).” Men hos Piston formuleres begrebet om den treledede kadence anderledes end hos Tveit: ”The
harmonic formula V-I, the autentic cadence, can be extended to include the II or IV which customarily precede (Piston,
Ibid).”
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(Ottman, 1970, 204).”
IV-V-I er hyppigst brugt. II6 er endnu mere anvendelig end IV.234 Piston slår ikke i samme grad sig selv for
munden, men fastholder at introducere andentrinsakkorden i sáden række. Først hører vi:
“Tonic, dominant, and subdominant are called the tonal degrees, since they are the mainstay of the
tonality. In a given tonality these degrees remain the same for both modes (Piston, 1962, 31).”
Få sider længere fremme følges bekendtgørelsen op af en argumentation for, at “[t]he supertonic
should […] be included in the list of tonal degrees, since it partakes of both dominant and subdominant
characteristics, but should be distinguished from I, IV and V, as having much less tonal strength (Piston,
1962, 33).” II er også med, men alligevel ikke helt fin nok. Oveni i dette kommer så de formuleringer man
hos Forte og Delamonte finder angående andentrinsakkordens rolle:
”II always functions as a dominant preparation”, skriver Forte (1962, 109). Delamonte bruger ikke
begrebet dominant preparation. Hos ham betegnes noget sådan som en subdominantfunktion:
“The ii most often moves […] to V. That is, it most often performs the “Subdominant Function”. In
fact, in popular harmony, the “ii-V” formula is considerably more common than “IV-V” (Delamont,
1965, 110). “
Af disse fire, er det kun Ottman, der har proklameret eksistensen af en særlig hyppig kadence
bestående af I-IV-V-I. Det giver ham samme problem, som Tveit, når nu II-V er en ligeså – eller måske
hyppigere - kadencemodel. For de øvrige består hovedkadencen af vendingen V-I. Og denne V kan så
forudgås af forskellige akkorder, der kan benævnes dominantforberende (Forte) eller subdominantiske
(Delamont). Hovedsagen er, at de alle principielt er ligestillede. Jeg har igen og igen betonet
repræsentationstanken som funktionsteoriens centrale dogme. Men dette dogme er jo tæt sammenvævet
med dogmet om, at kadencen subdominant-dominant-tonika er den urformel, som al harmonisk bevægelse
med Høffdings (1933, 5) ord er ”en variation” af. Dette dogme gør, at akkorderne før dominanten i en
funktionsteoretisk optik ikke kan være ligestillede.235 Heri ligger Tveits ”problem”, for så vidt det er et
sådanne.

Bitreklange
Om funktionsteoriens forhold til bitreklangene fortæller Tveit:
”Ut fra tradisjonell funksjonsanalyse har en forsøkt å definere flest mulig akkordstrukturer ut fra
hovedfunksjonene. Siden alle bitreklanger har to fellestoner med sine ”respektive” hovedtreklanger,
kan de – ved at en anlegger andre betraktingsmåter enn prinsippet om tersstrukturering, eller ved å
operere med utelatte grunntoner og tilføyde sekster – alle symboliseres ut fra hovedfunksjonene
(Tveit, 2003, 114).”
Med andre ord: VII er i den tradition en ufuldkommen dominant, mols II er en ufuldkommen
subdominant med tilføjet sekst. Hans fortsættelse er interessant:
234

Læseren, der mener at have set dette før, har ret. Bortset fra, at Ottman specifiserer, at han taler om
andentrinssekstakkord, er det næsten identisk med de tidligere bragte citater fra Warburton: ”Some triads are more
important than others. The three most important and most frequently used are those built up on the tonic,
subdominant and dominant (1938, 46)”. Og: ”II and its inversion IIb are more used than any other chords before V at a
cadence (Warburton, 1938, 150).”
235
Man skal – jeg ved det godt – aldrig sige aldrig. Rasmussen (2011, 117) lancerer faktisk et forsøg på indenfor en
streng traditionel funktionsforståelse at ligestille subdominantfunktion på fjerde- og andet-trin.
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”Alle submedianter kan ut fra dette betraktes som hovedtreklanger med utelatt kvint og tillagt
sekst. De kalles i så fall treklanger med stedfortredende sekst.
Alle (over-)medianter kan forklares som hovedseptimakkorder med utelatt grunntone. Den
sistnevnte betraktningsmåten anlegges bare p akkorden på 7. trinn (Ibid).”
Tveit fortæller ikke om submedianternes stedfortrædende virksomhed. Han refererer udelukkende det
Riemannske (1912,88) skinkonsonans-begreb. Og han gør det tilsyneladende uden at vide det, da hans
terminologiske henvisning til den ”stedfortrædende sekst” tydeligvis refererer til Øien (1975, 120). Men
Øiens funktionsteoretiske fremstilling præsenterede kun den stedfortrædende sekst som et særtildfælde.
Den stedfortrædende sekst var ikke en generel betegnelse for bitreklangenes funktionelle væren.
Og med hensyn til overmedianterne ser det ud somom dén traditionelle funktionsteori, Tveit har i
tankerne, slet ikke havde noget begreb for dem. Kun dominantens skalaegne overmediant kunne
funktionsteorien åbenbart begribe og forklare: Som en akkord, med udeladt grundtone.
Hvorledes er Tveits egen forståelse af bitreklangene i forhold til denne tilsyneladende rudimentære
funktionsteoretiske forståelse?
Giver de nyvundne insigter fra amerikansk teori Tveit nye og bedre forklaringsmodeller i hænde, når
det gælder fremstillingen af bitreklangene?
Det er ikke umiddelbart indlysende.
For Tveit gælder, som det gjorde for Eken (1948, 19):
”Akkordene på de øvrige trinn i skalaen, altså på 2., 3., 6. og 7. trinn, kalles bitreklanger (Ibid. 84)”
Og han forklarer:
”Bitreklangene betegnes i funksjonsanalysen som hovedtreklangenes medianter. En hovedtreklangs
mediant er en treklang som ligger på tersen over hovedtreklangen. En submediant ligger på tersen
under. Medianten og submedianten betegnes ved hjelp av symbolene for deres hovedtreklanger,
tilføyd henholdsvis liten m og s: Tm, Ts osv.
Grunnen til at dette er en rimelig symbolbruk, er at mediant og submediant har to fellestoner med
sine respektive hovedtreklanger. Hoved- og bitreklanger kan derfor i mange tilfeller erstatte hverandre
(Tveit, 2003, 84).
Vi genkender Øiens Hamburger-inspirerede becifring. Der er tilsyneladende stadig hoved- og bifunktioner. Men vi mærker også effekten af Øiens lidet funktionsteoretiske formulering, omkring
bitreklangene. At de ”må oppfattes som et klangalternativ (min kursiv) til en av hovedfunksjonene (Øien,
1975, 125)”, og at afgørelsen af hvilken hovedtreklang en bitreklang skal knytte sig til, beror på hvilken ”den
har flest toner felles med (Ibid.).” Øien udskifter forståelsen af at bi-treklngene repræsenterer
hovedtreklangene som stedfortrædere med en forståelse, der blot betoner harmoniske farvevirkninger.
Hos Tveit hedder det så, at bitreklangene kan ”erstatte” hovedtreklangene. Ikke altid. Ikke nødvendigvis.
Men ”i mange tilfælde.” Spørgsmålet er hvad man skal lægge i, at Bekkevolds eksplicitte begreb for
stedfortræderfunktionen - ”at træde i stedet” - her hedder ”erstatte”. Er det en nedtoning af det
funktionsteoretiske stedfortræderbegreb? Henviser ”erstatte” til Øiens ”klangalternativ”, hvorved man skal
forstå indsættelsen af bitreklangene på hovedtreklangens plads som en udskiftning, en indsættelse af én
farve i stedet for en anden? Blot fordi det kan lade sig gøre i kraft af, at denne anden akkord også
indeholder den aktuelle tone, der skal harmoniseres?
Eller er ”erstatte” blot at forstå som synonym med ”træde i stedet”? Der kan selvfølgelig være nuancer
sprogene imellem, som jeg ikke fanger. I dansk hverdagssprog er der i hvert fald en forskel: Erstattes en
person af en anden, er den første ude af billedet. En ny politik kan føres. Sættes en person ind som
stedfortræder for en anden, forventes denne at handle som personen, der trædes i stedet for.
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Er det pindehuggeri?
Sammenhængen mellem visse svenske teoretikeres stedfortræderbegreb og deres brug af betegnelsen
”ersättning” (f.eks. Söderholm, 1959, 95, Jansson/Åkerberg, 1995, 35) indikerer, at ordvalget bør tages
alvorligt. Særlig i betragtning af såvel tekst som litteraturlistes tydelige amerikanske indflydelse.

Digression om ”Function” og ”Substitute”
Én af de forfattere, Tveit henviser til, Dick Grove, opererer med et begreb, ”Chord Families” (Grove,
1977, 87 ff). Det vil jeg nedenfor lade belyse den forskel i opfattelse, som jeg mistænker ordet ”erstatte”
for at repræsentere. Om Chord Families hedder det:
“A CHORD FAMILY is made up of chords (including their plural substitutes) that FUNCTION THE
SAME WAY IN A MAJOR OR MINOR KEY AREA. As long as these chords function the same way, they are
INTERCHANGEABLE in their application (DGrove236, 1977, 87).”
Det sidste understreges et par sider længere fremme:
”As long as all the chord forms FUNCTION the same way in relationship to a key, we have the
license to use any of the diatonic or altered forms as a substitution for the given chord symbol (Ibid.
98)”
Her er der tale om, at en akkord, skal fungere på samme måde, som den, den sættes i stedet for. Det er
nærliggende at læse det som ”udøve samme funktion”, hvor ordet ’funktion’ forstås udfra
funktionsteoriens begrebsverden. Og hvis akkorden udøver samme funktion, så må det engelske ord for
’erstatning’ vel angive en stedfortræderfunktion, hvorfor den norske oversættelse af ’substitute’ vel gør det
samme?
Denne konklusion skal man nok vare sig for. Groves bog omhandler ifølge omslaget ”tonal relationships
in jazz, rock and popular musical idioms.” Og dens funktionsbegreb er rundet af en amerikansk tradition for
en direkte instrumentel brug af begrebet. Forte (1962), der i sit forord erklærer det Riemannske
funktionsbegreb i strid med musikalsk praksis (Forte, 1962, iii), bruger det ustandseligt. Skalaens forskellige
trin har forskellige funktioner, afhængigt af deres kontekst. Tonika selv har intet mindre end ”two principal
functions. It serves as the point of departure for progression […] and it serves as the ultimate goal of
harmonic progression (Ibid., 109).” Ikke just en gængs funktionsteoretisk beskrivelse af tonika.
Derudover spiller den stilistiske sammenhæng bogen er skrevet ind I en rolle. Det viser sig nemlig, at en
”Chord Family” udgøres af samtlige de udvidelser en treklang kan tilføjes afhængigt af sin skalamæssige
position. Første trins ”Chord Family” udgøres derfor i C-dur af tertsstablen c-e-g-h-d-fis-a, altså grundtone,
terts, kvint, septim (som er stor, fordi det er I og ikke V), none, elever (som i stilen er forhøjet) og trettender
(DGrove 87). Ethvert udsnit af denne akkord kan træde i stedet for den rene C, såfremt den udfylder
samme rolle, som C. Argumentet er med andre ord, at såvel Em, G, Hm, D, F#ø og Am kan erstatte C, og det
kan fungere godt i sammenhængen! Her er i sandhed tale om Øienske klangalternativer! Men i klassisk
forstand næppe om Bekkevoldsk stedfortræden.

Tveits ’erstatning’ – Hamburgers ’ stedfortræder’
Om denne fremstilling fra Tveits litteraturliste har spillet ind på valget af terminologi er ikke til at sige.
Det engelske ’substitute’ kan oversættes til såvel ’erstatning’ som ’stedfortræder’. Tveit har valgt
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For at undgå forveksling med leksikonet forkortes han DGrove.
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’erstatning’. Og ville i sit valg kunne referere til en række svenske kilder 237. Nedtoningen af
repræsentationsmomentet sker allerede i Øiens fremstilling med valget af begrebet ’klangalternativer’.
Hvilken tradition Tveit end mener sig forbundet med, er der noget i hans fremstilling, der i forhold til
f.eks. Hamburgers fremstilling bytter om på årsag og virkning.
Hamburgers begrundelse for at ændre den Riemannske becifring bundede i dennes manglende
konsistens. Som igen bundede i terminolgiens dualistiske ophav. Fordi durs underterts betegnedes på
samme måde som molsoverterts, kunne den funktionsharmoniske tolkning af progressionerne I-V-VI og IVI-IV-V (Hamburger, 1951, 13-14) ikke afspejle deres fuldstændige analogi. Hamburger demonstrerer med
en teori, der forudsættes kun at opere med parallelbegrebet, og viser hvorledes, VI i dur fremstår som en
tonikarelateret akkord, mens den i er subdominantrelateret. Havde Hamburger taget udgangspunkt i
Riemanns egen terminologi, eller den Grabner/Malerske der i 1951 allerede havde cementeret sig i tysk
teori238, ville VI have kunnet betegnes som ledetonevekselklang eller en ’gegenklang’, Tg. Dette ændrer
imidlertid ikke på Hamburgers hovedindvending: VI betegnes i ét og samme forløb forskelligt i dur og mol.
Det virker for et dualistisk synspunkt, eftersom alt hvad der sker i mol her forstås som en spejling af, hvad
der sker i dur. I en monistisk teori har terminologien imidlertid ingen logisk plads.
Indførelsen af becifringerne Ts og Tm skulle afhjælpe dette problem. De blev indført som betegnelse af
et funktionelt forhold. Dette forhold kan da forklares teknisk på forskellig vis. Bl.a. gennem det
tonefællesskab der er mellem hoved- og bi-funktion.
Når Tveit ovenfor beskyldes for at bytte om på årsag og virkning skyldes det, at årsagen til at lave en
begrebsdannelse, der knytter bitreklange til hovedtreklange, nu tilsyneladende ikke længere primært ligger
i teorien om stedfortrædende funktioner. Den ligger nu blot i tertsforholdet. Bi-treklange i tertsforhold til
en hovedtreklang tildeles samme præ-fix som denne p.gr.a. dette tertsforhold. Fordi de er medianter. Ikke
fordi, de repræsenterer hovedtreklangen. Denne repræsentation nævnes blot en passant som en
supplerende forklaringsmodel, der gør Tm og Ts til ”en rimelig symbolbruk”. Og den repræsentation, der er
så central i funktionsteorien, reduceres endda til, at det blot er i ”mange tilfeller”, at hoved- og bi-treklang
kan ”erstatte hverandre.”
Erstatte hverandre!239
Bitreklangene repræsenterer ikke hovedtreklangene. Der er tale om to harmonier, der frit kan
udskiftes. Den ene kan ’erstatte’ den anden, sættes ind som klangalternativ til den anden. De kan udskiftes
med hinanden. Ingen af dem har en ”hovedfunktion”. Men hvis de tertsrelaterede treklange kan være lige
gode, hvorfor er tre af, I, IV og V, så fremhævet som hovedklange?
Enten er der hovedtreklange, hvis funktion kan varetages stedfortrædende (eller ’i-tillæg-til’) af
bitreklange, som derfor har pågældende hovedfunktionsfunktionstegn som del af sin betegnelse. Eller også
er alle treklange lige. Og den situation kan afspejle, at funktionsbegrebet tages så seriøst, at alle treklange
har lige del af den funktion, de repræsenterer. Funktionen er ikke centreret i en hovedtreklang, som
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Se Liljefors (1937, 35), Söderholm (1959, 95), Lindroth (1960, 51) og Smedeby (1978, 105). Betegnende for
disse teoretikere er, at også er repræsentationsmomentet trådt lidt i baggrunden. Begrebet ’ersätte’ synes ikke have
samme tyngde som Bekkevolds ”i-stedet-for.” I svensk teori sporedes en manglende interesse for måden hvorpå en
bi-treklang ’erstattede’ en hovedtreklang. Differentieringen mellem det Bekkevoldske ”i-stedet” og ”i-tillæg” var
fraværende. I den situation kan funktionsbetegnelserne føles brugt som blot en anden måde at angive trintal. Men
heller ikke i svensk teori er billedet éntydigt. En teoretiker som Smedeby (1978, 101) anviser netop en
repræsentationsbaseret lyttemodel som udgangspunkt for at afgøre betegnelserne af VI og III. Se ovenfor.
238
Men knap nok i svensk teori. Göransson introducerer først begrebet i 1950 (60-61). Hamburger understregat
Riemann selv forstår VI som stedfortræder for tonika (1951, 14) ligesom han også er bekendt med det Riemannske
begreb ’ledetonevekselklang’ (1951, 23).
239
I en vis forstand kunne den gensidige ligeberettigelse ses som udtryk for en fuldt realiseret funktionsteori, en
funktonsteori, hvor alle repræsentanter for givne funktioner var ligeberettigede. Med andre ord, en funktionsteori,
der indfrier ”det løfte, der ligger i navnet (Dahlhaus, 1972, 162)” (Se i øvrigt ”Fra Hauptmann…”). Det er dog slet ikke
det, der er på færde hos Tveit.
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bitreklange gengiver i formindsket styrke. Eller den kan afspejle, at funktionsbegrebet er degenereret til et
’slægtskab’- eller et ’tonefællesskabs’-begreb.
Sprogbruget hos Tveit tyder på det sidste. Men situationen er ikke éntydig. Som vi skal se af hans
kommentarer til VI og III.

Tredje- og sjette-trin
En lille flig af den gamle repræsentationsteori finder man nemlig. I Tveits stillingtagen med hensyn til
tredje- og sjette-trins tilhørsforhold. Skal der et D og S, eller i begge tilfælde T foran suffikserne ’m’ og ’s’?
”Akkordene på 3. og 6. trinn, som ut fra dette systemet får to analysesymboler, vil begge vanligvis
oppfattes som mer beslektet med tonika enn med noen av de andre hovedfunksjonene. Derfor vil vi
vanligvis betegne dem som Tm og Ts (Tveit, 2003, 85).”
Igen er der ikke tale om repræsentation, men om noget andet. Nu kaldet slægskab. Hvad betyder
slægtskab? Det er et unødigt diffust begreb, der blot udsiger, at akkorderne ”ligesom på en eller anden
måde lyder som om de har mere med tonika end de andre at gøre.” Eller det er en konsekvens af den
geografiske tænkemåde, hvor præfikset primært angiver, hvilken hovedtreklangs to fællestoner
bitreklangen bedst associeres med.
Tveit forsøger tydeligvis at formulere sig på en måde, der åbner for en friere forståelse af forholdet
mellem bi- og hoved-treklange. At de kan have noget med hinanden at gøre benægter han ikke. Det må
blot ikke forstås på den stive gammelfunktionsteoretiske måde, som stedfortrædere og prydklange. At
erstatte kan betyde ”udskifte” uden implikationer af repræsentation synes vigtigt i forhold til Tveits
ordvalg.
Men hvordan han så end selv forstår det, så funktionsbestemmer han vitterligt III og VI. Og er det end
uden nærmere angivelse af hvorfor og hvornår, så overflødiggør denne bestemmelse en nærmere
gennemgang af tredje- og sjette-trins funktionsmuligheder. Sjettetrin indgår naturligvis i den skuffende
kadence (Ibid. 86) og tredjetrinsakkorden forstås tonikalt (ibid.86, 97). Kun når tredjetrinsakkorden
optræder som sekstakkord forstås den som Ds, - med tertsen i bassen (Ibid . 115).

Parallelbegrebet
Som Hamburger (1951, 15) reserverede et hjørne til parallelbetegnelserne, gør Tveit det også:
”I modulasjonssammenhenger bruker vi Tp, Dp og Sp først og fremst som betegnelser for
parallelltonearter. Også som akkordbetegnelser brukes de, men da utelukkende om den første tonikaen
like etter den nye dominanten (Tveit, 2003, 159).”
Endelig skal Tveit angivelse af fordoblingspraksis skal nævnes her. For Øien (1971, 110-111, 1975, 134)
havde bitreklangens fordobling betydning fordi den fremhævede den repræsenterede funktions grundtone.
Også her ser vi hos Tveit en nedprioritering af repræsentationstanken. Kun stemmeføring tæller:
”Mens hovedtreklangene i grunnstilling oftest får grunntonen doblet i 4-stemmig sats, får
bitreklangene like gjerne tersen doblet. Stemmeføringen avgjør dette (forf.’s kursiv. Tveit, 2003, 85).”

