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TILL FORST.A.ELSEN AV DISSONANSBEGREPPET 

Av SvEN E. SvENssoN (Uppsala) 

egreppen konsonans och dissonans ha som bekant under 
hela den flerstammiga epoken· av musikens historia spelat 

en mycket stor roll for musikuppfattningen. Visserligen skilde 
redan den bysantinska musikteorien mellan symphoniai ( en
klang, kvart, kvint, oktav, dubbeloktav, undecima och duode
cima) och diaphoniai (sekund, ters, sext och septima), men den
na uppdelning vilade icke pa musikalisk-psykologisk grund, utan 
var framsprungen ur matematisk-fysikaliska tonbestamningar. 
Den upptogs aven av medeltidens vasterlandska teoretiker: under 
organumperioden saknade terse� alltjamt aktualitet med hansyn 
till s'amklangen, och forst den under folkligt infiytande staende 
fauxbourdontekniken tvingade teoretikerna att taga stallning till 
tersens egenskap; var den en konsonans eller en dissonans? Me
dan a ena sidan en konservativ riktning fastholl vid tersen och 
sexten som dissonanser, darvid stodande sig pa, att deras talfor
hallanden varken svarade mot en · enkel mangfald eller tva pa 
varandra foljande tal, borjade en annan modernare riktning gora 
s�g gallande, som med hansyn till dessa intervalls. valljud icke 
tvekade att erkanna dem som konsonanser. 

Att konsonans och dissonans icke aro absoluta begrepp tycks 
man redan tidigare ha konstaterat. Franco av Paris och Johan
nes de Garlandia_ uppdela�e salunda konsonanserna i . foljande 
grader: a) perfekta (enklang och oktav), h) imperfekta (stor 
och liten ters samt liten sext), c) mediala (kvart och kvint). i\lla 
andra intervaller, alltsa aven stora sexten, betraktades som 
dissonanser och· indelades i·imperfekta (sekund och stor sext) och 
perfekta (alla de ovriga). Franco av Koln foljer samma indel
ningsgrunder hara med den skillnaden, att han betraktar stora 
sexten som konsonans och lilla sexten som dissonans. Den 
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palestrinska polyfonin, vars regler fortfarande anvandas vid un
dervisning i vokal kontrapunkt, betraktar stora tersen och lilla 
sexten som fullkomliga konsonanser. Lilla tersen och dess for-:, 
sattning stora sexten voro daremot ofullsfandiga konsonanser; 
de behandlades som de andra konsonanserna inuti satsen inen 
fingo icke f6rekomma i slutackordet annat an som rest mellan 
bastonens stora ters och rena kvint. Forst i barocktidens instru
mentalstil tycktes detta intervall havda sin stallning som en mea 
stora tersen jamnbordig konsonans. Kvartens stallning som kon
sonans blev an mera villkorlig. I tvasfammig sat� var den av
gjort dissonant, i flerstammig sats har den dock behallit sin 
egenskap av konsonans men endast. under villkoret, -att d�n upp
trader som restintervall mellan bastonens kvint och� oktavfpr
dubbling. Man maste alltsa redan vid de forsta f6rs6ken till 
sjalvstandigt forande av mer an tva stammor ha upptackt kon
sonansens relativitet, da alla kombinationer av tva rena (riied 
undantag av enklanger och oktaver), stora eller sma intervaller 
alltid resultera i att en av de tre tonerna blir dissonant i- for-

