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KYRKOTONERNA OCH KORALHARMONIKEN 

Av SvEN E. SvENSSON (Uppsala) 

INLEDNING 

e fyra medeltida kyrkotonerna, den doriska, frygiska, ly
diska och mixolydiska, ha genom sina avvikelser fran de 

tva skaltyper, son1. sedermera kommo att betraktas s0111 de nor
mala, namligen den joniska (var rena dur-skala) och den aoli
.ska kyrkotonen (var rena moll-skala), satt karakteristiska .spar 
i de moderna, funktionsbetingade, tonarterna. Nar dessa in
slag av de melodiskt tankta kyrkotonerna i hogre grad paverka 

harmoniken i ett storre eller 11.1.indre avsnitt av en sats, talar 
111.an som bekant om kyrkotonarter. Innan vi narmare inga pa 

,dessas harmoniska egenheter, vilja vi erinra oss, pa vad satt de
fyra tidigare autentiska kyrk.otonerna aro uppbyggda och i vil
ken man de ski-lja sig fran de senare uppk.0111111. ande joniska och
ii.oliska kyrkotonerna, som sedermera uttrangde de forra:

dorisk 

frygisk 

lydisk 

mixolydisk 

kyr koton d e f g a h c d 

» efgahcdc

» f g a l� c d e f

» g ah Cd erg. 

Den dorisk.a kyrkotonen har alltsa vad vi kalla 111.ollk.araktar 
'l dorisk d-111011), den frygiska likasa (frygisk e-moll), medan de 
])ada andra ha durkaraktar (lydisk f-dur och m.ixolydisk g-dur). 
Dorisk kyrk.oton skiljer sig saledes fran den rena mollskalan 
genom sin sjatte ton ( den [stora] doriska sexten), den frygiska 
fran den rena e-mollskalan genorn sin andra ton ( den [fallande] 
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frygiska ledtonen), den ly.diska fran den rena f-durskalan ge
nom sin fjarde ton ( den Coverstigande] kvarten) och den mixo
lydiska fran den rena g-durskalan genom sin sjunde ton (den. 
Llilla] mixolydiska septiman). 

De harmonisk.a konsekvenserna av ytligare art hesta alltsa. 
dari, att den doriska d-moll-tonarten i stallet for d-molls ordi
narie subdon.1.inant, g-mollklangen och dess parallellklang b-
durklangen, erhaller en g-durklang (doriska sextens durackord) 
med dess parallelklang, e-mollklangen (doriska sextens moll
ack.ord); den frygiska -e-molltonarten far i stallet for e-molls or
dinarie dominantklang, h-moll- och - h-durk.lai1.gerna jamte de
ras parallel- -och ledtonsvaxlingsk.langer, en d-moll- eller f-
durklang (frygiska ledtonens mollackord och frygiska ledto-
nens durackord, det senare klangligt identiskt med neapolihm
sk.a sextens ackord); den lydiska f-dur-tonarten erh.aller i stal
let for f-du�s ordinarie subdominant, b-dur· eller b-moll jamte
deras avledningar, en g-dur- eller e-mollklang (lydiska kvartens. 
durackord och lydiska kvartens mollackord); slutligen utrustas· 
den mixolydiska g-durtonarten i stallet for med g-durs ordina
rie dominantklang, d-durklangen och dess parallellklang, h
mollklangen med en f-dur eller d-mollklang (mixolydiska sep
timans durackord och n1.ixolydiska septimans mollackord). 

De funktionella ruhbningar, som bli foljden av dessa, for den 
shitna dur- och molltonarten frammande, klangbildningar, 
kunna tydas enligt tre skilda principer: 1) som alterationsfore-
teeiser eller som ett utbytande av m.otsvarande funktion i va...;. 
rianttonarten, 2)_ som en permanent forsk.jutning av det tonala: 
centrum, 3) som en 11.1.0111.entan forskjutning av det tonala cen
trum. 

Det forstnamnda betraktelsesattet ar det vanligaste och f. 6-
det enda tankbara, namligen om man betrakfar dessa paverk
ningar ur det skolastiska stegbeteckningssystemets synpunkt: 

Dorisk tonart 
1) 2) 3) .

EL�=-(� l-a---8-Cl�)�--&==(9).g -=R . -71t�_:g -e---o---e---'°-�--------131
I n\0) III IV v vI0 VII 

Frygisk tonart 

(IV) (VI)

. 4) 

E-------
5) s) 

E --a- ,ll- .o__ -a-== _(j)-a--=:&-(

,!,!_

)�-----e-(,tj')o -e- =:::::'.'=::---=---�
-

ff --�1 
I II II1 IV vo VI 

-

,no) 

Lydisk tonart 

.j 
VII 

v (VII) 

7) 8) 9) 

� - . 

.o..__ -e- cb).o.. 

E g==(9)�=--=g==C9)�-8-� 8 fj1
E -o----a--.o. - - ::I 

I II III IV0 V VI VII 
(II) (IV) (VII0) 

1tlixolydisk tonart 
10) 11) 12) 

F;E---e_.o.
E���� 

(j)t=_-%(t)!--. R---(IDL-])
I II m0 IV V VI VII 

(III) (V) (0V II) 

1 doriska sextens mollackord 
doriska sextens durackord 

3 doriska sextens forminskade treklang 
4 frygiska ledtonens durackord 
5 frygiska ledtonens l'orminskade treklang 
6 frygiska ledtonens mollackord 
7 lydisk.a kvartens durackord 
8 lydiska kvartens forminskade _ treklang 
9 lydiska kvartens mollackord 

10 mixolydiska septi�ans forminskade treklang 
11 mixolydiska septimans mollackord 
12 mixolydiska septimans durackord 
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(In.om parentes satta forsaltningstecken och stegbeteckningssifiror an.giva 
motsvarande ackord i de moderna dur- och molltonarterna.) 