Andet- og syvende-trin
De interessante akkorder i Tveits bitreklangsgennemgang er helt klart anden- og
syvendetrinstrinsakkorderne. Her medfører Tveits beslutning om forstå alle akkorder ud fra deres
tertsstruktur medfører én eller flere radikale ændringer i forhold til ikke bare traditionel funktionsanalyse,
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men de fleste samtidige teorier om dur-mol-tonal teori.240 Den væsentligste ændring er, at akkorden på
skalaens syvendetrin forstås som en selvstændig akkord, becifret Dm. Den er ikke længere blot et uddrag af
en dominantseptimakkord. Beslutningen markerer dog ikke udelukkende traditionsbrud. Med tolkningen af
syvende trin som en dominantstedfortræder trækker Tveit, som allerede antydet, en linje tilbage til Eken
(1948, 19). Og i forbindelse med septimakkorderne er Tveits angivelser identiske med Øiens (1975. 143,
145). Tveit (122) oplister i gennemgang af dissonerende akkorder skemaer, der er (næsten) identiske med
Øiens i og med, at becifringerne Ss7 og Dm7 udgør en helt anderledes integreret del af Tveits terminologi,
end det gjorde hos Øien, for hvem de to pågældende becifringer kun kunne komme på tale i forbindelse
med sekvensdannelser, og som supplerede med beskrivelser udfra S6 eller D9 betegnelser.
I forbindelse med andettrin kan man sige, at Tveit udfolder den logik, der hele tiden har ligget i
Hamburgers terminologi. Alle funktioner har en submediant. Også mols subdominant. Den kan
terminologien tvangfrit beskrive. I en trinteoretisk akkordforståelse betyder det to ting: Mols andettrin kan
betegnes som et selvstændigt funktionelt trin. Forvirringen mellem durs andettrin og den ufuldkomne
subdominant ophæves. Hverken den ufuldkomne subdominant eller subdominanten med tilføjet sekst
eksisterer i Tveits teori. En S6 forstås nu konsekvent som Ss7 med tertsen i bassen:
”1. omvending af akkorden er den mest benyttede subdominantiske formen i kadenser i tradisjonell
sats. (Vi gjør oppmerksom på at denne akkorden innen funksjonsteorien gjerne har vært analysert med
følgende symbol: S65, det vil si som en subdominant med tilføyd sekst.)(ibid., 132)”
Er der stadig tale om funktionsteori hvis det helt centrale begreb S6 erstattes af den dybest set
trinteoretiske betegnelse Ss73? Holder man sig til den ovenfor nævnte definition af
repræsentationshypotesen som funktionsteoriens særkende må svaret blive et ja. Tveit gentager sit
argument for gennemførelsen af denne radikale omtolkning. Det angår dissonansbehandlingen. Som Ss73 er
det septimen, ikke kvinten, der behandles som dissonans:
”Denne form for systematikk, som tabellene gir oversikt over, er ikke minst fruktbar når det gjelder
forståelsen av dissonansbehandling (Ibid. 191).”
Og traditionel dissonansforståelse har da også indflydelse på 2. og 7. trinsakkorderne. Den
formindskede kvint betyder noget:
”Akkordene på 2. og 7. trinn er forminsket. De brukes derfor som regel ikke i grunnstilling, annet
end som septimakkorder (Ibid. 87).”
Tveit begrunder i forlængelse af sin overordnede teoretiske tilgang ikke denne manglende brug
”funktionsteoretisk”. Nemlig at akkorder med formindsket kvint må anses som udsnit af enten en
dominantseptimakkord eller mols subdominant med tilføjet sekst. Det er en trinteoretisk set ideal empirisk
deskriptiv information: Sådan optræder de i praksis.
Og som hos Øein (1975, 126) nævnes også hos Tveit hævningen af kvinten i mols andettrin i forbindelse
med melodisk mol:
”I melodisk moll kan imidlertid 6. trinn være hævet, nemlig ved stigende skalabevegelse hvor 6.
trinn inngår i en av stemmene (Ibid.,87).”

240

”In its action and effect this triad [leading-tone triad] is really an incomplete dominant seventh chord and is so
treated (Piston, 1962, 19).” Forte (1962, 118-119) behandler den som selvstændig akkord, men som én med
“exclusively melodic function”. Som for Tveit er dens rolle for Forte, at være ”serving as a substitute for V.” Men altså
”substitute”, ikke ”really an incomplete dominant seventh.”
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Neapolitaner
Som molandettrinnets kvint kan hæves kan også dets grundtone sænkes. Man får hermed en akkord
bygget på det, der svarer til den frygiske skalas andettrin:
”Denne spesielle sekstakkorden har også i funksjonsharmonikken får hevd som en anvendbar
akkord. Særlig ble den vanlig i den neapolitanske operastilen på 1600- og 1700-tallet. Derfra stammer
betegnelsen ”neapolitansk sekstakkord”. I trinnanalysen – slik vi bruker den – angis den som bII6 eller
IIN, det vil si sekstakkord på nedalterert 2. trinn. I funksjonsanalysen får den sumbolet SN. I praksis kan
den neapolitanske sekst akkorden opptre på følgende måte (Tveit, 176).”
Udover at kolportere fortællingen om den neapolitanske skole beskriver Tveit akkorden konsistent i
forhold til hans akkordteori. Det er naturligvis ikke en molsubdominant med lille sekst, men en treklang på
det sænkede andettrin.
Vekseldominant
I denne teori, hvor andettrin er rykket længere ind mod det tonale centrum er det interessant, at se
hvorledes Tveit opfatter forholdet mellem andettrinnet som subdominantens submediant og andettrinnet
som vekseldominant. Ligheden akkorderne imellem fik, som man husker, i første omgang Øien til at tolke Ss
som en ”uegentlig” dominant (Øien, 1971, 87). Senere blev vekseldominanten fremstillet som et alternativ
til subdominanten, og de to akkorders fællesskab bestod i deres placering som ”antepenultima” (Øien,
1975, 111). Bekkevold (1992, 114)skal senere beskrive vekseldominanten som ”stedfortræder”. Hvad siger
Tveit?
Tveit behandler dette punkt to steder. Først under bidominanter, hvor det – næppe helt i
overensstemmelse med egentlig funktonsteori241 - fremgår, at en bidominants rolle er at etablere en ny
toneart (Ibid., 160). Vekseldominant er her blot et navn for en særlig bidominant. Senere behandles den
under overskriften ”Altererte akkorder”:
”Alterasjoner brukes vanligvis for å øke spenningen mellom to akkorder. Særlig brukes dette
virkemidlet på de to dominantiske akkordene, D og Dm, og aller helst når disse optrer
vekseldominantisk, altså dominantisk til dominanten (Ibid. 172).”
De alterationer Tveit hentyder til er kvint- og none-sænkning. Tveit gennemgår den altererede
vekseldominant. Det gøres på traditionel funktonsteoretisk vis. Den altererede vekseldominant er en
kvintsænket vekseldominant med dominantisk funktion. En eventuel relation mellem vekseldominant
og Ss er der ikke tale om. Det udelukkes fra allerførste færd idet Tveit omtaler processen som en
alteration af D og Dm – når de optræder som vekseldomnanter. Der er ikke tale om en alteration af
andentrinsakkorden. Koblingen mellem andettrin og en dominant til dominanten optræder intetsteds.

Progressionsregler – primære og sekundære
Øein angav progressionsregler som led i kadenceudvidelsen og som vedledning for sekstakkordernes
basbevægelser. Tveits store indsats er at systematisere disse regler gennem en (ukrediteret – at teorien er
Delamonts nævnes ikke) annekterering af Delamonts (1965, 102) progressionsteori. Det er dennes teoris
regler, der udgør de omtalte akkordmønstres rygrad. Ja, det synes som om, det er disse reglers
mønsterdannelser, der udgør selve kernen i dur-mol-musikkens væsen.
Delamonts vej til systematiseringen er den samme som Rameau (1722, 229) og Øien (1975, 144) har
gået før ham: Over septimens mulige opløsningstoner og de progressioner dette giver. Og Tveit (2003, 91)
demonstrerer hvorledes:
241

Bidominanter forårsager her tonale udsving, ikke modulationer. Tværtimod kan man sige, at bidominanterne
styrker følelsen af en hovedtoneart. FIND CITAT! BEKKEVOLD?? ØIEN ?? PISTON???
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Septimen kan opløses sig til næste akkordords terts. I så tilfælde vil der være et faldende kvintskridt
mellem de to akkorders grundtoner. Septimen kan også opløse sig til en kvint, hvorved der vil være en
stigende sekund. Og endelig kan den opløse sig til grundtonen med en faldende tertsprogression til følge.
Det giver tre progressionstyper:
•
•
•

Faldende kvint
Stigende sekund
Faldende terts.

Tveit konkluderer i en formulering, der mere end antyder, at denne teori er hans helt egen:
”Erfaringen vi har gjort gjennom disse eksemplene gir oss et grunnlag for å framsette teorien om de
primære og sekundære akkordprogresjoner (Tveit, 2003, 91)”.
Og disse fremlægges nu. Indledningsvis rekapituleres mønsterdannelsernes betydning:
”I funksjonell eller tonal242 musikk, det vil si musikk som er skrevet i dur eller moll, er det enkelte
akkordprogresjoner som stadig går igjen. Andre benyttes langt mer sparsomt. Vi finner altså bestemte
harmoniske mønstre, som vi i det følgende skal forsæke å vise. I denne forbindelse opererer vi med
begrepene primære og sekundære akkordprogresjoner (Ibid.).”
De tre septimopløsningsafledte progressioner defineres som dur-mol-musikkens primære
progressioner. Dstinktionen er lidt af et kup. Tveit får dannet et regelsæt, der ikke er ekskluderende. Det
angiver en norm, og angiver hvornår normen brydes, uden at sige, at normen ikke kan brydes. For er
faldende kvint, faldende terts og stigende sekund (og deres komplementærintervaller) primære
progressioner så er stigende kvint, stigende terts og faldende sekund sekundære progressioner.243
På baggrund af dette normsæt opstiller Tveit skemaer for gode progressioner. Skemaer, man ikke
finder hos Delamont, der jo ikke opererer med en funktionsteoretisk teori. Da skemaerne er lavet udfra de
trinteoretisk konciperede progressions-regler, og ikke udfra et funktionsteoretisk standpunkt er funktional
årsag og virkning vendt om: Det er ikke funktionssammenhænge, der betinger eventuelle
progressionsmuligheder. I Tveits fremstilling er det er omvendt. Det er progressionsreglerne der betinger
funktionsfølgerne. De Riemannafledte becifringangivelser er kommet tilveje på et dybest set Rameausk
grundlag. Skemaerne læses nedad i de tre søjler:
Faldende kvint
I-IV = T-S
II-V = Ss-D
III-VI = Tm-Ts
V-I = D-T
VI-II = Ts-Ss
Tveit, 2003, p.92-93.

Stigende sekund
I-II = T-Ss
II-III = Ss-Tm
III-IV = Tm-S
IV-V = S-D
V-VI = D-Ts

Faldende terts
I-VI = T-Ts
III-I = Tm-T
IV-II = S-Ss
V-III = D-Tm
VI-IV = Ts-S

Men tingene passer sammen. Såvel Rameau’s som Riemann’s teori er beskrivelser af en empirisk
realitet i lige så høj grad, som de er teoretiske konstruktioner. Det, der er rigtigt i den ene teori, er det også
i den anden. Går man skemaernes funktionsforbindelserne igennem ses lutter forbindelser, der ville anses
242

Endnu et træk fra amerikansk teori, hvor dur-mol-tonal musik går under navnet ’tonal music’.
Stephenson (2002, 102 ff) karakteriserer Delamonts primære progressioner, som typiske for klassisk dur-moltonal musik, mens de sekunddære progressioner er typiske for rockmusik! Ifølge denne opdeling, er det, der er typisk i
den ene genre, atypisk i den anden. Denne tankegang tiltaler mig meget.
243
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som plausible i en Riemannsk optik. Inklusiv de kvintspring uden funktionsskift,244 der resulterer af Tveits
konsekvente tonikatolkning af III og VI. En tolkning, der forekommer velvalgt i forhold abstrakte skemaer.
Kun særlige omstændigheder ville tvinge til en Sm-tolkning af VI, og kun som sekstakkord ville en tolkning
af III som Ds være plausibel. Og i det tilfælde ville tolkningen D6 efter hans landsmænds mening forekomme
mere rimelig (se bl.a. Øien, 1975, 116, Bekkevold, 1992, 111, og den senere Bjerkestrand/Nesheim, 1995,
87).

Statisk progression
Udover Delamonts primære og sekundære progressioner tilføjer Tveit en kategori, man ikke finder hos
Delamont. En kategori, Tveit tilsyneladende selv har udtænkt: Statisk progression:
”Dette begrepet innebærer at den første akkorden i progressionen umiddelbart etter akkordskiftet
vender tilbake igjen. Vi får altså en sekundær+en primær progression […] eller omvendt […](Ibid., 95).”
Tveit eksemplificerer T-D-T og T-S-T-bevægelser. Han fortsætter:
”Statiske progresjoner er ganske vanlige i flere stilarter, ikke minst i vår tids populærmusikk. I
denne musikken er også de andre statiske progressionene – det vil si de sekund- og tersvise – svært
alminnelige. Men de sist nevnte er utypiske i tradisjonell funksjonell harmonikk (ibid. 96).”
Med sit begreb om den statiske progression indfører Tveit en kærkommen funktionsharmonisk
equivalent til trinteoriens begreb om lineært betingede, melodiske ”funktioner”. Om vendingen T-S-T, siger
Forte (1962, 114) netop, at ”its function is primarily melodic.” En sådan brug af ordet ’funktion’ er
inkompatibelt med funktionsteoriens egen begrebsverden. Men progressionsbeskrivelser er ikke
inkompatible. De resultater, teorien om primære og sekundære progressioner mundede ud i, viste sig at
understøtte funktionsteoriens egne normer. Begrebet ’statisk progression’ komplementerer fint denne
begrebsudvidelse. Den angiver en bevægelse, hvis mål blot er at forlænge (som det ville hedde i amerikansk
teori) udgangsakkorden. Bevægelsen giver ingen fremdrift. Den er statisk.
At man strengt funktionsteoretisk kunne mene, at en ”statisk progression” var en progression uden
funktionsskifte - som f.eks. Tm-Ts, T-Ts eller Tm-T – skal ikke forplumre begrebets brugbarhed.

Sekstakkorder
Udover teorien om de primære og sekunddære progressioner inddrager Tveit også Øiens og Bekkevolds
sekstakkord-bevægelsesregler. Men i en yderligere systematiseret udgave.
Tveit skelner mellem to typer sekstakkordbevægelse. En A- og en B-model:
”A-modellen
Sekstakkordens basstone ligger i intervallet mellom basstonene i de to grunnstillingsakordene.[…]
B-modellen
Sekstakkordens basstone ligger en sekund under basstonen till den andre av de to
grunnstillingsakkordene (Ibid. 101).”

244

Noget Riemann (1906, 100-101), selv anførte uden skrupler, da kvintspringet for ham ingen paradigmatisk rolle
spillede. Husk på: Progressionsregler var ham uvedkommende. For Dahlhaus (1966, 102) og Imig (1970, 175) var en
sådan funktionsfastholdende kvintskridtsprogression et sammenstød mellem to uforenelige elementer: Kvintskridtets
implicitte funktionsskift, og benævnelsernes anvisning af funktonsidentitet. Det peger dog i lige så høj grad på en
sammenblanding af fundamentalbasteoriens progressionsparadigme med funktionsteoriens repræsentationsditto.
Den sammenblanding foretog Riemann ikke. Og heller ikke Tveit synes præget af den.
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A-modellen angiver i praksis akkordomlægning. Bevægelser som T-T3-S, T-T3-D og lignende. B-modellen
omfatter de situationer, hvor bassen laver enten en drejebevægelse, en trinvis gennemgang eller et spring.
Tveit understreger at indføring af en sekstakkord er relativ fri, mens den ”vanligste videreføringen er
derimot trinnvisbasbevegelse (Ibid.).” Næsten præcis som det lød hos Øien (1971) og Bekkevold ([1976],
1992). Der er dog ikke hos Tveit angivet, at den trinvise bevægelse skal være i modsat retning af et
forudgående spring. Herefter gennemgås (Ibid. 102-108) samtlige grundakkordforbindelser og det angives,
hvordan man derimellem kan sætte en sekstakkord mellem akkorder i prim-, sekund-, terts-, kvart-, kvint-,
sekst- og septimafstand.
I denne gennemgang dukker det Øienske (1975, 128) begreb ”reversere” op. Tveit fandt ikke
anvendelse for det i forbindelse med den skuffende kadence. For modsat Øien benytter Tveit ikke den
skuffende kadence som udgangspunkt for sekundprogressionsbeskrivelser. Til dette har han begrebet om
de primære og sekundære progressioner. Og en omvendt skuffende kadence falder ind under sidstnævnte.
Men i gennemgangen af sekstakkorderne får det lov at spille en lille rolle.

Afslutningsvis
Øien overtog og videreførte Hamburgers teori anno 1951. Men de formuleringer hvorigennem han
videreførte den i 1971, hvor bitreklange præsenteres som stedfortrædere, og i 1975, hvor bitreklange
indtroduceres som klangalternativer, kom til at betyde en afgørende forskel i eftertidens norske teori.
Forskellen kan aflæses af hans to første efterfølgere henholdsvis Bekkevold ([1976]) og Tveit ([1984]).
Førstnævnte lænede sig op af 1971 og præsenterede en udvidet gennemsystematiseret fremstilling af
forskellen mellem de repræsentationer, der trådte i stedet for, de de, der klagde sig i tillæg til en
hovedfunktion. Tveit lænede sig op af 1975-versionen, og fandt ingen anledning til overhovedet at operere
med denne distinktion. I Tveits læsning fremstår Øiens dens velegnet til en fusion med amerikansk teori,
som ét af dens vigtigste fortrin. Fusionen giver sig udslag i en konsekvent tersstablingsteori samt
inddragelsen af Delamonts progressionsteori. Denne inddragelse er bogens scoop. Med teorien om
primære og sekundære formår Tveit at levere et fast normsæt, som giver anvisninger for en ”normaltilstand” uden samtidig at forbyde ”undtagelserne”. Hver dels plads i systemet fremlægges tydeligt.
Ydermere har progressionsteorien den helt klare fordel, at den i Tveits udgave er blottet for
fundamentalbasteoretisk favorisering af kvintspringet. End ikke Delamonts (1965, 104) egentlig blot
karakteriserende progressionsklassificeringer (kvint=”stærk”, sekund=”kontrast” og terts=”passiv”) finder
man i Tveits fremstilling. De eneste bevægelsesnormer, der kommer i spil, er de to grupper, primære og
sekundære. Samt Tveits egen opfindelse, den ’statiske progression’. Dette har den lyksalige konsekvens, at
Tveit (97) uden at geråde i selvmodsigelser kan funktionstolke kvintfaldet fra VI til III som Ts-Tm. Uden
kvintparadigmet behøver kvintspring ikke medføre funktionsskift.
Derfor fungerer bogen da også eminent som det, Tveit delvis lancerer den som: Nemlig en teori om
dur-mol-tonal musiks bevægelsesmønstre. Og Tveits fremstilling viser, at en amerikansk influeret trinteori
kan vinde i forklarigskraft ved at benytte et funktionsteoretisk becifringssystem.
Bogens svaghed er dens manglende eksplicitering af teoretisk ståsted. Som led i en tradition af
funktionsteoretiske lærebøger kræves en ekstra tydeliggørelse, hvis man ikke vil bedømmes på
funktionsteoriens præmisser. At tale om ”en ny innfallsvinkel” er i sig selv ikke nok. Ikke når man samtidig
benytter funktionsteoriens becifringstegn, opererer med halvkvædede repræsentationsbegreber
(tolkningen af VI og III), og angiver kapiteloverskrifter som ”funksjonell harmonikk.” Benyttes begrebet
”funktion” med andre konnotationer end de i sidste ende Riemannske, må det i en skandinavisk
sammenhæng tydeligt ekspliciteres. Ellers vil begrebet uværgelig føre til forventning om en
repræsentationsbaseret funktionsharmonik.
Spørgsmålet, der står tilbage, er i hvilken grad Tveit selv har været opmærksom på, at hans teori på
trods af becifring og repræsentationsantydninger, vitterlig lægger sig i trinteoretisk- og ikke funktionsteoretisk tradition. Muligvis er hans projekt et forsøg på at sammensmelte de to traditioner. I forhold hertil
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må projektet siges at være fejlet. Uden fokus på repræsentationsmomentet er der ingen Riemannsk
funktionsteori.