. hallande till de bada arrdra. Darav foljer, att intervallets egen
skap av konsonans ar beroende pa att det ingar i en storre kon
sonaht enhet, dur- eller 11.1.ollklangen. Detta f6rhallande pape, 
kades redan av VValter Odington omkring ·1275 och senare av 
Gafurius 1496. Dessa bada konsonanta klangers motsatsforhal
lande forfiiktades emellertid forst av J oseffo Zarlino (Istituzione 
harmoniche 1558), som pavisadc stora tersens stallning inom 
klangen som avgorande for klangens karaktar av dur eller moll. 
Darav drar Riemann den forhastade slutsatsen, · att Zarlirro skulle 
ha ansett mollklangen som underklang. Det troliga torde dock 
vara, att Zarlino endast velat betona, att i det ena fallet ligger 
stora tersen underst inom kvintintervallet och i det andra overst. 
Med uppfackten av overtonsserien genom Sauveur ar 1700 fick 
aven durklangen sin forklaring. Denna upptackt bragte till en 
borjan Ra1neau i konflikt med Zarlinos mollteori (1722), men 
redan 1737 bryter han med sin tidigare uppfattning_ om dur
klangen som den enda av naturen givna konsonanta harmonin. 
accepterar Zarlinos dualistiska harmoniuppfattning och fann i 
)> klirrtonerna» atminstone ett bevis pa moUklangens forankring 
i naturen. En annan forklaring till mollklangens konsonanta 
karaktar trodde sig Tartini ha funnit i de av honom upptackta 
kombinationstonema. Den duala harmoniuppfattningen delas 
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utom av dessa ·aven av M. Hauptmann,1 som utan att inga pa 
nag on fysikalisk f 6rklaring liknar durklangen vid livstradets mot 
himmelen stravande grenar och mollklangen vid den dystert slo
kande tarpilen. De yttersta konsekvenserna av den duala har
moniuppfattningen drogos dock av Arthur von Otting en, 2 som 
med sin undertonsseriehypotes beredde vag for Hugo Riemann. 3 

Denne lyckades framstalla de grundlaggande teorierna i foljande 
korta satser: 

1) Vi hora toner stadse som foretradare for klanger, av vilka
<let finnes tva arter: durackord (overklang) och mollackord (un
derklang). 

2) Vi uppfatta ackordfoljderna sasom hanforande sig _till en
huvudklang, genom vilken de bli forstaeliga och med vilken de 
harmoniskt aro beslaktade. ·Framst kornma darvid ifraga de 
tva huvudharmonierna dominant- och subdominant- (klang), 
vilka sta huvudklangen, tonikan ( = tonikaklangen) narmast. 

3) Man kan f6rsta en klang i dess ·aubbla klangf6retradarskap,
varvid stadse en av dem dominerar och den andra tolkas som ett 
storande av huvudklangens konsonans, som en dissonans. 

4) Modulation ar intet annat an en omtydning av ackorden
fran den betydelse de agde i utgangstonarten till den betydelse, 
som tillkommer dem i den nya tonarten. 

Det nya i Riemanns framstallning var icke de medel han an
vande sig av; den duala principen var framstalld redan av Zar
lino, tonartens aterforande pa tre huvudharmonier hade till upp
hovsman Rameau, mollklangens fysikaliska f6rklaring ur en hypo
tetisk undertonsserie var redan framstalld av v. Ottingen. Ny var 
daremot hans dissonansuppfattning, vilken medf6rde hegreppen 
)>Uppfattningsdissonans» och )}skenkonsonans)}. Genom dessa 
utokades vart - dissonans:horande till att - utorn det rent 
akusti�kt-fysiologiska horandet - omfatta aven ett psykologiskt 
horande; eller med andra ord: dissonanshegreppet

1 
som. hittms 

gallt det vertikala sainljudandet av till skilda klanger h6rande 
element utvidgades att innefatta aven det horisontala samm.an-

. hanget. Den sista konsekvensen av detta betraktelsesatt drager 

1 Die Natur der Harmonik mid der ifotrik (1853). 
2 Harmoniesystem in dualer Entwickelung (1866). 
3 Handbuc-h der Harmonielehre t'S. u. 9 . .--1..nfl. 1921), Elementarscliulbuch 

der Harmonielehre (3. Aull. 1918) Handbuch der Harmonie und :\fodu1ations-
1ehre 1:6. Aufl. 1918). 
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Riemann sjalv i det inledaride kapitlet till » Handbuch der Har
monielehre)), andra delen (Dissonanslehre); da han papekar att 
den enda absoluta konsonansen ar tonikaklaRgen. Att de tre 
huvudharmonierna icke aro i konsonanshanseende :fullt jamn
bordiga och saledes icke ha samma slutkraft maste redan 
Rameau ha kant da han papekar att tonikan ar den centrala 
klang, genom vilken de perifera klangema erhalla sin betydelse; 
markligt ar <let dock, att denna tanke behovt vila under ett
hundrafemtio ar, innan den var mogen for en formulering. 