Nils E. Bjerkestrand /Elef Nesheim Kreativ sats og analyse , 1995
Bjerkestrands/Nesheims harmonilærebog udgør en hybrid af sine norske forgængere. Tilsat en mere
Riemanntro funktionstolkning end normalt i norsk teori.
Blandingen af de norske forgængere ligger i overtagelsen af Tveits becifring, hvor syvendetrins
treklangen benævnes Dm, og mols andettrin er Ss på lige fod med durs. For Tveit var dette resultatet af en
bevidst valg af trinteoriens tertsstabelbetinget akkordforståelse, hvilket betød, at begrebet S6 udgik af
vokabulariet. Således er det ikke hos Bjerkestrand/Nesheim. Her optræder endda (måske med tanke på
becifringens ophav i Tveit) noget så sjældent som et argument for forståelsen af akkorden som treklang
med tilføjet sekst fremfor septimakkord i omvending: Forfatterne mener ikke, tilføjelsen af en sekst til en
durtreklang får akkorden til at skifte tonekøn, således som trinteorien og Tveits (for ham er det, der lurer i
kulissen) becifringsangivelser antyder. Og det er jo et godt argument. Det er svært at høre akkorden som en
molakkord. Det gælder for alle molsekstakkorder, der optræder i dursammenhæng. De vil (i mine ører) altid
klinge som en akkord med det norksk teori245 har karakteriseret som en ’stedfortrædende sekst’.
Hele fremstillingen af problematikken er interessant i sin form. Begge bøger inkluderer konsekvent
trinbetegnelser. Og Bjerkestrand/Nesheim forklarer ligesom Tviet kort om hovedprincipperne for
trinteorien uden dog at angive de forskellige notationstraditioner eller hvilket valg de har taget i den
forbindelse. Nemlig kun at benytte store bogstaver. Den kobling med et amerikansk inspireret teoretisk
ståsted, som Tveit foretager, foretager de ikke. Men de overtager Tveits becifringsbrug. Der er mange
tendenser i spil. Forfatterparret Bjerkestrand/Nesheim (forkortes herefter til BjerkestrandN) har følt et
forklaringsbehov:
”Noen lærebøker tolker denne akkorden som første omvending af biseptimakkorden på II-trinn,
altså som en mollakkord med septim i dur og som en ”halvformindsket septimakkord” i moll. Dette er
en tolkning som har mange fordeler. Vi betrakter imidlertid akkorden som en IV-trinnsakkord med
tillagt sekst. Dette fordi den i de fleste tilfeller opptrer på subdominantens plass i den tonale kadens.
Og vi tolker det slikt at den ikke endrer tonekjønn fordi om den får tillagt sekst. Vi vil imidlertid
understreke at det viktigste er ikke hvad akkorden kalles, men at den brukes riktig (BjerkestrandN,
1995, 92).”
Også BjerkestrandN’s bog kunne have tilføjet et ”ud fra en ny synsvinkel” til sin titel, kan man se af
forordet:
Det grunnleggende princip for forfatterne er at det ikke er bestemt regler som skal styre elevernes
satsarbeiter, - men målet er å utvikle en kreativ bevissthet og intellektuel forståelse av musikken (ibid.
7).”
Og dette sker gennem en sammenkobling af satslære med analyse, hvor analysen da ”bliver et redskab
til forståelse av musikkens konstruksjon og til inspirasjon for elevernes egen skriving (ibid.).” På trods af den
i omfang lille bogs brede sigte – både satsteori og analyse – rummer den en række vigtige satstekniske
pointer, der placerer den som en væsentlig kommentar til norsk teori.

Funktion
245

Se Øien 1971, 91. I 1975 (120) gennemgår Øien netop den stedfortrædende sekst i forbindelse med tonika og
dominant. Se også Bekkevold (1992, 89). Begrebsdannelsen tyder på, at de nævnte teoretikere deler min høremåde.
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Sigvald Tveit skrev om funktion. Eller rettere om hvad, der karakteriserede funktionel harmonik. Det
funktionsbegreb, der lå bag denne karakteristik var i højere grad et progressionelt end et relationelt.
Funktioner blev forstået i forhold til forudgående og efterfølgende akkord, ikke i forhold til en central
tonika. Man kunne tilskrive traditionen til Schreyer (1924) og Høffding (1933), men med Tveits
litteraturliste in mente synes inspirationen fra amerikansk teori en mere oplagt reference. BjerkestrandN
lægger forholder sig i så udpræget grad til Tveits fremstilling, at de følte – et velkomment - behov for at
argumentere for én af traditionel funktionsteoris stærkest cementerede grundantagelser: subdominanten
med tilføjet sekst. I fremstiling af hvordan begrebet harmonisk funktion skal forstås ligger de også milevidt
fra Tveit:
”I tonal musikk har akkorderne ulike spenninger i forhold til grunntonen. Slike spenningsforhold
beskriver ikke trinnsystemet. Til en slik beskrivelse er funksjonssystemet bedre egnet. Dette har som
utgangspunkt at akkorderne kan deles i tre grupper på forskjellig spenningsplan.
I en toneart vil noen akkorder ha en tonikal funksjon, det vil si en relativt stabil rolle. Den mest
stabile akkorden er treklangen på toneartens grunntone, som kalles tonika og har symbolet T, f.eks.
treklangen på C, dersom vi er i C-dur.
Andre akkorder har en dominantisk funksjon, det vil si at de udtrykker en dragning mot det tonikale
planet. Den sterkeste dragning opplever vi med akkorden på femte trinn i tonearten, som kalles
dominant og har symbolet D, f.eks. en G-dur akkord, dersom vi er i C-dur. Dominantakkorden
inneholder toneartens ledetone. Denne tonen er den viktigste for å skape spenning og dragning mot
grunntonen.
Den tredje gruppe av akkorder har en subdominantisk funksjon, det vi si at de uttrykker en labil
funksjon, uten klar dragning i noen spesiell retning. Akkorden på fjerde trinn i tonearten kalles
subdominant og har symboelt S, f.eks. en F-dur dersom vi er i C-dur (BjerkestrandN, 1995, 28).”
Funktioner forklares som udtryk for spændingsgrader i forhold til tonika. BjerkestrandN tager altså
udgangspunkt i en grundlæggende relationel forståelse. De spændingsgrader, der er i værk går da fra – må
man formode – ingen spænding til stærk spæning. Derudvoer optræder repræsentationselementet implicit
i formuleringen ” akkorderne kan deles i tre grupper på forskjellig spenningsplan”. For ”akkorderne” er på
dette tidspunkt ikke indskrænket til hovedtreklange, og må derfor formodes at gælde alle skalaens
akkorder. Alle akkorder er udtryk for én (eller flere?) af tre akkordgrupper, på hver sit spændingsplan. Disse
grupper udgøres af de tre funktioner. Funktonsbegrebet kobler BjerkestrandN derefter (igen implicit)
sammen med begrebet rolle. De skriver om tonikas funktion, dens rolle, at den er stabil. I forhold til et
begreb om spændingsgrader tolket jeg ”stabil” som et ord at tonika ikke har en spænding i forhold til sig
selv, grundtonen. Spænding, udtykt som tiltrækning, har dominanten. Subdominanten, den funktion det
har voldt besvær at beskrive indtil nu kalder BjerkestrandN for labil. Den kan bevæge sig i flere retninger.
Ligesom tonika, kunne man tilføje. Og indse, at vi nok engang ikke rigtig blev alvorligt meget klogere på den
subdominantiske funktions karakteristika.
I forhold til Tveits fremstilling er fokuset på progressioner voldsomt nedtonet. Det væsentlige i
BjerkestrandN’s funktionsforståelse er ikke, om ”den enkelte akkord [bliver] videreført på spesielle måter
(Tveit, 2003, 90)” eller, at ingen ”akkord står isolert; den opptrer alltid innenfor en sammenheng (Tveit,
2003, 191).” Af den grund kan man karakterisere BjerkestrandN’s fremstilling som værende i en Riemannsk
ånd.
Lige så lidt som funktionsbeskrivelsen fokuserede på akkordprogressioner, gør BjerkestrandN’s
udgivelse det i sin samlede form. Og i den forstand adskiller den sig markant fra sine norske forgængere.

Hovedtreklange - kadence
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Også i beskrivelsen af hovedtreklangene giver BjerkestrandN sig til helt konkret at forsøge at forklare,
hvorfor de siger, som de gør:
”Vi skiller mellom såkaldte hovedtreklanger og bitreklanger. Hovedklangene ligger på skalaens 1., 4.
og 5. trinn. Forklaringen på hvorfor nettopp disse tre akkordene har fått denne betegnelsen, er
mangesidig. En av grunnene er at akkordene tilsammen inneholder alle tonene i skalaen/tonearten,
foruten at treklangen på 5. trinn inneholder toneartens ledetone. Både 4. trinn og 5. trinn står i
kvintavstand til 1.trinn, hvis vi betrakter 4. trinn en kvint under og 5. trinn en kvint over 1. trinn. I
forhold til 1. trinn kan disse to akordene utgjøre et harmonisk vektstangprincipp, der 4. trinn har en
subdominantisk tyngde, og ligger til venstre for Tonika på kvintsirkelen, mens 5. trinn har dominantisk
tyngde, og ligger tilhøjre for Tonika på kvintsirkelen. Distinktionen mellom hoved- og bitreklanger er av
mer pedagogisk enn kunstnerisk årsak. Det er likevel et faktum at disse tre akkordene er framtredende
i dur/moll-perioden, fra midten av 1600-tallet til slutten av 1800-tallet, særlig brukt i begynnelse og
avslutning av satser og strofer (Ibid. 29-30).”
At de beskrivelser, de kommer frem med, er de samme som vi har kunnet læse ud af forgængernes
kortfattede proklamationer, er der vel dybest set ikke noget at sige til. Skal man forklare traditionens valg
må det blive med traditionens argumenter. De er de kendte:
1) Skalaargumentet: Hovedtreklangene indeholder tilsammen skalaens toner. Bemærk, at
BjerkestrandN præsenterer Richtertraditionens model, der ser skalaen som på forhånd givet, og
ikke som man ser det hos f.eks Koch, Riemann og Louis/Thuille som genereret af de tre
hovedtreklange.
2) Symmetriakse-, eller ’vægtstangs-argumentet. De to dominanter modsatrettede ”tyngde” (hvordan
så end en akkord kan siges at veje noget som helst, og er vægt end i overført betydning, hvorledes
karateriserer man da subdominantisk vægt overfor dominantisk?) skaber en ligevægtstilstand.
3) Ledetoneargumentet. Af de tre akkorder vælger BjerkestrandN at argumentere for kun én.
Dominanten. Den er hovedtrelang, fordi den indeholder skalaens ledetone.
Kadenceforklaringen griber også (i sidste ende) tilbage til tysk teori. Til Halm (1905, 15). Da denne
forklaringsmodel er gentaget af Høffding (1933, 33) samt en række svenske teoretikere246, er inspiratonen
nok næppe direkte fra Halm.
”Den tonale kadens består av hovedklangene i rekkefølgen S-D-T. Denne kadensen består av to
ulike kadenser som beskrevet ovenfor, nemlig halvslutning, S-D, og autentisk kadens D-T. Hvis vi starter
den tonale kadens med T, slik at vi får rekkefølgen T-S-D-T, har vi to akkordpar som står i kvintslektskap,
T-S og D-T. I denne kadensen ser vi kimen til en musikalsk form som inneholder en begyndelse og en
slutt, samt en spenning og en avspenning. Akkordparret T-S representerer åpningen, spenningen
toneartsmessig sett. Men disse to akkorderne kan ikke alene definere en toneart. Hvis C-durtreklangen
er en T, er F-durtreklangen en S. Dette er imidlertid ikke nok til å definere tonearten fullt ut. Akkorden
kan tolkes på to måter; altså enten som T og S i C-dur (som ovenfor), eller som D og T i F-dur. Vi må ha
en tredje akkord for å bli sikker på tonearten. I det første tilfellet vil en G-durakkord som D, gi tonearten
C-dur, mens i det andre tilfellet vil en B-durakkord gi tonearten F-dur.
Det første akkordparret, altså T-S, står derfor for det usikre tonalt sett (forsettelsen har flere
løsninger), mens det sidste akkordparret, D-T, står for det sikre, tonalt sett (BjerkestrandN, 1995,34)

246

Faktisk er der tale om, at hovedparten af de svenske fremstillinger bringer denne kadenceforklaring. Se
Liljefors (1937, 19), Söderholm (1959, 18-19), Lindroth (1960, 20), og endelig Jansson/Åkerberg (1995, 16).
Sidstnævnte har dog næppe påvirket BjerkestrandN, da de to udgivelser er fra samme år.
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Forklaringen får dog nogle nye nuancer i BjerkestrandN’s version. Foreningen af T-S og D-T begrundes
ikke i – som Høffding (1933, 33)skriver – ”det fuldstændigste Udtryk for Tonearten, idet den giver begge
Dominanternes Forhold til Tonica.” Formuleringen – som på sin vis betyder det samme – er anderledes.
BjerkestrandN betoner den usikkerhed om tonearten, som kadencen T-S isoleret giver. Hermed kastes en
tråd som går helt tilbage til Vogler247, men er mest velkendt som Hauptmanns bemærkning om, at i
bevægelsen fra T til S ”kommer den først satte treklang i modsætning til sig selv, for den er nu i forhold til
underdominanten selv blevet overdominant og i forhold til overdominanten selv blevet underdominant”.248
Hos Riemann var dette dilemma grunden til af subdominanten blev opfattet som ”antitese”, som en
akkord, der satte en ”konflikt”, der overvindes gennem indsættelsen af dominanten, som effektivt
”afslutter de to rivalers strid om Tonikabetydning […], idet den gør Tonikas centrale stilling åbenlys.”249
Fra en helt anden tradition, med et ganske andet sprog finder man samme overvejelser i amerikansk
teori hos bl.a. Piston. Citeret fra 3. udgave: ”It may be necesarry for a third chord to be heard if the
harmonic progression is to define the tonality (Piston, 1962, 36).” Dette efterfølges af en række eksempler
hvor en forudgående progression med kun to akkorder (bl.a. I-IV) udvides med en tredje: I-IV-V.250 T-S
rækker ikke til at definere tonearten, da progressionen skaber usikkerhed om forholdet mellem de to: Er
tonika i virkeligheden dominant? Er subdominanten i virkeligheden tonika?

Bitreklangene
På trods af den åbenlyse tilknytning til skandivisk tradition, som deres hovedtreklangs- og kadenceforklaring udviser, følger BjerkestrandN slavisk Tveit i becifringen af bitreklangene. Hvorledes vil disse
fungere hos BjerkestrandN? Fører den Tveitske becifring i sig selv nødvendigvis til et fokusskift fra den
repræsentations-tradition, som formuleres eksplicit hos bl.a. Hamburger (1951), til en amerikansk
progressions-tradition, som man i sin mest pointerede form finder hos Delamont (1965)?
247

Vogler er den første forfatter, hos hvem jeg har bemærket denne opmærksomhed på dobbeltheden. Han
skriver helt tilbage i 1776, at de naturligste kadencer er enten fra femte til første eller fra fjerde til første trin. Og så
fortsætter han, at den sidste af disse er tvetydig i dur (og ifølge Vogler malplaceret i mol) da - i C-dur - „F ligesåvel kan
være første og C femte trin og dermed omvendingen af den ovennævnte kadence [V-I].” Hvorvidt den ene eller den
anden tolkning er den rette kan kun stykkets begyndelse – dets toneart - afgøre [„die zwei natürlichsten Schlußfälle
[sind] entweder vom fünften Ton in der ersten z.B. G.C. oder vom vierten in den ersten z.B. F.C. welches letztere in der
harten tonart etwas zweideutig ist, da eben sowohl F der erste, hievon C der fünfte Ton, und die Umkehrung des
obigen Schußfalles sein kann; wobei einzig, und allein der Anfang des Tonstückes entscheiden muß (Vogler, 1776, §27,
side 48).“]
248
Hauptmann (1853, 25) fortæller om hvordan den såkaldte oktavenhed slår over i en kvinttohed, og forklarer:
“Dadurch kommt der zuerst gesetzte Dreiklang mit sich selbst in Gegensats oder Widerspruch, denn er ist in der
ersten Stellung selbst Oberdominant-, in der andern Unterdominant-Accord geworden, und ist damit an sich aus der
selbständigen Octaveinheit in die Bedeutung der Quintzweiheit übergangen.“ Den sidste del er udeladt af min
oversættelse. Se „Frau Hauptmann…“ få at få hoved og hale på dette.
249
Riemann, 1906, 62. Sætningen indeholder særlige Riemannske fagudtryk med baggrund i den dualistiske
o o o o
tænkning, som jeg har klippet du af oversættelsen. Her følger en lidt længere bid: „Die Folgen T-S-D-T und T- D- S- T
sind eigentliche Normalkadencen aus dem wohlbegreiflichen Grunde, daß der Gegenquintklang in seiner
gegensätzlichen Bedeutung als Konfliktakkord deutlicher wird, wenn er der Tonika direkt gegenübertritt; der dann
folgende schlichte Quintklang schliest den Streit der beiden Rivalen um die Tonikabedeutung ab […] indem er die
zentrale Stellung der Tonika offenkundig macht.“ Se iøvrigt „Fra Hauptmann…“
250
I amerikansk teori kan man se dette forhold omtalt som ”plagal ambiguity”. Det gør Stein (1985, 23) i sin
afhandling om Wolfs lieder, hvor hun også beskriver, hvordan forholdet kan bruges til at etablere ””transformation of
tonic function”. This transformation” forklarer hun, ”occurs when the tonic becomes the dominant of IV […]”. Bailey
benævner det (1985, 119) “reciprocal function”. Han inddrager det som element i en teori om dobbelt tonalitet og
forklarer:”If we take the simple case of C and G, for example, G can function (and usually does function) in relation to
C as its dominant, but on the other hand, it is also possible for C to function as G’s subdominant.”
Men opmærksomheden på denne dobbelthed går længere tilbage.
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”Hovedklangene ble kalt T, S og D på henholdsvis 1., 4. og 5. trinn. Bitreklangene finner vi på de
andre trinnene i skalaen; 2., 3., 6. og 7. trinn.
De står alle i tersforhold til én eller to hovedtreklanger. Ved at alle (med ett unntak) står melom
hovedtreklangene, kalles de også mediantklanger (=mellomklanger). De får funksjonsbetegnelser etter
hovedtreklangene T, S og D, enten med tilføyelsen s=sub(under)mediant, hvis de ligger en ters under en
hovedtreklang, eller m=overmediant(egentlig super(=over)mediant) hvis de ligger en ters over en
hovedklang (BjerkestrandN, 1995, 43).”
Indtil videre er fremstillingen i pagt med Tveits. Også hvad angår forholdet mellem geografisk og
funktional pointering. De er medianter fordi de står mellem to klange. Ordet ’funksjonsbetegnelser’
optræder, men det knyttes blot til intervalafstande. Ikke hovedfunktionsrepræsentation.
BjerkestrandN gør herudover noget kun få har gjort før251: De fortæller, hvad man skal bruge disse
bitreklange til:
”Ved å benytte bitreklangene oppnås klanglig kontrast, da hovedtreklangene og bitreklangene har
forskjelligt tonekjønn.[…]
Bruk af bitreklanger betyr en utvidelse av klangmaterialet. Samtidig øker muligheterne for variasjon
i akkordprogresjon og stemmeføring (Ibid. 44-45).”
Klanglig kontrast og udvidelse af klangmaterialet. Det er hvad bitreklangene bidrager med til forløbet.
Men brugen af bitreklangene må overvejes nøje. Den tilbudte klangvariation kan have en pris:
”I en harmonisering må en avvei ønsket om klanglig variasjon mot ønsket om å fastholde
hovedtonearten. En overdreven bruk av bitreklanger kan føre til tonalitetsforskyvnng mot
parallelltonarten (Ibid. 46).”
Betoningen af bitreklangenes kontrastvirke, og jeg indtolker belejligt, at kontrast har med klangfarve at
gøre, koblet med en opmærksomhed på deres – og igen tillader jeg mig en let forvanskning – sløring af
funktionstydeligheden har jeg kun set omtalt før hos Mersmann. Han betoner, at der med brugen af disse
intræder ”et nyt moment i harmonikken: Farven.” Og han omtaler, hvorledes ”Tonikas bitreklange svækker
funktionsklarheden, som på tredje trin kan sløres til ukendelighed;” Og konkluderer at ”jo mere funktionens
kraft taber i tydelighed, jo stærkere trænger farven ind i den.”252 Om BjerkestrandNs betragtninger i nu
også stikker helt så dybt, må læseren vurdere. De siger blot, at biakkorderne giver kontrast qua deres andet
tonekøn og at for mange biakkorder forrykker centrum til paralleltonearten. En observation, der må siges
at er mere i familie med betragtninger som Pistons (1962, 33) – at ”overemphasis on the modal degrees [VI
og III] tends to give effect of a mode, and tonality, other than that intended” – eller Richters - ”Treklangene
251