Egendomligt nog har icke Riemann i sina egna praktiska. la
robocker fasthallit vid denna teori om dissonansens egenskap av 
klang-_(funktions-)blandning, utan betonar tvartom, att den musi
kaliska logiken icke erkanner . tvaklangiga ackord (Handbuch 
der Harmonielehre s. 169). Han betraktar i sina:. larobocker 
tonarten som en fast punkt i harmonisystemet: tonika, dominant 
och subdominant aro redan .fran borjan givna. -Dessa tre hu
vudharmonier kunna varieras 1) genom tillsattande av dissone
rande toner (lilla septiman till durdominanten och mollsubdomi
nanten och stora sexten till dursubdominanten och molldominan
ten; ovriga dissonanta tillsatser aro analogibildningar), 2) genom 
kromatisk forandring av de tre huvudharmoniernas bestandsde
lar (alteration), 3) genom figuration med genomgangs- och vaxel
toner, forhallning och foruttagning samt orgelpunkt, 4) genom · 
klangbestandsdels ersattande av sin vaxelton (kvintens av sex
ten, parallellklang, eller primens av sin ledton, ledtonsvaxelklang, 
de s. k. skenkonsonanta mellanharmonierna). Dessutom kunna 
utflykter i omgivande tonarter foretagas genom att en till ton
arten direkt (som tonika, dominant eller subdominant) eller indi
rekt (dissonant eller skenkonsonant) horande klangbildning om
tydes till en funktion i den nya tonarten (modulation) eller, vad 
som i sjalva ver1:r-et ar samma sak, genom inforande av klang
bildningar, som endast kunna forstas som staende i dominant
eller subdominantforhallande till huvudharmoni eller skenkon
sonant mellanharmoni (mellankadens). 

Tyvarr har Riemann, da han uppstallde detta system till for
man for en konsekvent genomford dual uppfattning och for ett 
logiskt oantastligt beteckningssystem, la.tit forleda sig att utga 
fran den rena tonarten (durtonart med dursuhdominant och moll
tonart med molldominant) som det primara, trots att han vid be
handlande av molldur och durmoll forklarar dessa tonartsfor-
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mer som de naturligaste (Handbuch der Harmonielehre s. 54, 
Elementarschulbuch der Harmonielehre s. 51). Han forsvarar 
detta med, att harmonisteget tonika-dursubdominant resp. tonika
molldominant eljest loper fara att forvaxlas med harmonisteget 
dominant-tonika resp. subdominant-tonika, alltsa att man hor en 
modulation till dursubdominantens resp. molldominantens ton
art. Det torde kunna ifragasattas, om detta kan undvikas och -
om det bar undvikas. Ligger da icke behaget hos dursubdomi
nanten och molldominanten dari, att man hor dem som utvik
ningar, som gester i subdominant- resp. dominanttonartens rikt
ning ! Kan man overhuvudtaget tala om tonart och funktion, 
innan de bada perifera klangerna i nagon form varit represen
terade jamte tonikan? En klang ar neutral; forst forbindandet 
av tva klanger skapar ett problem, vilket erhaller sin losning, da 
nya harmoniforbindelser intrada, som klargora tonarten. Denna 
losning ar dock endast av tillfallig art:· det kan vid nasta harmo
niforbindelse visa sig> att den klang, som upptratt som jamnvikts
kla,ng mellan tva perifera klangbildn!Ilgar, endast var tonika inom 
sin lilla kadenskrets, och att denna tonika fyller en funktion som 
dominantisk eller subdominantisk klangbildning i den kadem
krets · i stort, over vilken kompositionen i sin helhet ar uppbygd. 
Beethovens symfoni I inledes av ett c-durackord med bifogad 
septima, b, (Ian fran en i f-dur eller f-moll som subdominantisk 
forstaelig klangbildning), som alltsa narmast ar tydbart som en 
dominantisk klangbildning i f-dur eller f-moll; det upploser sig 
ocksa till en f-durklang. Dessa tva klangbildningar, c7 och f+, 