Og de steder, det omtales, synes fokus at ligge på farvevirkningens kraft (Mersmann, 1926, 187, Lindroth,
1960, 70, Smedeby, 1978, 133), hvilket for de svenske forfatteres vedkommende primært skyldes, at det er i
gennemgangen af såkaldt mediantiske forbindelser, - forbindelser, der involverer skalafremmede toner – at dette
udtrykkes.
252
Mersmann, 1926, 187. Hele sammenhængen er som følger:„Die Nebendreiklänge der Kadenz bedeuten nicht
nur eine Vermehrung der durch die Hauptdreiklänge gegebenen Möglichkeiten, sondern das Eintreten eines neuen
Moments in die Harmonik: der Farbe. Diese ist in den einzelnen Nebendreiklängen verschieden stark: am stärksten in
denen der Tonika, während der Nebendreiklang der Unterdominante tiefer in das Wesen und die Funktionsbedeutung
des Klanges eingreift und die siebente Stufe als Stellvertreter der Dominante durch Verstärkung des Leittoncharakters
eine Intensivierung der Funktion bedeutet. Die Nebendreiklänge der Tonika dagegen schwächen die Klarheit der
Funktion, welche in der dritten Stufe sogar bis zur Unkenntlichkeit verschleiert werden kann; je mehr aber die Kraft
der Funktion an Deutlichkeit verliert, um so stärker dringen die Farbwerte in sie ein.“
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paa de øvrige Trin i en Scala ogsaa høre med til Tonearten, henviser de dog ikke saa afgjort til denne, som
F.eks. Harmoniskridtet V-I (Gebauers Richteroversættelse, 1871, 21)” - end med Mersmanns. Hans
betragtninger fungerer snarere som et perspektiv hentet ind udefra.
Betragtningen over variation i klangfarve og stemmeføring kunne i sin åbne formulering have været
skrevet af Tveit. Men BjerkestrandNs fremstilling er ikke Tveits. Modsat Tveit, der - angiveligt udfra
observationer fra praksis – på forhånd tolkede VI og III som tonikarepræsentanter, har BjerkestrandN svært
ved en sådan stillingtagen. For ”én og samme bitreklang kan ha to ulike funksjonsbetegnelser. Hva som
avgjør hvilket slektskap treklangen står i, er f.eks. ”akkordomgivelserne”, og hvilken av hovedtreklangene
bitreklangen erstatter (Ibid. 46).”
Ja, det er for de to forfattere ”umulig å gi en fyllestgjørende anvisning for når en bitreklang kan brukes
istedenfor en hovedtreklang.” I denne – for forfatterne - umulige situation, er alt de kan gøre pege på
”følgende råd”, der ”muligens” kan ”være til hjelp (Ibid.)”
Og som dette råd introduceres den (for nu at holde os til den norske tradition) fra Hamburger, Øien og
Bekkevold kendte distinktion mellem biklanges evne til at – som BjerkestrandN siger det - erstatte og
supplere hovedtreklange. Man genfinder tydeligt Bekkevolds skelnen mellem ’i-stedet’for’ og ’i-tillæg-til’
blot begrebsliggjort. Med denne skelnen er vi i princippet tilbage på fast funktionsteoretisk grund. Sådan
da.
BjerkestrandN fortæller i forlængelse af det skitserede tolkningsmæssige dilemma:
”Følgende råd kan muligens være til hjelp:
En bitreklang kan enten
-erstatte en hovedklang, eller
-supplere en hovedklang.”
Igen må det understreges, at fremlæggelsen af terminologien ’erstatte’ og ’supplere’ sker nærmest en
passant. Som blot et muligt hjælpemiddel. I en situatiopn, som forfatterne på forhånd har givet op overfor
og deklareret, at det ikke er ”mulig å gi utvetydige regler om når bitreklangen skal hete det ene eller det
andre.[…] I noen situasjoner er valg av funksjon underforstått, i andre nærmest umulig å fastslå (Ibid 46).”
Så når de to begreber nu kastes på banen, er det ikke i en præsentation af et funderende funktionsteoretisk
grundprincip. Det er bare noget, man eventuelt kan have med i sine overvejelser.
Terminologisk ser det ellers umiddelbart – begrebet ’erstatte’ til trods – lovende ud. Bekkevolds
distinktion mellem ’i-stedet-for’ og ’i-tillæg-til’ har forfatterne tilsyneladende bibeholdt, og endda tildelt en
egen terminologi.

Erstatte
Der er dog markante afvigelser fra, Bekkevolds fremstilling. På et helt fundamentalt plan. Og de er ikke i
BjerkestrandN’s favør. Deres underligt henkastede præsentation modsvares af en henkastet behandling:
”Å erstatte en hovedklang vil si å benytte en bitreklang der vi i utgangspunktet ville ha brukt en
hovedtreklang.
Hvis vi tar for oss den tonale kadens, kan vi f.eks. erstatte hver av hovedtreklangene slik:
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BjerkestrandN, 1995, 45, ”Eks. 40 Tonal kadens”
a) På tonikas plass i den tonale kadens settes en Ts/6.trinn:
b) På subdominantens plass i den tonale kadens settes en Ss/2.trinn:
c) På dominantens plass i den tonale kadens settes en Ds/3.trinn:
NB! Akkordforbindelsen D-Ts i eks.:40a kalles skuffende kadens. Dette fordi vi etter D som har
affinitet (trekkes mot) til akkorden som ligger en kvint under, altså T, går til dens submediant, - en
a-mollakkord (Ibid.45).
Der er – som i flere andre af de ovenfor fremlagte norske tekster –flere mærkværdigheder eller blot
erklæringer, der i mine øjne påkalder sig kommentarer.
Første kommentar angår BjerkestrandNs formulering af det forhold, som hos Hamburger bl.a.
præsenteredes som at f.eks. III på to måder ”repræsenterer […] henholdsvis D (dominant) og T (tonika); i
første tilfælde viderefører kvinten ledetonen (klangen på III er således en afledning (min kursiv) af klangen
på V), i andet tilfælde er kvinten trådt i stedet for grundtonen i T-klangens 1. omvending (Hamburger, 1951,
10-11).”
Denne fremstilling er det, der forudgriber Bekkevolds fremstilling af medianten som en
sekstakkordstedfortræder; men det er ikke det væsentlige. Det væsentlige er fremstilingens fokus på
repræsentation. Ja, dette repræsentationsmoment er selve kernen, af det Hamburgers terminologi skal
fremhæve. I en afvisning af det Riemannske dualistisk funderede parallelbegreb skriver han:
”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 = Tundertertsstedfortræder) og overmediantklangene ved et m (f.eks. Sm = S-overtertsstedfortræder).
(Ibid., 14-15).”
Mediantklangenes væsen er stedfortræderforholdet. Det ”slægtskab” som fællestonerne kan give er
blot forudsætningen for at stedfortræderforholdet lader sig etablere. Slægtskabet er ikke mål i sig selv. Var
det det, kunne III og VI til hver en tid uafhængigt af kontekst ligesågodt sættes ind for V og IV, som for I.
Hos BjerkestrandN degenereres denne tænkning til, at man kan erstatte, altså bare udskifte, den ene
klang med den anden. D’er hvor man vil bruge hovedtreklang kan man da også bruge den bitreklang, der er
beslægtet med den gennem to fællestoner. At det skulle betyde noget, altså udtrykke en særlig harmonisk
forståelse, - som den funktionsteoretiske, forfatterparret har brugt plads og omhu på at beskrive – synes nu
uaktuelt. Er det frygten for at gøre tilegnelsen af stoffet for svær? Eksemplificeringen af disse
”erstatninger” tyder på, at noget andet gør sig gældende. Den forudsætning, som mit argument om
bitreklangsrepræsentation byggede på, nemlig at det var fuldstændig utænkeligt at III sådan uden videre
kunne repræsentere V, skal vise sig at være fejlvalgt.
Anden kommentar angår BjerkestrandN’s eksemplificeringer. Såvel eksemplets a) som b) viser
vendinger, der er almindeligt forekommende i praksis. De tilhører den gruppe af ’mønstre’, Tveit påpegede
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som funktionsharmonikkens grundstamme. Eksempel c) forekommer ikke i praksis. Heller ikke i nogen
tidligere svensk eller norsk teoribog. Vendingen nævnes intetsteds hos Tveit. Hos Øien (1975, 136, eks.
90,b) findes i en eksemplificering af bevægelser med stigende terts vendingen I- III – I. Men den Øien giver
ingen tolkning af den. Så vi ved ikke, om han har hørt den som T-Tm-T, eller T-Ds-T. Det skal nævnes at III er
tertsfordoblet. Bekkevold ekspliciterer helt anderledes direkte problemet:
”Ds er den av mediantene som er minst brukt som stedfortreder. Å sette den inn istedenfor D foran
T gir vanligvis ikke noe godt resultat, da vi mister kvintforbindelsen til T, og dermed noe vesentlig i tonal
sats (Bekkevold, 1992, 100). ”
Riemann selv har, da han havde overbevist sig selv om, at det hans teori kunne udtrykke også
nødvendigvis måtte eksistere i praksis, anført eksemplet nogle få steder (Riemann, 1905,74-76, 1906a, 72).
Normalt anser teoretikerne III-I som en lam og mat vending.253
Høffdings (1933, 102) fordoblingsteori, der udsiger, at enhver fordoblet tone har tendens til at gøre sig
til akkordens grundtone, gør den teoritisk set brugbar i hans optik. Samme optik, der udsiger, at en
kvintfordoblet molsubdominant sekstakkord er en tonikarepræsentant.254 Men afgørende er det, at
dominantens grundtone, Dp’s terts, er fordoblet.
Det er den ikke hos BjerkestrandN. Så det kan ikke være en skjult Høffdingreference. Hvordan kan det
være, at denne sædvanligvis ringeagtede akkordforbindelse nu pludselig dukker op som gangbar vending?
Er det blot fordi, at betegnelsen Ds eksisterer, at den nødvendigvis også må kunne bruges?
Eller lyder vendingen vitterligt som en kadence i forfatternes ører?
Teksten giver intet svar. Man må konkludere, at rettesnoren for stedfortræderforhold ikke skal findes i
de vendinger, der tegner praksis. Der er ikke længere fast sedimenterede ’mønstre’, som hos Tveit. Der er
blot akkorder, fællestoner og mulighed for udskiftning. Er fællestonerne til stede, kan alt træde i stedet for
alt.
Som perspektiv til forfatternes forståelse af III som grundakkord, er det interessant at se, hvorledes de
kategoriserer akkorden som sekstakkord. Da er den ikke længere en tredjetrinsakkord, men en
femtetrinsakkord, med sekst i stedet for kvint. Og her antydes tilmed, at denne stedfortrædende sekst, kan
ligge i bassen (den kan ligge i ”hvilken som helst stemme”), således at Ds måske er en D6 med seksten i
bassen?255
Tredje kommentar angår beskrivelsen af den skuffende kadence. Og det angår naturligvis fraværet af
repræsentationsforklaring. Submedianten bruges i stedet for den tonika, som D er affinitær til.
Submedianten ’erstatter’ tonika. Men der er ingen indikation af, at denne ’erstatning’ er andet en en
tilfældig udskiftning. Ikke et ord om, at den fungerer som stedfortræder for tonika. Hvilket dog må siges at
være en fremstilling der er helt i tråd med Ds-T-kadencen.

253

Og det gør Riemann også selv når han tænker sig om. I sin Handbuch der Harmonielehre understreger han
(1912, 94), at vendingen III-I kun fungerer hvis der er ”tertsspring i flere stemmer” og hvis man ”tertsfordobler i
parallelklangen.” Gør man ikke det, men fastholder ”alle mulige sekundskridtsbindinger” er den ”lam og mat” ["Die
bereits […]angedeutete Schlußkraft des retrograden Schrittes vom [III] zur Tonika ist besonders in Dur offenbar, […]
tritt aber noch ganz besonders hervor, wenn der Satz nicht alle die möglichen Bindungen berüchsichtigt (mitt diesen
ist er lahm und matt […]), sondern statt dessen in mehrere Stimmen Tertzenssprünge macht und im Parallelklange die
Terz verdoppelt, damit auf den eigentlichen Sinn der Harmonie hinweisend:“].
254
Høffding (1933, 53-55) finder akkorden særlig ofte brugt i den vending, der normalt går under betegnelsen
’frygisk kadence’. Da subdominanten i Høffdings optik, qua sin fordobling af skalaens førstetrin, anses som en
tonikarepræsentant, kalder Høffding vendingen for ”maskeret molhalvslutning”. Vendingen T-D er skjult bag den
tilsyneladende subdominant-dominant forbindelse.
255
De skriver (BjerkestrandN, 1995, 87): ”Dominant med stedfortredende sekst har sekst istedenfor kvint.
Akkorden er konsonerende i dur, men dissonerende i moll. Den behandles likevel likt. Seksten kan ligge i hvilken som
helst stemme, men i praksis opptrer den nesten alltid i sopranstemmen.”
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Det besynderlige er forholdet mellem den indledende funktionsbeskrivelse og den praksis bogen
lægger op til.
Samme typer særheder findes i gennemgangen af de supplerende bitreklange.

Supplere
”Å supplere en hovedtreklang vil si å benytte en bitreklang før og/eller etter en hovedtreklang. Hvis vi
igjen tar utgangspunkt i den tonale kadens, kan kadensen ved hjelp av bitreklangene utvides f.eks. på
følgende måte (BjerkestrandN, 1995, 45):”

BjerkestrandN, 1995, 45, ”Eks 41 Utvidet tonal kadens”
Også her finder vi Ds brugt analogt til Ts og Ss. Heller ikke her, følger tolkningen forgængernes praksis.
Både Øien (1975, 135, eks.89 a,b) og Tveit (2003, 97)256 angiver vendingen I-III-IV som en vending fra
praksis. Øien tolker den ikke, men Tveit anfører tolknngen T-Tm-S. Ingen af disse forfattere nævner I-III-V
som en gangbar vending. Det betyder nu ikke, at BjerkestrandN står alene med tolkningen af I-III-V som TDs-D. Den Tolkningsmulighed nævnes også af Bekkevold. Hun fremfører den i gennemgangen af de
forskellige vendinger, hvor III repræsenterer tonika. Men hos Bekkevold er muligheden for, at vendingen
høres som T-Ds-D netop argumentet for ikke at bruge vendingen overhovedet. For, skriver hun - næsten
som en indirekte begrundelse for vendingens fravær hos Øien og Tveit, - en sådan høremåde er
afunktional:
”T Tm D skal vi ikke bruke, da den i moll inneholder tverrstand eller kromatikk, som hører til mer
kompliserte satstyper. I dur kan den forveksles med T Ds D, som vi ikke bruker fordi den er modal (min
kursiv, Bekkevold, 1992, 103)”
De mange eksempler Bekkevold kunne give på ’supplerende’ overtertsrepræsentationer ignoreres hos
BjerkestrandN. De anses muligvis – og det ikke med urette – for at være for avancerede for bogens
målgruppe.

Subdominanten
BjerkestrandN ønsker at bibeholde traditionel funktionsteoris kendetegn. Det er nævnt i forbindelse
med den repræsentationsmæssige distinktion mellem ’erstatte’ og ’supplere’. Og det tydeliggøres af deres
256

6

6

Tveit angiver senere (103, eks 161, d) et eksempel på en III-V -I-progression, hvor III og V tolkes sm
henholdsvis Tm og D3. Her er der ganske vist ikke tale om en bevægelse, der fra grundakkord til grundakkord bevæger
sig op til dominanten. Men selve forbindelsen III-V er til stede. Og de tolkes ikke om Ds-D, men som Tm-D. Og at
denne forskel i tolkning ikke alene beror på bassens kvartspring tyder andre eksempler, hvor kæder af
kvintprogressioner, der i alle andre tilfælde implicerer funktionsskift, i bevægelsen VI-III uanfægtet tolkes som
omlægning indenfor én og samme funktion: Ts-Tm (Tveit, 2003, 92 og 97).
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genindførelse, af funktionsteoriens subdominantbegreb. En genindførelse, som de dog – i lyset af Tveit
velsagtens – nu har følt behøvede ekstra forklaring og herunder en længe tiltrængt argumentation:
”Noen lærebøker tolker denne akkorden som første omvending av biseptimakkoren på II-trinn,
altså som en mollakkord med septim i dur og som en ”halvforminsket septimakkord” i moll. Dette er en
tolkning som har mange fordeler. Vi betrakter imidlertid akkorden som en IV-trinnsakkord med tillagt
sekst. Dette fordi den i de fleste tilfeller opptrer på subdominantens plass i den tonale kadens. Og vi
tolker det slik at den ikke endrer tonekjønn fordi om den får tillagt sekst. Vi vil imidlertid understreke at
det viktigste er ikke hva akkorden kalles, men at den brukes riktig (BjerkestrandN, 1995, 92).”
Få steder træder BjerkestrandN’s mellemposition mellem Tveits fremstilling og en egentlig
funktionsteori så tydeligt frem som her. Ikke bare føler de sig nødsaget til at argumentere for det, som alle
andre anser for en grundpræmis. Subdominanten med tilføjet sekst er i funktionsteorien en
fjerdetrinsakkord. De undskylder nærmest, at de gør det. Fortæller ærbødigst, at Tveits forklaringsmodel
bestemt har ”mange fordeler”, og slutter af med selvudslettende at fortælle, at man endelig ikke må tage
deres argumentatorisk underbyggede fremstilling alt for alvorlig. Alle skal endelig kalde akkorden, det de
vil. Benævnelsen har ingen betydning. Det er slet ikke ”det viktigste […] hva akkorden kalles”.
Men dele af deres argumentation siger noget andet. De peger på en oplevelsesmæssig kvalitet: Akkorden
lyder som dur. Er den så ikke dur? Andre dele rammer ved siden af. Tveits fremstilling præciserer jo, at
andentrinsakkorden absolut fungerer som subdominant. Så at den gør det, er udenfor diskussion og kan
derfor ikke blive et argument, for at forstå den som fjerdetrinsakkord. Om dette vidner også Tveits kilder
Delamont og Ottman. Ottman (1970, 288) bemærker en “resemblance in sound and in function between
the subdominant triad and the supertonic triad in first inversion.” Og han fortæller videre at “[t]he same
resemblance is to be found in the ii65 (iio65)”, hvorfor den “to some theoreticians […] is known as a
subdominant triad with an added sixth”. Delamont (1965, 110) erklærer direkte, at akkorden most often
performs the “Subdominant Function”.
Så fra en funktionsteoretisk betragtning, er der intet odiøst i denneakkord. Det forholder sig snarere
omvendt, at fraværet peger i retning af andre traditioner end den Riemannske. Dilemmaet kommer i en
teori, der i både dur og mol har en i forvejen eksisterende éntydig terminologi for andentrinsakkorden. For
hvordan forholder denne sig så til subdominanten med tilføjet sekst?
Forfatterparret forholder sig demonstrativt utolkende hertil:
”Tredje omvending, med seksten i bas har struktur som septimakkord i grunnstilling
(BjerkestrandN, 94)”
Hvad betyder dette? At den derfor skal betegnes Ss7? Denne akkordbetegnelse præsenteres i et den for
norsk tradition obligate gennemgang af biseptimakkorder (Ibid., 88). Men nej. Eksempel 99a viser, at
akkorden tolkes som subdominant med tilføjet sekst i bassen. Alternativt II7. Og sådan tolkes den også i
efterfølgende eksempler. Hvorfor begrebet Ss7 overhovedet skulle indføres fortælles ikke. Heller ikke
fortælles det, om der er situationer (sekvenser?), hvor det Ss7-betegnelsen er mere passende end S6.
Ganske vist illustreres gennemgangen af firklangsbecifringen med en kvintskridtssekvens. Men her er
benyttet trin- og ikke funktions-becifring.
Meningen med det hele fortaber sig i uudtalte forforståelser.

Afslutningsvis
BjerkestrandN’s bog balancerer på den anden side, af den kant Tveits bog lå på. BjerkestrandN’s
tradition er éntydigt den Riemannske funktionsteori. Ikke den amerikanske trinteori. Men Tveits uafklarede
forhold til tradition smitter af på Bjerkestrandn. Dens vitterligt eksisterende repræsentationsteoretiske
gehalt står underligt halvhjertet i sammenhængen.
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For som Tveits fremstilling er det, er også BjerkestrandNs en blanding af en opsamling af – og brud med
– norsk tradition. Bruddet ligger i det totale fravær af progressionsanvisninger. Efter Tveit er det også
svært, at inddrage dem, hvis man samtidig ønsker at bibeholde repræsentationselementet. Tveits version
af den Øienske adaption af Hamburgers terminologi er fastholdt. Samtidig med at funktionsteoriens
klassiske begreb om en subdominant med tilføjet sekst genintroduceres. Også forskellen på en
stedfortræder og en afledning/pryklang/’i-tillæg-til’ optræder i fremstillingen. Men om det skyldes en
påvirkning fra Tveit eller Øien 1975 ved jeg ikke; Distinktionen er ihvert fald blevet voldsomt detroniseret.
Fra hos Hamburger (1951) at have været placeret i centrum af teorien er den rykket ned til at være blot et
muligt hjælpemiddel i bestemmelsen af….
Ja af hvad?
Af hvilken funktion bitreklangene repræsenterer?
Eller er det mere håndværksmæssigt-nede-på-jorden blot et spørgsmål om hvornår ”en bitreklang kan
brukes istedenfor en hovedtreklang (Ibid. 46).” En formulering der tydeligvis sætter ’erstatte’ synonym med
’udskifte’. Ikke med ’stedfortræde’. Og med den farvning af begrebet bliver udskiftningsproceduren også
implicit i formuleringen: ”Å erstatte en hovedklang vil si å benytte en bitreklang der vi i utgangspunktet ville
ha brukt en hovedtreklang (Ibid.45).”
Når jeg kredser så meget om denne repræsentationsderoute skyldes det ikke mindst indledningens
ellers meget præcise fremstilling af funktionsteori, som en teori, der siger, at akkorderne har ”ulike
spenninger i forhold til grunntonen (Ibid. 28).” Og at udgangspunktet for disse spændinger er, at ”
akkorderne kan deles i tre grupper på forskjellig spenningsplan (Ibid.).” Dette lyder jo som en teori, der
opererer med tre funktioner, som kan repræsenteres af forskellige akkorder. Og ikke en teori, der opererer
med den langt løsere regel, at visse akkorder, kan udskiftes med andre akkorder, bare der er fællestoner.
Hvis en sådan løs regel er så uheldig, at - i tilfælde hvor en given ny akkordfarve har fællestoner, med to
mulige akkorder - skulle tage stilling til, hvilken akkord, den nye akkord så skal opkaldes efter. Ja, så vil en
sådan løs teori have et problem.
For Tveit, som ellers havde et om muligt løsere forhold til repræsentationsproblematikken end
BjerkestrandN udgjorde dette ikke et problem. Han tog a priori stiling.
Vi står nu med den situation, at en teoretiker, der har henlagt al funktionsharmonisk raison d’etre til et
sæt progressionsregler, pludselig kan præsentere end skarpere funktionstolkning end et forfatterpar, der
undsiger progressionsregler og jo rent faktisk genintroducerer distinktionen mellem – hvad de kalder –
’erstatte’ og ’supplere’. Jeg gentager: Det er muligt, at der er nuancer i norsk formulering, der unddrager sig
min forståelse. Det er muligt at repræsentationstanken hos både Tveit og BjerkestrandN diskret, men
underforstået, gemmer sig bag de ord, jeg læser i det lys, jeg nu engang gør.
Det er meget muligt.
Forholder det sig således, repræsenterer sidste skud på stammen, Petter Stigar, et langt større brud,
end jeg umiddelbart ser det som.
Her forlades tanken om de stedfortrædende bitreklange nemlig endegyldigt.
Tager jeg ikke fejl, er Stigars projekt blot en konsekvens af den redefinition af funktionsbegrrebet fra
repræsentationsteori til progressionsteori, som Tveit effektuerer, uden at BjerkestrandN (og måske ikke
engang han selv) rigtig bemærker det.

Petter Stigar (1961-) Elementær Harmonilære 2004
Petter Stigar tager tråden op fra Tveit. Stigar er influeret af amerikansk teori. Han vil lave en ren
trinteori. Han vil endda inddrage Schenkerteori. Men ikke kun det. Funktionsteorien skal også inddrages.
Dels gennem en redegørelse for funktionsteoriens grundtanke og de punkter hvorpå den adskiller sig fra
trinteori. Dels – men dette er lidt uklart – gennem funktionsteoriens becifring. Eller rettere: Høffdings
becifring. Og det er her kæden falder af. På den ene side set skal bogen give udtryk for indgående kendskab
til funktionsteorien, på den anden side set skæres muligheden for at beskrive overtertsrepræsentation
bort. Og muligheden for at beskrive den skuffende kadences tonikarelation i mol. Men det viser sig at være

167

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

uden betydning. For funktionsbecifringerne benyttes alligevel ikke. Stigar benytter romertalsbecifring. Og
hans fremstilling er kalkuleret over amerikanske fremstilling, som man finder dem i Aldwell/Schachter
(1987).
Så hvorfor funktionsteori?
Stigar præsentere selv sit projekt som ledet af et dobbelt ønske. Dels at ”slå et slag for den ”klassiske
satslæren (Stigar, 2004, 4)”, dels at ”formidle en satslærepædagogisk tradisjon som står sterkt i USA (Ibid).”
Den klassiske satslære bedrives gennem amerikansk tradition. Denne traditions værdisyn og
genstandsområde beskriver Stigar gennem et citat af Aldwell/Schachter:
”the language the great composers spoke with such matchless eloquence, the language that
embodies some of the greatest achievemnts of the human spirit” (Aldwell/Schachter: xiii) (citeret fra
Stigar, 2003, 4).
Altså: Klassisk musik repræsenterer menneskets ypperligste frembringelser. Derfor – må man forstå –
må denne musiks satstekniske konstruktion danne forbillede for nutidig satsarbejde. Satslære er hermed
ikke blot formidling af tekniske kompetancer men ”kulturarvsformidling av viktigste slag (Ibid).” Teoriens
metode er tilsyneladende principielt den samme, som den Tveit introducerede: Mønstergenkendelse.
”Hva metoden angår, bygger den mer spesifikt på erkjennelsen av at selv tilsynelatende komplekse
musikalske forløp er transformasjoner av enkle grunnstrukturer (Ibid.).”
Der er dog en forskel. Tveits mønstergenkendelse relaterede til harmoniske progressioner. Stigars til
lineære komplekser. Det Stigar har i tankerne er en fri adaption af Heinrich Schenkers teorier. Med
betoning af det ”fri”:
”Det er altså ikke schenkerisme som doseres på de følgende sider. Der dreier seg i hovedsak om
tilpasning av en amerikansk satslæretradisjon til norske forhold (Ibid, 5).”
Med begrebet “norske forhold” er vi tilbage ved indledningsspørgsmålet om hvorfor funktionsteorien
overhovedet inddrages. Mener Stigar, at ”norske forhold” er synonymt med et funktionsteoretisk syn på
harmonik? Den drejning harmonilærefremstillingen har taget fra Øiens nedtoning af det Hamburgerske
stedfortræderbegreb over Tveits progressionsteori, gør denne antagelse tvivlsom. Er ”norske forhold”
måske så blot den særlige becifringstradition? Det skal vise sig heller ikke at være tilfældet.
Ser man på hans litteraturliste, ser man ”norske forhold” repræsenteret ved landets to mest
betydningsfulde lærebøger: Øien (1975) og Tveit ([1984], 1990).
Bortset herfra er det primært amerikanske kilder, der dominerer.
Selv Riemanns teorier præsenteres gennem et amerikansk forlæg, Rehding (2003). Og vel giver Rehding
et meget fint billede af Riemanns teori og virke i et teorihistorisk perspektiv. Men han leverer på ingen
måde en teorifremstilling, der kan danne grundlag for en harmonilærebog.
Resten af de i alt 23 oplistede forfattere skriver ud fra en ikke-Riemannsk tradition.
Fundamentalbastraditionen er repræsenteret ved Rameau257 og Mortensen (1954).
Kontrapunkt ved en nyoversættelse af Fux258 (1943), samt Jeppesen (1986), Salzer/Schachter259 og
Grinde/Nielsen260.
257

Stigar benytter en senere oversættelse: Treatise on Harmony, Dover publications, 1971.
Som tidligere anføres alle bøger, som ikke indgår i min samlede litteraturliste herunder med fuld titel: Steps to
Parnassus: the study of counterpoint, New York, 1943.
259
Counterpoint in Composition, Columbia University Press, 1969. Stigars litteraturliste angiver fejlagtigt
udgivelsesåret til 1989.
260
Lærebok i kontrapunkt etter Bach-stilen, Universitetsforlaget., 1979.
258
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Schenkerteori ved Forte/Gilbert (1982), Pankhurst.261
Generel historie ved Christensen (2002), Grout/Palisca262 Laitz263 og Spitta.264
Selve bogens basis er repræsenteret gennem Aldwell/Schachter (3. udgave, 2003)265 og hele tre
udgivelser af Gauldin.266 Disse sidste forfattere fremhæves særskildt i Stigars indledning:
”Det er flere satsbøker til stede i denne boken; fremfor alle Robert Gauldins Harmonic Practice in
Tonal Music (1997), som jeg har basert min undervisning på i flere år. Jeg har dessuten hentet ideer,
eksempler og formuleringer fra Harmony and Voice Leading av Edward Aldwell og Carl Schachter
(2003). Gauldins A Practical Approach to Seventeenth-Century Counterpoint (1988) preger dessuten
kapittel 19, mens kapittel 17 står i gjeld til Counter point in Composition (1969), som Schachter skrev
sammen med Felix Salzer (Stigar, 2004, 5).”267
I det hele taget fortæller Stigar dejligt generøst om sine forbilleder. Det gælder ikke kun i indledningen.
Undervejs i hele fremstillingen finder man jævnligt henvisninger til de lærebøger, som aktuelle eksempler,
opgaveudformninger og andet er hentet fra.
Forordet afsluttes med overvejelser over satslærefagets dobbelthed af aktivitets- og refleksions-fag.
Aktiviteten er naturligvis satsskrivning. Refleksionen er analyserne. Disse analyser ligger nemlig til grund for
satsreglerne. Som hos Tveit fremsættes også her idealet om satslære som den rene teorifri gengivelse af
det, man finder i empirien. Stigar anfører her to niveauer af empirisk regeludledning: Stærke og svage
generaliseringer:
”I tilleg til å være et aktivitetsfag er satslærefaget et fag der man reflekterer over egen og anrdes
praksis. Refleksionene arter seg i mange tilfeller som generaliseringer, som gis i form av regler.[…]
Bereraliseringer er noe man foretar med utgangspunkt i et materiale. Generaliseringer kan være
sterke eller svake. Sterke generaliseringer beskriver generelle tendenser i et omfattende materiale og
har derfor et utstrakt gyldighetsområde.[…]
Svakere generaliseringer har et mer begrenset gyldighetsområde (Ibid. 6).”
Koblingen af praktisk satsskrivning med analyse afspejler Stigars syn på satslærefagets dybeste og
egentligste formål. Det er ikke at sætte eleven i stand til at udforme velfungerende satser. Nej, ”[h]
ovedhensikten med satslærefaget er […] å forstå de store mestre (ibid.)”, herunder særligt insigten ”i spillet
mellom norm og normbrud (ibid).”
Den grundighed i fremlæggelse af hensigt og metode, som præger forordet genfindes også i
fremstillingen af funktionsteori og schenkerteori. Men det skal vise sig, at grundighed ikke er det samme
som egentlig indsigt eller for den sags skyld egal fremstilling af de forskellige teorier.

Funktionsteorien
261

A Guide to Schenker’s Theor of Tonal Music, www.schenkerguide.com. Stigar anfører endvidere det tidspunkt,
han har hentet materialet til marts 2002, samt at “Nettstedet er siden blitt oppdatert, og eksisterer fortsatt pr. 15/7
2004” (Stigar, 2004, 352).
262
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Stigar har tydeligvis følt, at den tradition han placerede sin lærebog i i dybt forankret i en Riemannsk
funktionsteori. Erfor har han gjort sig ekstra umage, for at præcisere, hvad denne teoris forudsætning og
hensigt er, således at den hensigt og metode, som den teori, han selv primært benytter, kommer til at stå
tydeligere. Men ikke kun tydeligere. Den skal tilsyneladende også fremstå som ”renere” mere ”ægte” i et
angiveligt teorifrit én til én forhold mellem regler og empiri.
Jeg har fremhævet visse af Stigars pointeringer:
”Trinsystemet er et tilnærmet teorifritt (min kursiv) beskrivelsessystem. Det skiller seg i så måte fra
funksjonssystemet som er forankret i en bestemt teori (min kursiv) om tonal musikk.
Funksjonssystemet bygger på funksjonslæren slik den ble presentert av den tyske musikkteoretikeren
Hugo Riemann (1849-1919) i verket Vereinfachte Harmonielehre (1893).268 Riemann gjorde et storstilt
forsøk på å vitenskapeliggjøre harmonilæren. I dette øyemed lot han seg inspirere av fysikk (akustikk),
filosofi og språkvitenskap.
På enkelte områder er musikk og språk sammenlignbare fenomener. Språk forekommer i form av
ytringer, skriftlige og muntlige. Enkelte språklige ytringer er meningsfulle og velformede, andre ikke.
Velformede og meningsfulle utsagn følger regler. Bak en språklig ytring ligger nemlig et system: et
forråd av ord og et sett med regler for hvordan disse kan kombineres. Teorier om språk kan fokusere på
systemaspektet eller ytringsaspektet, men det mest interessante er til enhver tid relasjonen mellom
system (teori) og utring (empiri).
På samme måte forholder det seg med musikk. Musikk av Corelli, Lully, Bach, Händel, Telemann,
Mozart, Haydn, Beethoven, Weber, Schubert og Chopin har så mange fellestrekk at de må antas å ha en
felles systemisk basis. Denne basis er dur/moll-systemet. Grunnelementene i dette systemet er
durskalaen og mollskalaen (med variantene harmonisk og melodisk moll), samt dur- og molltreklangene
som kan bygges på de enkelte skalatrinn. I tillegg kommer kromatisk altererte toner samt de dur- og
molltreklanger som kan bygges på disse.
Forholdet mellom akkordene i dur/moll-systemet er, fra en side sett, et dynamisk nettverk er hvert
enkelt element inngår i et manfold av relasjoner. A-moll er relatert til C-dur som tonika parallell, til Gdur som subdominant parallell og til F-dur som dominant parallell. Det er dessuten slik at enhver dureller molltreklang kan overta tonikafunksjonen for en stakket stund. Den kan tonikaliseres.
Sett fra en annen side utgjør akkordene i dur/moll-systemet et hierarki. Dette hierarki
anskueliggjøres av kvintsirkelen […]. Øverst i hierarkiet troner tonika. Nest viktigst er dominanten. Så
følger subdominanten. Heretter kan man diskutere om durtreklangen på andre trinn faktisk er
nærmere beslektet med tonika enn durtreklangene på sjette og tredje. De to siste har i det minste én
tone felles med tonikatreklangen. Andretrinnstreklangen har ingen.
Funksjonlæren påstår så at systemet har en fast, indre struktur: Alle akkorder er, ifølge Riemann,
enten tonikalske, dominantiske eller subdominantiske. Kvintsirkelen har […] en dominantisk høyreside
og en subdominantisk venstreside. På denne måten får de harmoniske funsjonene ”tonika”,
”dominant” og ”subdominant” status som primitiver, grunnleggende begreper som en hel teoribygning
hviler på. Funksjonslæren kan dermed sammenlignes med språkvitenskapelige teorier om syntaks,
eksempelvis leksikalsk-funksjonell grammatikk (Falk: 2001) der syntaktiske funksjoner som ”subjekt”,
”predikat” og ”objekt” på en lignende måte fungerer som teoretiske primitiver.[…]
Riemanns påstand innebærer at enhver sats innen dur/moll-systemet kan tilbakeføres til den
tonale kadens. I de fleste tilfeller vil det dreje seg om en komplett tonal kadens, men også
268

Dette værk optræder ikke i Stigars litteraturliste. Man må formode, at han refererer til det p.gr.a. Rehdings
referencer. Men referencen er som bekendt ikke helt dækkende. Riemanns funktionsteori beskrives første gang
indgående seks år tidligere i Handbuch.. fra 1887. Vereinfachte.. er netop det titlen siger: En forenkling. Og derfor ikke
den bedste indgang til en dybere forståelse af Riemanns teorier. Problemet opstår fordi Stigar tilsyneladende forlader
sig på Rehding. Se også ”Fra Hauptmann..” for overvejelser over forholdet mellem den amerikanske
Riemannreception og bogen ”Harmony Simplified” (1895), den engelske oversættelse af ”Vereinfachte..”.
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”kortformen” I-V-I kan forlenges. For å underbygge Reimanns påstand tar vi nå farvel med de rent
systematiske overveielsene og begir oss til analyse av en konkret musikalsk ytring, (Stigar, 2004, 23638).”
Mange af funktionsteoriens centrale elementer er med her.
Det betones, at funktosteorien er forankret i en særlig teori. Nemlig teorien om, ”at enhver sats […] kan
tilbakeføres til den tonale kadens.” Stigar er så venlig at begrænse denne sætnings gyldighed til dur-molsystemet. Og sådan er teorien da også blevet praktiseret i skandinavien. Men for Riemann var det i
princippet en teori om al musik. Levede musikken ikke op til teorien, var det blot tegn på, at musikken ikke
var tilstrækkeligt udviklet. Dette syn på forholdet mellem teori og empiri delte Riemann i øvrigt med
Schenker.
I Stigars fremstilling modstilles Riemanns system, der har en ”fast indre struktur” og som bygger på blot
tre musikalske primitiver, amerikansk teoris fremstilling af det musikalske system som et dynamisk netværk.
I netværket er til stadighed en mangfoldighed af relationer i spil. Bemærk, at netværksfremstillingen
baseres på ord som i vores dynamiske omstillingsparate tid fremstår som ”plusord”. I forhold hertil
tenderer Riemannfremstillingens faste struktur, og hierarki, at fremstå som ”minusord”. At det
netværksbaserede er en fremstilling af amerikansk teori forties af en eller anden grund. Med mindre det
underforstås? Som det står her fremstår det blot som en præsententation af et dynamisk modbillede til
Riemanns statiske system. En vis troværdighed får Riemanns system i sammenligningen med sprogteorien.
Medmindre der gemmer sig den pointe, at sprog og musik gebærder sig på to fundamentalt forskellige
måder og derfor ikke kan sammenlignes. Jeg tror det nu umiddelbart ikke.
Med redegørelsen for kadencens centrale position har Stigar imidlertid kun berørt ét af
funktionsteoriens fundamentale paradigmer. Det andet paradigme, repræsentationsparadigmet, berøres
ikke. Ordet slægtskab bringes i spil, men det er i forhold til bidominanterne, nemlig durakkorderne på
andet, tredje og sjettetrin. Bitreklangenes evne til at træde i stedet for hovedtreklangene nævnes ikke.
Dermed bliver det uklart, hvorledes ethvert forløb skulle kunne ”tilbakeføres til den tonale kadens” (det
vender jeg straks tilbage til). At netop repræsentationsbegrebet er fraværende i en teoribog, der læner sig
op af Øien og Tveit, men tilsyneladende hverken kender Bekkevold eller BjerkesrandN kan ikke undre.
Stigar opfatter da også ideen om, at alt kan ”tilbakeføres til den tonale kadens” lidt anderledes end f.eks.
Göransson, når han skriver, at ” [v]i hör då harmoniutvecklingen i ett musikstycke som ett slags variation av
den tonala kadensen (Göransson, 1950, 21).”269 Det, som Göransson hører som forskellige udformninger af
et særligt grundforløb, næsten som en strukturel variationssats, det hører Stigar udfra en Schenkersk
tradition som forlængelse af kadencen. Denne (mis)forståelse af konceptet om det harmoniske forløb som
én stor variation af kadencen skyder han Riemann i skoene. Så den ”Riemanns påstand”, Stigars analyse
skal underbygge, er slet ikke Riemanns. Nej, ”påstanden” er Stigars. Underbyggelsen af påstanden bliver
dermed ikke en underbyggelse af de centrale dogmer i Riemanns teori, men en demonstration af, at
teorien kan mere, end Riemann selv umiddelbart lagde op til. Stigar påviser forholdet mellem
funktionsteori og form. At funktionsteoriens forskrevne S-D-T-progression også kan ses udfoldet på
storformalt niveau. Præcis som også Hamburger gjorde gennem hans begreb om ’tonale flader’ (1948, 142
ff og 1951, 48 ff).