· utgora alltsa en koncentrerad f-durkadens. Problemet kan allt
s:1, anses vara lost for tillfallet. Nasta ackord, g-durackord med
bifogad septima (Ian fran en i c-dur eller c-moll som subdomi
nantisk forstaelig klangbildning) medfor ett nytt problem. Var
f-durkadensen endast en tillfiillig kadens (mellankadens), eller ar
detta dominantseptimackord pa g endast att betrakta som vaxel
dominant · i f-dur? Nasta ackord, en a-moll-klang, undviker att
losa problemet. Det kan tydas som tonikaparallell i c-dur eller
som dominantparallell i f-dur (eller f-moll). Nasta takt upp
tages av en d-durklang med tillfogad septima, c. Den kan tydas
som _dominant i g-dur eller g�moll och som vaxeldominant i
c-dur eller c-moll och Iamnar alltsa olika mojligheter oppna for
tydning av foregaende kadenser. Det i sjatte takten intradande
g-durackordet gor en tydning till c-dm- trolig, vilket dock icke
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fuUt hekraftas forran i. attonde, nionde och tionde takterna, vilka 
medfora en fullstandig c-durkadens. 

Den harmoniska analysen maste saledes aUtid forsigga retro
aktivt: tonart och funktion utgora harmoniutvecklingens resultat, 
icke dess forutsattning. Vid den forsta fortskridningen bli hada 
ackor�en minst dubheltydiga, d. v. s. dissonanta. En fullstandig 
kadens kan, da den insattes i sitt sammanhang, dissonera mot sin 
omgivning. Hela harmoniutvecklingen bestar saledes av en serie 
om- och tiUbakatydningar. 

Den Hittast forstaeliga av aUa harmonirorelser ·ar forbindandet 
av tva klanger med gemensam prim, av Riemann kaUad sido-

1 2 3 
vaxel, t. ex. f - ass - c - e -. g. Dessa hilda tillsammans el!- en-

V III I 

het men sta samtidigt i ett motsatsforhaHande till varandra, de 
skuUe kunna jamforas med den positiva och den negativa elek
triska strommen. De paverka varandra till rorelse, men endast 
i riktning emot varandra, icke mot en tredje klang. Genom att 
tva klanghildningar staUas i relation till varandra, uppsta bland 
.deras bestandsdelar vissa tendenser till rorelse. I detta fall attra
hera durkvinten (5) och moUtersen (III) samt mollkvinten (V) 
och durtersen (3) varandra. Den gemensamma primen ar dar
emot tendenslos .. En sadan.fortskridning utgor aHtsa ett pend
lande av tva lika betydande storheter kring en viss ton, den ge
mensamma primen. Forst om de stallas i relation till en tredje, 
fran dur- eUer mollkvinten utstrfilande, klangbildning, erhaller 
den av klangerna, fran vilken den nytillkommande klangen utgar, 
jamnviktslage mellan de hada andra, varigenom to:naliteten och 
darigenom aven funktioner:r:ia, atminstone for tillfaUet, kunna 
faststallas, t. ex. 

T+ 

,-----� 

1 3 5 
f - ass - c - e - g - h - d 
V III I ess 1 3 5 
,.___, "--v---' 

0S V III I D+ 
..___, 

OT 

De had a perif era klangerna attrahera icke varandra, men de 
paverka varandras rorelsetendens i riktning mot tonikan, sar
skilt da de i sig upptaga element av varandra� 