Funktionelle lag – Riemann Schenkerifiseret

269

Göranssons formulering peger som allerede bemærket i sidste ende tilbage til Høffding (1933, 5). Men da
Göransson bliver aktuel i forhold til Stigars kadencebeskrivelse inddrages han også her.
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gar, 2003, 239, eks. 18-12, Menuet, t. 1-22, fra klaversonate af Haydn i G-dur, Hob, XVI: G1
Stigar observerer at Haydnsatsen består af tre perioder, hvoraf den ”første er tonikalsk, den andre
dominantisk og den tredje igjen tonikalsk (Ibid, 239).” Disse tre perioder kan nedbrydes i mindre dele, der
også hver for sig består af bevægelser fra noget tonikalt til noget dominantisk og tilbage igen. En bevægelse
der – som funktionsteorien jo netop forudsiger – vil gentage sig på detailniveau fra akkord til akkord. Disse
perioder, der består af T-D-T-vendinger opfatter Stigar enten som rene forlængelser af tonika, eller som
enkle progressioner. Det kan udtrykkes i et hierarki af linjer som vist nedenfor. Øverst i dette – betegnet
’Avsnitt’ - står et T, der markerer, at de 22 takter forløber i én toneart. At de er en, med et Schenkerbegreb,
udkomposition af tonika. Afsnittet er delt i tre perioder. Disse har tre overordnede ’tonale flader’, som
Hamburger benævnte det: T-D-T. Hver af disse tonale flader består af fraser og/eller delfraser. Skemaet
viser, hvorledes harmonikken forgrener sig hierarkisk.
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Stigar, 2004, 240. Hierarkisk netværk af funktioner.
”Satser som denne styrker naturligvis Riemanns hypotese (Ibid, 240),” fortæller Stigar. Men han tager
fejl. Det er ikke Riemanns hypotese, der styrkes. Det, der sker, er, at Stigar kan påvise, at Riemanns teori
har elementer, der kan bidrage meningsfyldt til en niveaudelt analytisk tilgang til harmonik. Man ville kunne
tale om et forgrundslag, der består af de to nederste linjer af akkordbetegnelser, to mellemgrundslagfraser og delfraser – samt et baggrundslag, nemlig perioden. Tonikaniveauet kunne betragtes som et
’præmis-lag’. Nemlig angivelsen, af den toneart, der skal udkomponeres. Formuleret således udviser
modellen altså præcis samme struktur som man vil finde i en Schenker-analyse. Helt ned til den
kendsgerning, at det baggrundslag, der i Stigars model kaldes ’perioden’, er identisk til Schenkers Ursats.
Stigars analyse synes at skulle vise, at Riemanns teori er plausibel fordi den kan udlægges som analog til
Schenkers teori. Men Stigar gør ikke kun det. Nej, han skyder Riemann i skoene, at det er netop dette,
teorien i sig selv søger at udsige. Det er dette, der er teoriens raison d’etre, det element, der definerer
teoriens forklaringskraft.
Men det er en tolkning, der ikke ligger i forlængelse af funktionsteoriens egen selvforståelse, således
som den præsenteres Riemann. Eller af Hamburger, for den sags skyld, norsk teoris egentlige
inspirationskilde. Også Hamburger demonstrerede denne egenskab ved teorien – han kaldte det
storkadencen (1948, 141) - , men postulerede ikke, at det var en konstituerende egenskab. Som det
allerede er nævnt alt for mange gange, er det repræsentationselementet, som Hamburger fremhæver som
det særlige ved funktionsteorien.
Det er altså intet andet end et interessant aspekt, at funktionsteorien kan tolkes hierarkisk, at med
andre ord musikalske forløb synes at udfolde sig i flere lag, der på forskellige niveauer danner følgen T-D-T.
Selv hvis vi ser bort fra repræsentationsaspektet og fokuserer på den, af funktionsteoriens særtræk,
som Stigars formulering leder tanken hen på, ethvert forløbs tilbageføring til den harmoniske kadence,
passer dette ikke med de resultater en hierarkisk niveaudeling kan give.
For Riemanns grundkadence, den al harmonisk bevægelse forstås som variation af, er ikke T-D-T. Den
lyder T-S-D-T. Og Riemanns teori udsiger at harmoniske forløb grupperer sig i følger af T-S-D-T. Når det ikke
altid ser sådan ud, skyldes det, at funktionerne ofte repræsenteres af andre akkorder end
hovedtreklangene. Følgen T-S-D-T vil man ikke finde i udfoldet hierarkisk i flere niveauer. Storformalt er
subdominantområdet noget af det sidste, der berøres. Man kan sige, at storformalt ender man næsten atid
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med en plagal slutning. Så alene af den grund er det indlysende, at Stigars successkriterium intet har at
gøre med den egentlige kerne i Riemanns funktionsteori.

Stigar, 2004, 241.
Dette forhold cementerer Stigar indirekte i ovenstående skema, der skal vise det, der i Stigars tolkning
er teoriens helt store styrke, nemlig tydeliggørelsen af de vertikale relationer.
”Mellom akkorder finnes det to typer relasjoner: Vertikale og horisontale. Vertikale forbindelser
eksisterer mellom akkorder på ulike strukturelle nivåer. Horisontale forbindelser eksisterer mellom
akkorder på samme nivå. Det er når det gjelder beskrivelse av vertikale relasjoner, at funktionslæren
har sin udiskutable styrke, spesielt når analysen av akkordprogresjoner på lavere nivåer ses i lys av
satsens overordnede form (ibid, 241).”
Sondringen mellem de vertikale og horisontale relationer kan være gavnlig i mange situationer. Og som
sagt, kan funktionsteorien i kraft af sin konstruktion udsige noget interessant om dette. Men det, det
udsiger, understøtter ikke teoriens funderende paradigmer. Herunder dens kadenceparadigme. Eksempel
18-14 er ganske designet til at give indtryk af en storformal beskrivelse, der viser os kadencen T-S-D-T på
baggrundsniveauet. Som en slags funktionsteoretisk Ursatz. Men det niveau, vi finder denne ursatz, vil kun
kunne tolkes som baggrundsniveau i en sats, der udfoldes i en enkelt ’sætning’. Ikke engang en enkelt
’periode’, da en ’periode’, ifølge gængs teori,270 består af to sætninger. En ’forsætning’, der ender på
270

Man henviser gerne til Schoenberg når begrebet ’periode’ skal forklares. Men dels er senere fremstillinger
faktisk mere præcise, som f.eks. den videnskabeligt intenderede introducition hos Caplin (1998, 9 ff.) eller den mere
pædagogisk anlagte hos forfattere som Kostka/Payne(2009, 164) eller Piston (1987, 211).( Jeg har for at holde mig
indenfor samme tradition, som den, der udgør Stigars referenceramme, bevidst kun refereret til amerikanske
fremstillinger). Dels stammer begrebet ’Periode’ ikke fra Schoenberg. Det benyttes over hundrede år tidligere af
H.C.Koch (1787, se bl.a. 342 ff) som betegnelse for et forløb bestående af to dele. Små halvtreds år senere udformer
A.B.Marx det begrebsapparat, Schoenberg kreditteres for: ” Ein solches Tongebilde, in dem zwei Sätze, Satz und
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halvslutning efterfulgt af en ’eftersætning’, der ender på helslutning. To kadencer, skal der med andre ord
optræde. Første kadences halvslutning introducerer dominanten som et centralt formalt element, der må
spejles hele vejen ned til baggrundslaget. En dominant vil altså på baggrundslaget forudgå en subdominant,
noget, der er i direkte modstrid med funktionsteoriens dogme, således som det normalt praktiseres. Den
akkordfølge, Stigar har konstrueret har kun én kadence. Subdominantfunktionen i denne kadence er ganske
vist voldsomt udbygget, men én kadence er det stadigvæk kun. Den hierarkiske forklaringskraft kan kun
gengive den paradigmatiske grundkadence på frase/sætningsniveau. Ikke på storformalt niveau.
Bemærk i øvrigt den asymmetri, eksemplerne 18-13 og 18-14 udviser i deres valg af hvilke harmoniske
stationer, der kun er udtryk for forgrund og hvilke, der projiceres helt ned til baggrunden. I eks. 18-13
tolkes den afsluttende kadence, S6-64D53-T allerede i næstfølgende lag som udtryk for en tonikaforlængelse.
I eks. 18-14 projiceres denne kadences dominant helt ned til baggrundslaget. Så man kan åbenbart
gradbøje sin niveau-tolkning efter behag. Spørgsmålet om, hvad teorien egentlig kan eller ikke kan er tæt
forbundet med den tolkendes fantasi.271
Stigar leverer herefter en kritik af funktionsteorien, baseret på Riemanns egen analyse af
Waldsteinsonaten af Beethoven. Riemanns Beethovenanalyser er notorisk kendt for deres upræcision. Som
Dahlhaus anfører, kan man komme ” i tvivl om, hvorvidt Riemann benytter værkerne som eksempler til at
bevise teorien eller omvendt teorien som middel til at opnå erkendelse af værkerne, om altså analysen er
en funktion af teorien eller teorien en funktion af analysen.”272 Så, at der her kan påpeges fejl og mangler
kan ikke undre.
Riemannkritikkens konklusion er, at funktionsteori kommer til kort når den skal forklare den
umiddelbare sammenhæng fra akkord til akkord på forgrundsniveauet.273 Er dette korrekt, må det siges at
være meget beklageligt, da forgrundsniveauet er det eneste niveau, teorien sådan set er konciperet til at
forholde sig til.
Gegensatz, sich zu einem grössern Ganzen vereinigt haben, nennen wir P er iod e, die erste Hälfte derselben […]
Vord e r satz, die andere […] N ach sa tz (Marx, 1837, 24).”
271
Det misforhold, jeg påpeger, er misforholdet mellem metoderne, der bruges i eksempel 18-13 og 18-14. 18-13
viser den type tolkning, som også Hamburger foretog. Her samles de tonaleforløb på frase og periodeniveau, og viser
denne overordnede T-D-T-bevægelse. Eksempel 18-14 griber det anderledes an. Her forstås kun begyndelsens
kadenceringer – ikke slutkadenceringen – som forlængelser af funktioner på højere niveauer. Dette gør slutkadencen
også i eks. 18-13, men ikke i eks. 18-14. I forhold til Schenkerteorien er dette dog ikke et problem. Eks. 18-14 ligger
tættere op af Schenkerteoriens måde at tolke sådanne forløb end eks. 18-13. For Schenkerteorien er der intet
problem i det misforhold, der - i f.eks. ursatsen 3-2-1 - altid er mellem tolkningen af 3, der repræsenterer hovedparten
af det musikalske forløb, og 2-1, der oftest hver kun repræsenterer akkorderne i den afsluttende kadence. Stigars
analyse i eks. 18-14 adskiller sig dog fra en ægte Schenkeranalyse, ved at forstå subdominantlaget som strukturelt
vigtigt. I en ægte Schenkeranalyse ville dette blive opslugt af dominantakkorden og betragtes som blot en
forberedelse til denne.
272
Oversat fra Dahlhaus, 1984, 30: „Und bei manchen Büchern, wie den Analysen der Beethovenschen KlavierSonaten von Hugo Riemann gerät man in zweifel, ob Riemann die Werke als Exempel zur Verifikation der Theorie oder
umgekehrt die Theorie als Vehikel zur Erkenntnis der Werke benutzt, ob also die Analyse eine Funktion der Theorie
oder die Theorie eine Funktion der Analyse ist.“
273
Stigars kritik af Riemann er i øvrigt på fundamentale områder mangelfuld. Stigar kritiserer Riemanns
harmoniske tolkning for ikke at tage hensyn til bassens linjeføring. Det er denne og ikke harmonierne, der ifølge Stigar,
udgør passagens sammenhængende kraft. Men at kritisere en teori hvis præmis er, at harmonierne i sig selv er
betydningsbærende for ikke at være en lineær teori, giver lige så lidt mening som at kritisere Schenkers teori, for at
fokusere på lineariteten. Fordi Riemanns harmoniske tolkning af passagen virker rodet, konkluderer Stigar, at
funktonsteorien per se ikke kan godtgøre forløbet. Stigars eksempel – begyndelsen af Waldsteinsonatens andensats er temmelig uheldigt valgt, da netop denne passage ligger til grund for Charles Smiths (1986) ofte citerede og
overbevisende gennemførte argumentation for, at passagen rent faktisk ikke kan forklares gennem linearitet alene. At
de harmoniske funktioner i dette forløb har afgørende betydning for forløbets logiske sammenhæng. Smith viser i en
trinanalyse (Smith, 1986, 118), hvorledes det da må tolkes, og denne trinanalyse kan uden problemer oversættes til
kontingent funktionsanalyse.
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Men er det bevist, at funktionsteori ikke kan forklare umiddelbare sammenhænge, fordi Riemann har
lavet en dårlig analyse?
Er det overhovedet den Riemannske funktionsteori, Stigar skriver sig op imod, når han i 2004 vil
argumentere for indførelsen af en Schenkerbaseret teori i Norge?
Hvorfor relaterer han ikke til sine landsmænds udlægning af teorien. Den teori, der skal erstattes er jo
ikke Riemanns version, men derimod i bund og grund Øiens. Og selv Øiens teori er på det tidspunkt Stigar
skriver videreudviklet i forskellige retninger af Bekkevold og Tveit. I den sammenhæng bliver Riemanns
brug af sin teori irrelevant. Det relevante er norsk funktionsteori. Og her er – som vi har set – en endda
meget stor fokus på sammenhængende i det horisontale forløb.
På trods af sin indsigt i og præsentation af analogierne mellem funktionsteori og sprogteori lider Stigars
fremstilling og kritik af ”funksjonslæren” skibbrud på grund af to ting: 1) Hans insisteren på at teorien
omhandler noget, den ikke gør, nemlig harmonisk niveaudeling 2) Kritikkens manglende relevans for nutidig
norsk funktionsteori.
Stigars fremstilling indeholder også en kort præsentation af Schenkers teori. Den bringes nedenfor.
Primært for at vise en bemærkelsesværdig forskel i Stigars måde at omtale funktionsteori og Schenkerteori.

Schenkerteori – og Riemann
Schenkers teori har ligesom Riemanns analogier til andre videnskabsgrene. For Riemann var det
sprogteori. For Schenker er det strukturalisme.274 Dette sidste får imidlertid ingen plads i
Schenkrfremstillingen. Her er det Schenkers enestående personlighed samt hans uretmæssige
lidelseshistorie, der drages frem. At Riemann i sig selv var en enorm begavelse og at hans tilværelse heller
ikke var lige let, må Stigar have vidst. Det antydes af Rehding 2003. Men i forhold til Riemanns teori havde
det ingen betydning. I forhold til Schenkers teori synes den personlige historie nærmest at indgå som en
ekstra quasi-moralsk legitimation af teorien: Han var alene. Han var ringeagtet. Han var holdt udenfor. Og
hans teorier blev bandlyst af nazismen (at det nazistiske styre heller ikke så med milde øje på Riemann275,
synes ikke at have Stigars interesse):
”Schenker utviklet sin spesielle form for analyse på egen hånd (min kursiv). Han var utdannet jurist,
men foretrakk å forsøge seg som klaverpedagog i Wien. Som sådan sto han utenfor byens
musikkvitenskapelige miljø (min kursiv). Ikke desto mindre utfoldet han et musikkteoretisk
forfatterskap som ville vært en professor verdig (min kursiv).[…]
Schenker var av jødisk avstamning (min kursiv), hvilket var nok til å gjøre hans bøker uaktuelle i
nazitidens Tyskland (min kursiv). Schenkers ideer kom derimot til at slå rot i USA, der to av hans elever,
Oswald Jonas og Felix Salzer, misjonerte for dem med glød og iver (min kursiv). Takket være disse, samt
forskere og formidlere som Carl Schachter og Allen Forte, er Schenker-analysen i dag en egen
skoleretning i USA, markant og omstridt (min kursiv, Stigar 305-6).
Stigar karakteriserer Schenkers teori gennem et citat fra Hroar Klempes Generative teorier i musikalsk
analyse (Spartacus forlag, 1999, side 38,39):

274

Se f.eks. Morgan, 2002, s.254 ff.
I anden udgave af Malers harmonilære, føler han sig ligefrem forpligtet til offentligt at frasige enhver
forbindelse mellem hans egen sunde og Riemanns depraverede teori:”Es bedarf keiner Erwähnung, daß diese
funktionale Einstellung mit der dualistischen, wirklichkeitsfremden Konstruktion eines Hugo Riemann nichts zu tun
har, so wichtig die Anregungen gewesen sein mögen, die von ihm ausgingen (Maler, forordet til II. oplag, 1941, citeret
fra 1971, V).” Hverken i I. (1931) ,III. (1950) eller, IV. (1957,) oplags forord indeholder en sådan afstandtagen. De
nævner slet ikke Riemann (om det så er så meget bedre, kan måske diskuteres).
275
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”[Schenkers teori […] bygger på forestillingen om at det er en dyp, organisk sammenheng innad i
musikken, og at alle forskjeller bare er tilsynelatende og av overfaldisk karakter.””Grunnlegende sett
[…] er det lite nytt de enkelte verk innenfor den tonale vestlige kunstmusikk kan vise til, bare uendelige
transformasjoner av ursatsens uuttømmelige muligheter for utlegninger.”[…]
Det er nok først og fremst på dette punkt at Schenker utfordrer (min kursiv) dagens
musikkteoretikere.[…]
Med sin betoning av tidløse, universelle strukturer representerer Schenker en førmoderne estetikk.
Når alt kommer til alt, er det kanskje dette som Schenker-analysens kritikere har vanskeligst for å
svelge (min kursiv, Ibid 306-7).”
Schenkers teori er udfordrende for traditionelle teoretikere, som har svært ved at sluge Schenkers
præmisser. Bemærk hvorledes ethvert muligt kritikpunkt mod teorien omtolkes til manglende teoretisk
fleksibilitet hos modtageren. Fremstillingsformerne afgør på forhånd hvilken teori, der er bedst. Riemanns
teori præsenteres som den af urimelige grunde herskende teori, der viser sig fuldstændig ubrugelig såsnart
man giver gå den efter i sømmene. Schenkers teori er den uretmæssigt fordrevne eners teori, som bringer
den længe skjulte sandhed, som det teoretiske samfund blot ikke forstår.
At Riemanns teorier har haft en enerådende betydning for tyskland og skandinaviens harmoniske
tænkning og at de diskuteres og debateres internationalt er ikke en del af Stigars fortælling om
funktionsteorien, på anden måde, end som et ubegribeligt valg foretaget af et teoretisk establisment, der
har søgt at holde Schenker nede. At den i lige så høj grad som Schenkerteorien er ”markant og omstridt”
har Stigar ikke øje for. Han fortier det i hvert fald.
Funktionsteorien fremstilles, gennem Stigars insisteren på at fejltolke teoriens essens i retning af
hierarkiseringen i niveaudeling og at præsentere den gennem en Riemannanalyse, som lettere tåbelig. Men
det potentielt ubrugelige i teorien blev faktisk præsenteret allerede fra start, da dens fundering i teori blev
stillet overfor den ”tilnærmede teorifri” trinteori. Og fremstillingen af funktionsteoriens hierarki (en i
forhold til funktonsteoriens grundpræmisser iøvrgit forkert fremstilling) blev sat op overfor en ikke
nærmere defineret, men noget mere tillokkende teori om et ”dynamisk netttverk” hvor ”hvert enkelt
element inngår i et manfold av relasjoner.” At denne teoribeskrivelse kommer til at falde sammen med den
teori, Stigar præsenterer, er næppe tilfældigt.
Man kan spørge sig selv hvorfor Stigar i den grad har følt behov for at manipulere. Riemanns egen
version af sin teori har aldrig haft den store succes. Det er kun de adapterede monistiske versioner, der har
slået igennem. Så at Riemanns teoriversion er mangelfuld er der i forvejen bred enighed om.
Schenkerteorien har ganske rigtigt ikke slået igennem i skandinavien på samme måde som i USA. Det kan
der være mange grunde til. Vigtigst er givetvis manglende forståelse for, hvad det er, teorien kan udsige
noget om. Og at dette ’noget’ kan have en relevans for musikforståelsen.
Men hvorfor så ikke blot fokusere på at fremme denne forståelse frem for at forsøge at sælge teorien
gennem pådutning af skyldfølelse, medlidenhed og anklagen om, at bryder man sig ikke om teorien, er det
nok én selv, der er noget galt med. Så er man ikke kapabel. Så kan man ikke ”svelge” den.
Ét sted antyder Stigar den allervæsentligste pointe i forholdet mellem Riemann og Schenker. De er
begge funderet i en teoretisk antagelse, der ligger udover hvad der teorifrit kan udledes af empirien.
Riemanns doktrin er, at det netop er I-IV-V-I-kadencen, der er den fundamentale, og at alle akkorer
udtrykker ét af disse tre trins funktioner. Schenkers doktrin er antagelsen af en bagvedliggende ursats,
gennem hvis optik enhver melodisk bevægelse må forstås. Stigar bringer det på bane ganske vist på bane
som argumentation for, at Schenkerteorien ikke er mere verdensfjern end funktionsteorien. Men
argumentet går begge veje. Ingen af de to teorier kan påberåbe sig større praksisnærhed eller
troværdighed end den anden:
”[P]rinsipielt er det imidlertid ingen forskjell på tilbakeføringen av enhver tonal sats til en ursats og
tilbakeføringen av enhver tonal sats til kadensen I-IV-V-I. Begge antagelser innebærer dristige,
reduktive grep av det slaget som ofte kjennetegner god vitenskapelig tenkning (Ibid, 308).”
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Så lad os holde ved det og se på den teori, Stigar præsenterer.