svu T D7 
____ .., _________ --- --------

D+-+3 5 .I 3 5 7 9> 
h - d - f - ass - c .......... g - h - d - f - ass 
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Lilla overseptimans egenskap av for dominantharmonin karak
teristisk dissonans hade upptackts redan av Rameau, likasa liUa 
underseptimans egenskap av for suhdominantharmonin · karak
teristisk dissonans (fastan den av Rameau betraktades som over
sext). Denna egenskap hos nonan tycks forst ha papekats av 
Riemann; annu Hauptmann betraktar do:minantnonackordet som 
en orgelpunktbildning (»forminskade septimackordet pa sjunde 
steget» over dominantens grundton). · Riemann under later dock 
att heteckna de karakteristiska dissonanserna som Ian fran den 
pa andra sidan tonikan belagna perif era -klangen; delta har for st 
papekats av R. Louis & L. Thuille.1 Den naturliga foljden av 
detta betraktelsesatt hlir, att de'- karakteristiska dissonanserna 
endast utgora -ett forko:rtande, ett sammantrangande av den full
sHindiga kadensen,: T - D7 - T, T - s vII - T, T - D9> - T · eller 

T - S'" < - T ,iro olika former for' T-{ �� - T; alltsii elt Over

iedande av den horisontala (uppfattnings-) dissonansen i vertikal
planet. 

De karakteristiska dissonanserna skilja sig fran andra, medelst 
tillsatser eller alteration astadkomna, dissonanser genom sin for 
tonarten karakteriserande verkan. De sel_lare astadkomma en 
rubhning av ifragavarande klang ur dess funktion, varigenom 
aven hela def omgivande tonartssystemet rubbas ur sift lage. 

Fogas lilla overseptiman till en klang av annan lm dominan
tisk funktion far denna en momentan dominantverkan, som aven 
rubhar. omgivande harmonier ur sina funktioner; liknande hlir 

. forhallan_det om man tiH klang av annan . an subdominantisk 
funktion fogar lilla underseptiman ( = stora oversexten), da 
klangen ifraga momentant far suhdominantverkan. 

Alteration astadkommer pa samma satt ett ruhbande av Junk-
- tionen, som tvingar till omtydning aven av kringstaende har

monier. Hogalterering ger tonen (men icke aUtid ackordet) do-

1 Harmo�ielehre (4 uppl. 1913). 
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minantisk betydelse, lagaltererering subdominantisk Hogaltere• 
ras molltonikatersen omtydes klangen momentant till dominant 
och en utvikning i subdominantens· tonart blir foljden, lagaltere
ras durtonikatersen {)mtydes klangen till subdominant, vilket re
sulterar i en utvikning mot dominantens tonart. Denna tendens 
till utvikning ur tonarten blir givetvis minst pafallade, nar altera
tionen har form av kromatisk genomgangston, sar�kilt om efter
foljande ackord icke medfor for tonarhm framma�de element. 

Ovanstaende reflexioner kunna sammanfattas i foljande satser: 
1) tonaliteten och darmed aven klangens funktion kan fast

stallas forst sedan kadenskretsen ar sluten och da endast rela
tivt, eftersom det kan handa, att den klang som for tillfallet har 
fatt toni�afunktion visar sig ha dominantisk eller subdominan-
tisk funktion i den stora kadenskretsen;. _j 

2) kadensen kan forkortas g-enom att den ena av de perifera
klangerna representeras endast av en till den andra peri'fera 
klangen fogad ton (karakteristiska dissonanser) ; 

3) utvikning ur tonarten (modulation eller mellankadens) kan
upptrada i forkortad form (ellips) genom att nagon av huvud-

. harmoniernas klangbestandsdelar ersattes av en vaxelton (sken
konsonanta mellanharmonier) eller genom kromatisk forandring 
av en eller flera av huvudharmoniernas klangbestandsdelar; en 
utvikning ur tonarten ar att betrakta som en ( uppfattnings-) dis-
sonans i stort i sitt forhfillande till huvudtonarten; denna i sin 
tur verkar dissonant i forhallande till utvikningen. Den absoluta 
konsonansen intrader forst sedan slutackordet forklingat och 
ingen ytterligare vare sig vertikal eller horisontal storning mera 
ar att vanta. 

Ovanstaende framstallning, som icke avsett att bringa nagon
ting principiellt nytt till diskussionen om dissonansens natur, · 
torde vara valkommen som en systematisering av de viktigaste 
bidragen till losande av denna fraga hos teoretiker som Halm, 
Louis, Thuille, Kurth m. fl. 
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