Hovedtreklange og kadence
Overskriften på kapitlet er ”Grunnstillingsakkorder og deres funksjonsbetegnelser”. Dette antyder – på
trods af Stigars allerede gennemgåede skepsis en funktionsteoretisk indfaldsvinkel. Denne er ikke helt
tydelig. Fraværet heraf er måske det, der gør, at præsentationen af hovedtreklangene sker med en
befriende friskhed. Tonika og dominant etableres overbevisende som to vigtige akkorder:
”Enkelte akkorder er viktigere enn andre. Viktigst er treklangen på første trinn. Denne
representerer tonearten. Dette er tonikatreklangen. Som regel er det denne akkorden som
forekommer oftest i en sats. Den opptrer dessuten på strategisk viktige steder. Den siste akkorden i en
sats er normalt en tonikatreklang.
Av stor betydning er likeledes treklangen på femte trinn. Dette er dominanttreklangen. Det er en
kvint mellom grunntonene i dominanttreklangen og tonikatreklangen. Kvinten er, som nevnt, et
grunntonedefinerende intervall. Det er som om treklangen på femte trinn peker på
førstetrinnstreklangen og sier: Dette er tonika. Henvisningsrelasjonen understrekes av
dominanttreklangens ters. Dette er skalaens syvende trinn, ledetonen som streber mot grunntonen.
Ettersom vi nå studerer hvordan én akkord fungerer i forhold til en annen, betrakter vi et akkordpar i
funksjonsanalytisk perspektiv. ”Tonika” og ”dominant” er funksjonsanalytiske betegnelser (Ibid., 40).”
Mindre overbevisende er – som altid – argumentationen for subdominantens betydning.
”Ved siden av tonika og dominant finnes det en annen vigtig akkord, hvis grunntone ligger en kvint
under tonikas grunntone. Dette er subdominanttreklangen. Vi finner den på fjerde trinn i skalaen.
Tonikatreklangen, dominanttreklangen og subdominanttreklangen inneholder til sammen alle tonene i
en durskala:”
Vi har en akkord, der ligger en kvint under tonika. Stigar illustrerer med Richters ofte brugte
kvintstablingsfigur (subdominant – Tonika – dominant). Men hvorfor denne akkord på fjerde trin skulle
være vigtig, er der intet argument for. Vi hører blot:
”Treklangene på første, fjerde og femte trinn kalles hovedtreklanger, både i dur og moll. De er
beslektet med bitreklangene som finnes på andre, tredje og sjette trinn i dur, og på tredje, sjette og
syvende trinn i ren moll. Slektskapet består i to fellestoner. Vi merker oss at grunntonen i en bitreklang
ligger i teravstand fra grunntonen i den korresponderende hovedtreklangen (Ibid, 41).”
Der er hovedtreklange og bitreklange. Og disse er beslægtede med hinanden. Beslægtet viser sig at
være et andet ord for, at der er to fællestoner mellem akkorderne. Akkorder med to fællestoner ligger i
tertsafstand. Subdominantens særstilling er der stadig intet belæg for. Så meget desto mindre føles et
sådanne som at det foregående kapitel (Ibid, 35 ff) omhyggeligt har gennemgået de to veldokumenterede
hovedakkorders betydning for tonearten. Her underbygges dominantens betydning yderligere gennem en
næsten Rameausk276 betragtning. Kvintintervallet er et grundtonekonstituerende interval fordi, det ”har
den spesielle egenskap at dets øverste tone definerer den nederste som grundtone (Ibid., 36).”
276

Rameau argumenterede for kvintintervallets progressionelle betydning udfra dets plads i overtonerækken. Han
formulerede i den forbindelse den argumentation, vi genfinder hos Stigar. Hos Rameau formuleres det bl.a som at i
den faldende kvintprogression ”vender kvinten tilbage til sin kilde (Rameau 1722, 129).” [Hele sætningen lyder:
"Comme de toute les progressions de la Basse, celle de la Quinte en descendant est la premiere, & la plus parfaite,
puisque nous ne sommes pleinement satisfaits, que lorsque nous entendons une Cadence finale formée de cette
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Subdominanten vil altså i T-S-progressionen fremstå som grundtone. Heller ikke dette argument
forklarer udnævnelsen til én af hovedtreklangene.277
Alligevel lægger Stigar sig i sine funktionsteoretiske forgængeres spor i sit syn på kadencen. Der ér en
tonal kadence. Det er her subdominanten har sin plads. Der er ligefrem tale om en grundformel:
”Kadensbaserte progresjoner er avledet av en harmonisk grunnformel som kalles den tonale
kadens. Denne ser slik ut i henholdsvis dur og moll:

Stigar, 2004, 109. Bemærk, at Stigar benytter den Weberske sondring mellemstore og små
romertal.
Den tonale kadensen inneholder alle tonene i en skala og uttrykker således den harmoniske
strukturen i et tonalt system. Siden den tonale kadensen beskriver en bevegelse bort fra og tilbake til
tonika, kan den også betraktes som et fullstendig satsforløp i ytterst konsentrert form.
[…]
Ser vi nøye på den tonale kadensen, oppdager vi at den består av en kvintforbindelse (I-IV), en
sekundforbindelse (IV-V) og nok en kvintforbindelse (V-I). Kvintforbindelsene er ”sterke” forbindelser
ettersom de tilfredstiller de kriteriene vi presenterte i kapittel 3.5:
Kvintrelasjon mellom akkordenes grunntoner
Fellestoner
Ledetonerelasjoner
Progresjonene I-IV inneholder alle disse elementene. IV-V inneholder ingen. Progresjonen fra andre til
tredje akkord er derfor kadensens svake ledd. Dette styrkes imidlertid dersom fjerdetrinnsakkorden
erstattes med en andretrinns septimakkord i første omvending. Dermed får andre og tredje akkord en
fellestone. En annen mulighet er å legge en septim til femtetrinnsakkorden (Ibid, 109-110):”
Vi genfinder skalaargumentet, som går igennem de norske teorifremstillinger,278 nu blot knyttet til en
særig formulering, om ”den harmoniske struktur”. Hvad det betyder, er uklart. Det kunne betyde, at man i

progression, où il semble que la Quinte retourne à sa source” ] Netop Rameaus Traité..(1722) udgør – i en senere
oversættelse – én af Stigars kilder.
277
I en Riemannsk eller Halmsk teori ville selve den konflikt som akkorden hermed etablerer i toneartsforståelsen,
en konflikt som løses gennem dominantens indtreæden være et argument. Men det er jo ikke en sådan teori, vi har at
gøre med her.
278
Alle andre end Tveit refererer det: Eken (1948, 9), Øien (1975, 22), Bekkevold (1992, 12) og BjerkestrandN
(1995, 29). Der kunne være en vis logik i, at Tveit, hvis teori kun delvis er en funktionsteori beskriver kadencen
anderledes. Havde det ikke været fordi skalaargumentet jo er et argument fra før funktionsteoriens tilblivelse og i
princippet i modstrid med funktionsteoriens skalaforståelse. Men alt dette er jo behandlet ovenfor.

179

Svend Hvidtfelt Nielsen – Funktionsteori i Sverige og Norge

udfra kadencen kan høre om man har med dur eller mol at gøre. Der findes i svensk teori en formulering,
der ligner:
”[…] den tonala kadensen kan […] ses som en sammanfattning av de viktigaste harmoniska
möjligheter en tonart erbjuder, ungefär på samma sätt som en skala är en i viss mån konstgjord
uppställning av det melodiska materialet. Vi hör då harmoniutvecklingen i ett musikstycke som ett slags
variation av den tonala kadensen (Göransson, 1950, 21).”
Her tales ikke om ”harmoniske strukturen”, men om ”de viktigaste harmoniska möjligheter”, nemlig de
muligheder, som hele harmiudviklingen er sammensat af, og hvorfor denne kan høres som ”ett slags
variation av den tonala kadensen”. Begge nævner de, det, harmonikken gør, begge fortæller de, at
harmonikken har en særlig rolle, som kan læses ud af kadencens akkorder.
Bemærkningen om, at kadencen kan forstås som ”et fullstendig satsforløp i ytterst konsentrert form”
som ” ligner en udbygning af BjerkestrandN’s (1995, 34) observation af kadencen som ”kimen til en
musikalsk form som inneholder en begynnelse og en slutt, samt en spenning og avspenning.” Stigar har
hverken refereret til Göransson eller BjerkestrandN, så det er uvist om han har været bekendt med disses
formuleringer. Stigar har også mere i tankerne, når fremhæver formanalogien. Han har naturligvis de
ovenfor præsenterede hiearakiske tolkinger af funktionssystemet i tankerne. Den harmoniske kadence som
en slags ”Ursatz”.
Endelig ser vi argumentet med kadencens todeling, her underbygget ved yderligere argumenter om
kvintskridtets fortræffeligheder. Det er som at genlæse Høffdings og Göranssons optegnelser: Den tætte
relation er betinget af kvintskridt, ledetone og fællestone.279 Den todelte kadences historie er også allerede
nævnt flere gange. Jeg nøjes med at notere den norske repræsentant BjerkestrandN (1995, 34).
Også hos Stigar leder udnævnelsen af kvintspringet til en ”sterk” – og derfor bedre – forbindelse til at
sekundskridtet mellem S og D bliver et ”problem”, der skal ”løses”. Eller som det fremgår af Stigars tekst,
trænger til en ”reparasjon (Stigar, 2004, 111)”. Denne klares ved at etablere fællestone mellem IV og V.
Enten ved at erstatte IV med ii65 eller ved at sætte septim på dominanten (ibid).
Forestillingen om en særlig ’tonal kadence’, hvis relationer ” og uttrykker […] den harmoniske
strukturen i et tonalt system” er som allerede nævnt en funktionsteoretisk konstruktion. Den findes ikke i
de amerikanske lærebøger, som Stigar ellers fremhæver som forbilledlige. Hos Aldwell/Schachter er kun V-I
kadencen betragtet som fundamental kadence (Aldwell/Schachter, 1989, 81ff.)280. Stigars (2004, 35)
gennemgang af denne afspejler således amerikansk tradtion. Subdominanten kommer kun i spil som én ud
af flere måder at bevæge sig til dominanten (Aldwell/Schachter, 1989, 123ff.). Ved at introducere begrebet
om tonal kadence lader Stigar os formode, at vi skal læse hans fremstilling udfra en funktionsteoretisk
tradition.
Hans udsagn om den formindskede treklang kunne pege i samme retning:
”I utgangspunktet betraktes ikke forminskede treklanger som fuksjonsbærende (Ibid. 42).”

279

Høffding (1933, 34) angiver, at ”Kendetegnene for den intime Akkordforbindelse var, at der var én Tone fælles
for begge Akkorder, et Ledetoneskridt (opadgående eller tilbageførende) og et Kvartskridt opad eller Kvintskridt
nedad mellem Grundtonerne i Bassen (Kvintslægtskab):” Høffding medtænker dominantens septim i begrebet
”tilbageførende Ledetoneskridt.” Göransson ¨(1950, 13) beder os i dominant-tonika-bevægelsen ”[o]bservera särskilt
hur skalans sjunde ton, indledningstonen, liksom magnetiskt dras det halva tonsteget upp mot grundtonen (en sädan
spänning kallar man ledtonspänning) och märk det karakteristiska kvart- (eller i nedåtgående rörelse kvint-) språnget i
basen mellan ackordens grundtoner samt den för båda ackorden gemensamma tonen!” Liljefors (1951, 9) og
Jansson/Åkerberg (1995, 16) betoner begge både kvintspringets og ledetonespændingens betydning for D-Tvendingen, men nævner intet om fællestonen.
280
Mine henvisninger til Aldwell/Schachter er til 2. udgave. Stigar har benyttet en senere udgave. De centrale
elementer vedrørende kadencen er dog uforandrede i disse to udgaver.
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I modsætning til Tveit (2003, 87), der blot angav, at man ikke brugte den formindskede i grundstilling
kobler Stigar den formindskede treklang til overvejelser over funktion. Man kunne ane en underliggende
funktionsteoretisk argumentation gående ud på, at de formindskede treklange kun kan forstås som udsnit
af dominantiske eller subdominantiske firklange. Men det er ikke Stigars pointe. Stigar fremlægger - præcis
som sin trinteoretiske læremestre Alldwell/Schachter281 - den formindskede syvendetrinsakkord som en ren
lineær bestemt akkord (ibid, 61-63), mens det viser sig at andentrinsakkorden faktisk alligevel godt kan
bære noget, der må kaldes funktionel betydning. Den indgår i kadencen som prædominantisk akkord. Ja,
ikke bare det. Stigar (Ibid, 114-115) går udover den trinteoretiske fremstilling og beskriver tilmed akkorden
som ”subdominant med stedfortrædende sekst”.
Så spørgsmålet melder sig: Hvilken teori er det egentlig, der fremlægges?
Funtionsteori eller trinteori?
Trintegn er jo ikke i sig selv tegn på trinteori. Både HamburgerG’s og Ekens teorier benyttede trintegn,
men er ovenfor (af mig) blevet fremstillet som rene funktionsteorier. Men de understregede også
stedfortræderbegrebet helt anderledes end man ser det hos f.eks. Tveit og nu Stigar.
Så det er ikke romertallene i sig selv, der rejser spørgsmålet. Det er lyrikken, der gør det. De
formuleringer, Stigar vælger.
Skal man svare, må det blive det lidt lunkne, at det er en form for ’dobbelt-teori’. En model, som vi
første gang så hos Tveit, der flere steder angav forskellen mellem hans og funktionsteoriens måde at
benævne og forstå forskellige harmoniske elementer. Hos BjerkestrandN blev proceduren gentaget, bortset
fra, at det hos den i højere grad funktionsteoretiske BjerkestrandN var trinteorien, der blev refereret til. Og
det bemærkselsesværdige her, var den nødvendighed og ydmyghed med hvilken det foregik. Fordums
tiders hovmod – som man kunne finde det hos Hamburger282 – er som blæst bort. BjerkestrandN gjorde sig
umage for at ingen skulle tro at de troede, at deres funktionsteori var bedre end trinteorien.
Hos Stigar synes intentionen at være, at de elementer, han synes bedst om fra de respektive teorier,
blandes på skønsom vis. Det kan illustreres af hans bemærkninger om subdominanten og andre akkorder,
der kan lede til dominanten.

Præ- og Sub-dominanter
Den paradigmatiske kadence er altså IV-V-I. Er IV end således fremhævet som paradigmatisk er
andentrinsakkordens første omvending dog også en velegnet kadenceakkord (Ibid., 111-114). Selv mols
andettrin kan nu – på trods af sin formindskede kvint – optræde som akkorden før dominanten. Som en
såkaldt predominantisk akkord:
”Som vi så i forrige kapittel, har den tonale kadensen strukturen I-IV-iV-I (eventuelt i-iv-V_i). Siste
akkord skal være tonika. Nest site akkord skal være dominant.
På plassen foran dominanten kan fjerdetrinnsakkorden erstattes av en andretrinnsakkord. ii6 og ii65
er typiske erstattere, men også ii og ii7 kan brukes. iio brukes ikke i moll. Forminskede treklanger har
281

Alldwell/Schachter kalder syvendetrinsakkorden “[a] particularly useful passing chord built on 2.” Og
6
7
fortsætter: “VII contains the three upper tones of V and, like it, can support 7, 2 and 4 in the soprano. Because of the
stepwise bass, however, it functions more typically as a melodic, contrapuntal chord than a cadential, harmonic one
(Alldwell/Schachter, 1989, 102).” Om andentrinsakkorden fortælles det, at “[b]ecause it connects the initial I and the
5
V of the basic I-V-I progression, we call such a chord an intermediate harmony” (Ibid. 124).” Og at “II 3 in minor is
6
usually avoided and the 3 position used instead (ibid.,126)” Stigars beskrivelse af andentrinsakkorden skiller sig ud fra
Alldwell/Schachters.
282
Sammenlign med Hamburger, (1951, 9) der anfører at trinteorien – som han slår sammen med generalbasteori
og kalder ’generalbasprincippet’ – ”taget i almindelighed er utilstrækkeligt, idet det […] snarere vil hemme end
fremme en dybere indtrængen i selve den harmoniske musikstils væsen. […]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.”
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tritonusintervallet som rammeintervall og er derfor ikke aktuelle i grunnstilling. Septimintervallet er
derimot akseptert, og iiø7 kan derfor benyttes.283 Fordi IV, ii, ii6, ii7 og ii65 ofte står på plassen foran
dominanten, kalles de predominantiske akkorder (Ibid, 117).”
Som traditionen er i amerikansk teori forstås alle kadencens normalt forekommende akkorder før
dominanten, på lige fod med hinanden, som predominanter, det Øien (1975, 111) benævnte
antepenultima.
Udover subdominanten og det skalaegne andettrin har også vekseldominanten plads som
antepenultima. Den kan Stigar derfor også inkludere i gruppen af prædominanter.
Det, skønt Stigar faktisk anlægger en substansbetinget funktionsbetragtning, hvor akkordstruktur er
bestemmende for akkordfunktion:
”Bestemte akkordstrukturer hører sammen med harmoniske funksjoner. Sammenhengen kommer
tydeligst frem i kadenser. Tonikafunksjonen representeres normalt av en grunnstillingstreklang.
Domintfunksjonen representeres vanligvis av en grunnstillingstreklang eller en septimakkord.
Subdominantfunksjonen kan representeres av mange akkordstrukturer: grunnstillingstreklang (IV),
septimakkord (ii7), sekstakkord (ii6 ) eller kvintsekstakkord (ii65) (ibid, 330).”
På trods heraf fortsætter han:
”Predominantiske akkorder trenger imidlertid ikke ha subdominantisk funksjon. En predominantisk
akkord kan også være dominant til den etterfølgende dominantakkord (ibid).”
Praksissen at benytte begrebet prædominant som samlebetegnelse for alle de akkorder, der kan
sættes in d som antepenultima har mange fordele. Den betoner positionsfællesskabet, den betoner en
lighed i den rolle antepenultima indtager i det samlede forløb uanset hvilken akkord, der varetager rollen.
Men den kolliderer med funktionsteoriens antagelse af subdominanten som kadencens privilegerede
akkord. En akkord, som alle andre akkorder der sættes på dens plads – pånær dem med dursyvstruktur –
blot repræsenterer, er stedfortrædere for. Benyttes prædominant-begrebet fortoner subdominantens rolle
sig. Den ophører med at have privilegeret plads i kadencen. Bruges prædominantbegrebet er den eneste
logiske konsekvens at med Rothstein284 reservere subdominantbegrebet til akkordens brug i den plagale
kadence.
Stigars brug af begrebet kolliderer også med den måde, begrebet benyttes i store dele af amerikansk
teori. Han kan siges at være undskyldt af den litteratur, han anvender. Aldwell/Schachter benytter hverken
termen prædominant eller det andet begreb, der florerer, Fortes (1962, 91) oprindelige begreb ”dominant
preparation.”
Alldwell/Schachters fremstiller hvorledes forskellige af skalaens treklange kan lede til V. Og også
vekseldominanten fremstilles sådan. Den optræder ikke af navn men af gavn i beskrivelsen af ”Chords
applied to V”:

283

ø

Ja, sammensætningen af både tegnet for ’halvformindsket’, , - der jo angiver foreningen af sænket kvint og
lille septim – plus en angivelse af septimen virker besynderlig. Stigar har overtaget denne notationsform fra sine
forbilleder AlldwellI/Schachter (1989, 375) og Gauldin (1997, 48).
284
Rothstein (1992) har i forbindelse med et indlæg om harmonik på en Schenkerkonference, udarbejdet et
eksempelmateriale, hvoraf det på side to fremgår, at IV bør benævnes subdominant såfremt den fortsættes til tonika.
Fortsættes den til dominant må den betragtes som en prædominant. Denne lille betragtning citeres senere af Harrison
(1995, 177).
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”The most important applied chords are those that lead into and intensify dominant harmony. All
chords applied to V are alteratons of II or IV; all contain #4 – probably the most frequent chromatically
altered tone (Alldwell/Schachter,1989, 401).”
Fremstillingen lægger sig her tæt op af Gauldin285 og i Alldwell/Schachters fremstilling er der intet, der
direkte modsiger dette. At Gauldin og Alldwell/Schachter ligesom all øvrig amerikansk teori – sammen med
norske Eken (1948,20) og Øien (1971, 104)! - også hæfter sig ved bevægelsen VI-V286 har ikke fået Stigar til
at opfatte denne betoning, som indikation af, at VI skulle høre til prædominanterne. Fremhævelsen af den
omvendte skuffende kadence er, som vi nu ved, i forvejen et centralt element i norsk tradition. Men der er
ingen tvivl om, at VI for Alldwell/Schachter også hører til gruppen af akkorder, der kan indtage
antepenultima. Gauldin angiver det direkte i forbindelse med gennemgangen af sjettetrins roller.287
De fleste forfattere, der benytter betegnelserne ”predominant” eller ”dominant preparation”, opregner
normalt (og her bliver en Webersk brug af Romertallene vigtig) IV, iv, ii, ii0, bII samt både vi og bVI som
tilhørende denne gruppe.288 Disse forfattere mener, at V/V som bidominant, må forstås som en
dominantisk akkord, og derfor ikke som del af prædominanterne.289 Bemærk fraværet af II blandt de
oplistede akkorder. Helt enighed er imidlertid ikke. Caplin (1998, 23-24) opgiver gruppen af prædominanter
til nøjagtigt det samme som Stigar: Intet sjettetrin, men tilgengæld inklusion af alle vekseldominantens
former. Der er i alle tilfælde tale om en tolkning. Ikke en fremlæggelse af ”kendsgerninger”.
Forholdet mellem prædominantbegrebet og funktionsteorien er mere éntydig. Enten opererer man
med trinteori og prædominant-begreb eller også opererer man funktionsteoretisk og tildeler
subdominanten eneret som paradigmatisk antepenultima, med den skalaegne andentrinsakkord som
relateret til denne som stedfortræder af mere eller mindre ligeværdig grad.
Hos Stigar er det både og. Det fremlægges som et tag-selv-bord, hvor man til enhver tid kan tolke som
man nu bedst lyster:
”Innen funksjonssystemet kan akkorden ii65 betegnes Sp7 [med 3 i bassen]. Betegnelsen Sp7 [med 3
i bassen] henviser til slektskapet mellom subdominanten på fjerde trinn og septimakkorden på andre
trinn. Slik uttrykkes ii65-akkordens subdominantiske funksjon. Denne funksjonen kan imidlertid
understrekes enda sterkere, nemlig gjennom betegnelsen S65. Tallene 6 og 5 betyr i denne
sammenheng at fjerdetrinnsakkorden, subdominantakkorden, har fått tilføyd en sekst. Betegnelsen S65
forteller oss altså at vi har en subdominantakkordmed både sekst og kvint. Til sammenligning bliver ii6 å
betrakte som en subdominantakkord der kvinten er erstattet av seksten. Dette kalles subdominant med
stedfortredende sekst. Den noteres slik S6 Også notasjonsmåten Sp3 er mulig.
Det er, med andre ord, mulig å betrakte disse akkordene på forskjellige måter. De enkelte
akkordtonenes funksjon vil imidlertid variere med valg av synsvinkel:

285

Gauldin fortæller f.eks, at “[t]he subdominant (IV) and supertonic (II) chords, which we will introduce in this
chapter, are the most common diatonic chords that immediately precede dominant harmony (1997, 192), samt at når
“the secondary dominant substitutes for a diatonic IV or II in an authentic cadence” udviser den en “essential predominant function (1997, 361).”
286
Alldwell/Schachters fremstilling bærer præg af, at de ikke er helt så overbeviste om progressionens normalitet,
som mange af deres kolleger; men bemærk de progressioner, den sammenlignes med og derved præsenteres som
6
analog til: ”VI does not lead directly to V as often as it does to II, IV, or II but the progression VI-V is nonetheless an
extremely useful one (Alldwell/Schachter, 1989, 153).”
287
Han fortæller at VI “can substitute for a pre-dominant chord and move directly to V (1997, 241).”
288
Se bl.a. Forte (1962, 356, 364), Delamont (som kalder dem subdominanter, men mener det samme, 1965;110,
111), Stein (1985;22), Smith (1986; 111). Kostka/Payne ([1984], 2009; 107,111,381) skiller sig ud ved ikke at inkludere
sjettetrinnet blandt de prædominantiske akkorder.
289
Smith (1986;111) inkluderer dog den altererede vekseldominant, ”the augmented sixth-chord”.
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Betegnelsene ii65 og Sp7 [med 3 i bassen] bør foretrekkes fremfor betegnelsen S65 ettersom den
siste impliserer at kvinten dissonerer (Stigar, 2004, 114-15).”
[amerikansk funktionsbegreb]
Stigar vælger – som vi skal komme ind på nedenfor – at erstatte den traditionelle norske becifring med
Riemanns funktionssymboler. Eller rettere, på to-tredjedele af Riemanns symboler. De to-tredjedele, som
bl.a. Høffding også benytter sig af: Hovedfunktionerne og parallelfunktionerne. Han udelader
overtertstolkningerne.
Han kan derfor tilbyde tre benævnelser for firklangen på fjerde trin: ii65, Sp73 (3 angiver her bastone)
samt S65.
Og tre benævnelser for treklangen med sekst i stedet for kvint på samme trin: ii, Sp3, S6.
Disse tre forskellige benævnelser giver enkelttonerne forskellig funktion alt efter synsvinklen. Funktion
inddrages nu som blot et instrumentelt begreb. Præcis som det bruges i amerikansk teori. En tone kan nu
have funktion af terts eller grundtone, terts eller kvint, eller af grundtone eller sekst, alt afhængigt af
hvilken betegnelse akkorden gives.
Funktionsteori eller trinteori? Analytisk rod eller befriende åbenhed? Vurderingen er legio.
Kun må man konstatere, at klarheden ikke bliver større når vi vender os mod hans fremlæggelse af
bitreklangene.

Bitreklange som parallelakkorder
Bitreklangene omtales to steder i bogen. Et stykke inde for vi følgende informationer:
”Akkordene på andre og sjette trinn id dur er bitreklanger. […] vi [betrakter] dem som
parallellakkorder til hovedtreklangene. Også tredjetrinntreklangen tilhører denne kategorien. Som
bindebuerne viser, har parallellakkorderne hele to fellestoner (ibid, 131):
Men de introduceres således:
”Tersforbindelser kalles ofte medianter, og det består således mediantiske relasjoner mellom
hoved- og bitreklanger. Av grunner som det skal vendes tilbake til, bliver bitreklanger i denne boken
betraktet som parallellakkorder til hovedtreklangene. De bliver altså hetende tonika parallell, dominant
parallell og subdominant parallell. Parallellakkorder betegnes med en etterstilt ”p” (ibid, 41).”
Det fremgår at Stigar fravælger norsk terminologi til fordel for samme terminologi Høffding, benyttede.
Dog uden at introducere en becifring, der kan begrebsliggøre molsjettetrinnets tonikarepræsentation i den
skuffende kadence. Når Stigar vælger at udskifte norsk begrebsapparat med et andet, endda et mindre
funktionsdueligt skyldes det brugen af begrebet ’mediant’:
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”I enkelte lærebøker betraktes bitreklanger som medianter. Sjettetrinnsakkorden kalles tonikas
submediant (Ts), tredjetrinnsakkorden kalles dominantens submediant (Ss). Submediant, forkortet ”s”,
betyr undermediant. I denne boken betegnes imidlertid treklangene konsekvent som parallellakkorder
fordi en akkord bare har én parallellakkord, men derimot mange mediantiske forbindelser – både subog supermediantiske. Mediantbegrepet reserveres derfor akkorder som inneholder toneartsfremmede
toner. Mediantene i moll bliver dermed seende ut som følger (ibid. 171):”
Det må i norge anno 2004 siges at være noget af en underdrivelse at referere de bøger, der bruger
mediantbecifringer, som ”enkelte lærebøker”. Måske er det fordi jeg ikke forstår norsk subtilitet. Men det
Stigar kalder ”enkelte lærebøker” repræsenterer al væsentlig harmonisk teori skrevet i norge indenfor en
periode på tredive år! Om det er arrogance, uvidenhed eller norsk lune, der ligger bag, skal jeg som antydet
ikke kunne udtale mig om. Forbløffende er det i hvert fald.
Argumentet er, at ’mediant’ normalt kan betegne mange relationer. Der er både
skalaegnemediantforbindelser og mediantforbindelser, der involverer skalafremmede toner. I dansk teori
er mediantbegrebet f.eks. reserveret til sidstnævnte. Og netop dette ønsker Stigar også at gøre. Dog uden
at argumentere for hvorfor, uden at henvise til en tradition, der gør det. Og – allerværst – uden at gøre sig
klart, hvad han kaster bort for at opnå dette. Skal en teori, der ønsker at inkludere så meget som muligt af
amerikansk tradition, samtidig operere med en becifring, der afspejler funktionsteoriens
repræsentationsbegreb – uanset hvorledes dette begribes og effektueres – så finder man ingen bedre end
den norske. Begreberne mediant og submediant lader sig umiddelbart oversætte til amerikansk teori. Synes
stedfortræderbegrebet for stift eller bare misforstået, har begreberne den fordel, at de kan forstås som
rene geografiske angivelser, der blot viser hvilke klange, der har to fællestoner.
Parallelbegrebet brugt som funktionsbetegnelse implicerer straks en dualistisk forståelse af forholdet
mellem dur og mol. Eller det postulerer at det skalamæssige parallelbegreb kan udsige noget om
akkordfunktioner. En teori, der kun opererer med parallelbegrebet, postulerer – som Hamburger (1951) har
demonstreret – at I-VI-IV-V og I-V-VI har kategorial forskellig valeur i dur og mol.
Disse implikationer synes fuldstændig at gå henover hovedet på Stigar. Han lader somom problemet er
fraværende og fortæller uden at komme ind på de tolkningsmæssige konsekvenser:
”Mens bitreklangene i dur har grunntoner som ligger en liten ters lavere enn grunntonene i de
korresponderende hovedtreklangene, forholder det seg motsatt i moll. Her ligger bitreklangenes
grunntoner en liten ters høyere enn grunntonene i de korresponderende hovedtreklangene (ibid.
131):”
I praksis kommer han omkring det ved ikke at benytte funktionsbecifringen. Og den manglende
mulighed for en hypotetisk angivelse af overmediantrelationer lader Stigar have rod i en generalisering,
som overflødiggør hans forgængeres flittige bemærkning om ikke bare I-III-IV-progressionen, men også hele
Bekkevolds imponerende eksempelmateriale:
”I dur/moll-systemet spiller de fallende tersforbindelsene en viktigere rolle enn de stigende. De
vanligste tersforbindelsene finner vi i nedenstående formel som er en utvidelse av den tonale kadens
[…]
Vi ser […] at sjettrennstreklangen opptrer umiddelbart etter treklangen på første trinn. Dette er en
av sjettetrinnstreklangens mest karakteristiske roller. I det følgende skal vi ta for oss de enkelte
bitreklangenes ”hovedroller” (ibid, 132).”
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Spørgsmålet er, hvorfor Stigar overhovedet introducerer en funktionsteoretisk becifringden? Hvorfor
ikke – som HamburgerG og Eken – bare benytte romertalsbecifring. Hvorfor overhovedet lege legen
”funktionsharmonik”?
Udover den indledende gennemgang af bitreklangene (ibid. 130-131) benytter Stigar kun
funktionstegnene sporadisk. De dukker op i gennemgangen af bidominanter (ibid, 152, 162-164), ved
påvisningen af funktionsteoriens hierarkiske egenskaber (ibid, 240-41), som becifring af en lineær reduktion
(246), som analysetegn placeret under rometalsbecifring i afsnittet om struktur og funktion (330-331).
Ingen af stederne bidrager de bedre til tolkningen af den becifrede passage end en romertalsanalyse ville
have gjort. Kun en teori, der forstår bitreklangene som repræsentanter for hovedtreklangene kan påstå, at
funktionsbecifring viser sammenhænge, romertalsbecifringen ikke viser. I ingen af ovenfor nævnte tilfælde
var denne repræsentationssammenhæng del af analysen.
Og hvad angår de medianter, som Stigar søger at reservere mediantbegrebet til, så fortæller Stigar blot
løseligt om dem over to sider. De remses op i et enkelt nodeeksempel. Der gøres intet forsøg på at skabe en
terminologi til betegnelse af dem. Der gøres intet forsøg på at forstå dem som funktionalt relateret. De er
der blot. I en intetsigende fremstilling, som på ingen måde legitimerer destruktionen af tredive års norsk
begrebsudvikling.
Hele bitreklangsfremstilingens hovedkerne foregår nemlig efter amerikansk forbillede. Hvert trin
gennemgås separat. Udgangspunktet er ikke funktionsteoriens fokus på bitreklanges fælles forhold til
hovedtreklange. Udgangspunktet er trinteoriens fokus på, hvorledes de tre trins bitreklange hver især
adskiller sig fra hinanden. I og med, at sjette-, andet- og tredje-trin vitterligt har meget forskellige måder at
opføre sig er dette fokus i sig selv rimeligt. De har som Stigar skriver, forskellige hovedroller.

Sjettetrinsakkorden:
Om sjettetrin fortælles det:
”Som vist i kapittel 10.4 inngår sjettetrinnstreklangen i den skuffende kadensen. Dette er dens ene
hovedrolle. Dens andre hovedrolle består i å opptre mellom en førstetrinns- og en fjerdetrinnstreklang
(i dur og moll) eller mellom en førstetrinns- og en andretrinnstreklang (først og fremmest i dur).
Andretrinnstreklangen innleder da som regel progresjonen ii-V-I. Formelen I-vi-ii-V-I er, som vist i
eksemplene nedenfor, noe av en populærmusikalsk klisjé (Ibid , 132).”
Sjettetrin er altså primært led i den skuffende kadence (hvorfor hedder den overhovedet det i en teori
som denne?) og en akkord, der ligger godt mellem I og IV eller I og ii (hvordan skal akkorden forstås her?).
Kommentarene i parentes er ikke ren chikane. Der er faktisk ingen grund til – selv i en trinteoretisk
fremstilling – at undlade at interpretere akkorderne. Stigars læremestre Alldwell/Schachter var på det
punkt langt mere meddelsomme. Udover at fortælle om sjettetrinsakkordens evne til at forbinde sig med
andet- og femte-trin (Alldwell/Schachter, 1989, 151-152) fortæller de:
“VI and I share two common tones, 1 and 3. Therefore, VI can substitute for I (min kursiv) where the
latter might be expected after V og V7 (Ibid, 1989 185).”
Der er altså også i trinteoretisk optik en sammenhæng mellem en oplevelse og den benyttede
terminologi. Det uddybes:
”If a substitution of VI for I occurs where a cadence is expected, we call the progression a deceptive
cadence (ibid, 187)”
Alldwell/Schachter fortæller nu hvilke funktioner den skuffende kadence har i det harmoniske forløb.
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Andretrinnsakkorden
Om andentrinsakkorden får vi at vide, at den er predominantisk. Det er vel også det vigtigste:
”Andretrinnsakkorden er, som vi har sett, en typisk predominantisk akkord. Den kan derfor erstatte
fjerdetrinnsakkorden i den tonale kadens.[…]
I moll er andretrinnet i grunnstilling et sjeldent syn, men som vi har sett, forekommer den som
sekstakkord, septimakkord og kvintsekstakkord i [134] begge tonekjøn. Som tertskvartakkord er den
relativt uvanlig. Derimot opptrer den ofte som sekundakkord, og da fortrinnsvis i progresjonen I-II42-V65I (Stigar, 2004, 133-134).”

Tredjetrinnsakkorden
Og tredjetrinsakkorden:
”Tredjetrinnsakkorden i dur har ikke den helt store betydning. Når man ser bort fra dens plass i
harmoniske sekvenser […] forbindes den først og fremst med bestemte melodiske vendinger. Spesielt
vigtig er melodigangen 8-7-6, som ofte harmoniseres I-iii-IV. (Ibid, 134)”
Bemærk, at her dukker angivelsen af en mulig stigende bevægelse op. Tredjetrins egentlig eneste rolle i
harmoniske forløb er netop den angivne I-iii-IV. Der findes tertsvis stigende bevægelser. Hvordan skulle
denne bevægelse mon så tolkes funktionsmæssigt? Det hører vi intet om. Og det er sådan set bedre, end et
postulat om, at iii måtte være en Dp. I mol mødes tredjetrinsakkorden oftere:
”Tredjetrinnsakkorden i moll er derimot en meget vigtig akkord. En mollsats vil vanligvis inneholde
minst én kadens til treklangen på tredje trinn. Dette har sin naturlige forklaring i at tritonusintervallet i
den rene mollskalaen er plassert slik at det ”peker mot” grunntone og ters i tredjetrinnsakkorden (Ibid,
135)”
Afsnittet afsluttes med oplistningen af typiske molvendinger, hvor III indgår. Samt en opfordring til at
lære dem udenad.

Afslutningsvis
Den trinteoretiske fremstilling af bitreklangene tydeliggør et aspekt, som funktionsteorien fuldkommen
ignorerer i sit fokus på deres stedfortræderrolle: Bitreklangene er indbyrdes meget forskellige. De bruges
på meget forskellige måder. De repræsenterer – for så vidt man hører dem således – hovedtreklangene på
meget forskellige måder. Så forskellige er de, at man kan forstå en uvilje mod at betegne dem på samme
måde, som stedfortrædere. Ikke desto mindre er det, hvad funktionsteorien gør. Og accepteres
præmisserne, fungerer det. Ligesom en trinteoretisk fremstilling fungerer på sine præmisser. Ved man, at
sjettetrin kan indtage de og de roller, kan man identificere dem i nodebilledet uagtet om akkorden kaldes
vi, Tp, Ts eller Sm. Eller andet.
Så nej: Det er ikke et problem at ville introducere en trinteoretisk lærebog. Og var Stigars lærebog
”blot” dette ville den fungere fint og i øvrigt falde udenfor nærværende fremstillings fokus. Problemet er
Stigars ønske om at vise sin forståelse af funktionsteorien, hans ønske om – skønt kun på skrømt – at
inddrage den også i en altfavnende harmonilærebog.
Og selv dette ville ikke nødvendigvis være et problem, hvis forfatteren havde forstået funktionsteoriens
to grundpræmisser: Det harmoniske forløb tolkes som stadige variatoner af ”de tetiske momenter” tonika,
subdominant, dominant, tonika. Disse kan varieres i kraft af grundpræmis nummer to: Bitreklangene er
repræsentanter for hovedtreklangene.
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Det er fraværet af denne forståelse, der gør inklusionen problematisk. Imidlertid er dette
forståelsesfravær i sig selv forståeligt. Lige siden Øien 1975 har norsk teoris sprogbrug omkring forholdet
mellem hoved- og bi-treklange nedtonet repræsentationsforholdet og omtydet det til et
”slægtskabsforhold”, et rent ”fællestone”-forhold, hvor det becifringen egentlig blot gjorde, var at pege på
hvem, bitreklangen havde fællestoner med. Var der to muligheder trådte en tolkning ind. Men baggrunden
for tolkningen forblev underforstået.
I og for sig finder jeg det – som jeg jo har udtrykt det igen og igen – frustrerende, da den norske
terminologi netop kan alt det, svensk terminologi ikke kan. Den kan becifre dur og molvendinger
fuldstændigt analogt. Og norsk teori har et begreb for overtertsrepræsentationen, der er af same logiske
klasse som begrebet for undermediantrepræsentationen. At det havde været bedre om den fælles logiske
klasse var stedfortræderbegrebets instrumentalitet fremfor submedinatbegrebets geografi er en anden
sag. De konsekvenser Øiens valg fik, kunne han umuligt have forudset i 1975.
Stigars bog kan i lyset af begrebsforståelsen ses som den naturlige konsekvens af en trediveårig
bevægelse væk fra stedfortræderlogikken over mod en progressionslogik, hvor de geografiske betegnelsers
rolle viste sig at være udspillet.
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