-f)--- ------~---@---~-~-0> ___ ...,,," 

V 
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Att angiva ett harrn.oniskt forlopp efter dessa principer later 
sig visserligen goras, om man endast efterstravar ett mekaniskt 
iHergivande av de olika ackorden med deras bestandsdelar i for
ballande till treklangen pa forsta steget. En psykologiskt ac
ceptabel bild av det funktionella kraftspelet inon.1. satsen formar 
det dock icke giva. Den mest pafallande olagenheten ligger 
dock dari, att den nara slaktskapen i funktionellt hanseende 
mellan de for resp. tonarter karakteristiska klangbildningarna 
icke framgar av beteckningen. Battre framstar denna funktio-
nella slaktskap gen.om Riemanns beteckningspraxis for dorisk 
och mixolydisk toriart (for de andra begagnar sig R. av de prin
ciper, som nedan behandlas under systemen 2) och 3)): 

,e 

III< 
s OT 0D 

- g - h/ - d - f - a - c - e
VII 

SIII-<

S+ T+ D3 >

� 
- g - h - d - ,__f - a - c

__. 

7 
Sp+ �3> 

Annµ tydligare framgar mahanda slaktskapen, om man ac
cepterar Karg-Elerts teori: 

Do risk tonart: 

:\Iixolydisk tonart: 

s+ oT oD 

� - d ·- f - a - c - e 

Sp+. 

S+ T+ OD 

a - c - · e - g - h - d - f - · a - c 
� � 

Sp+ 0Dp 

E.arg-Elerts annu foga gangbara beteclrningssystem ar har transkriberat till 

<let mera kanda Riemannska. 

Skillnaden mellan Riemanns och Karg-Elerts betraktelsesatt 
pa denna punkt bestar alltsa daruti, att Riemann uppfattar de 
J'or dorisk och mixolydisk tonart karakteristiska klangbildnin
garna som alterationsforeteelser medan Karg-Elert betraktar 
dem som -ett uthyte av motsvarande funktion i varianttonarten. 
Hada dessa uppfattningar lida emellertid av den svagheten, att 
de ej kunna tillam.pas analogt pa frygisk och lydisk tonart, va-
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ilan fran deras syn.pun.kt en enhetlig harmonisk synvinkel icke 
Jrnn laggas pa kyrkotonarterna. 

Den tyngst vagande invandningen mot, att de for kyrkoton
.n.rterna karakteristiska klangbildningarna betraktas som altera
i:ions- resp. v_ariantlaneforeteelser, traffar dock beteckningen av 
:g+ och 0h i dorisk. d-moll som subdominantiska och 0a och 
if+ i mixolydisk g-dur· som dominantiska hildningar. Da den 
for dominanten i dur och .suhdominanten i moll viktigaste ldang
hestandsdelen ar_ tersen, vars altererande genast overflyttar klan
gens funktion till tonikans motsatta · sida ( d. v. s. klangen £6.r� 
.1orar. sin dominantiska resp. subdominantiska funktion), verlrnr 
e:n dylik alteration forstorande pa klangens funktion, varige..: 

nom det tonala jamnviktslaget rubbas. Sa.val Riemann som 
Karg-Elert forbise eller negligera alltsa den tonala ruhJming, 
:;-;om blir foljden av en alteration av en durtonarts dominant
-ters eller en molltonarts subdominant-ters eller av ett variantut
:byte hos ifragavarande !danger. 

Ett annat blir givetvis forhallandet, · om man forutsatter att 
7 

:sm< eller $1H< (S + resp. Sp+) i dorisk eller D3> eller }33> (0D
-eller 0Dp) i mixolydisk. tonart endast beteclma forkortningar 
for de mera invecklade funktionsforhallanden, som komma att 
J)ehandlas nedan.

Det andra fankbara betraktelsesattet, som innebar uppfatt-
:ningen om en forskjutning av d(:;t tonala jamnviktslaget, 6ver
ensstammer battre )med den moderna tonartskanslan, enligt vil
ken den ldang, di�� den tonala jamnvikten ar forlagd, uppfattas
och aven hetecknas som tonika. Delta _kan grnfisk.t framstallas
JJ�t foljande satt:

dorisk tonart 

frygisk tonart 

3 - 332240. 

os 01 OD 

d - f � - C - e - g · _ h 

finalklang 

os OT ciD 
-------,,-,:::---- - e - g - h d - f - a - C -

� 

Dt
finalklang 

~ 
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lydisk tonart 

mixolydisk tonart 

S+ T+ D+ 

:f - a - C 
� 

- e - - - d 

:finalklang 

S+ T+ D+ 

- e - g - h - d :f -
� 

:finalklang 

Finalklangen kommer enligt detta betraktelsesatt alltsa icke 
1tt sammanfalla med tonikaklangep. utan ° S blir slutklang i do
risk, 0D resp. D + i frygisk, S + i lydisk och D + i rnixolydisk 
tonart. 

Den doriska tonarten kan genast utmonstras £ran detta bc
traktelsesatt pa grund av, att finalklangen oftast forekommer i_ 
tonikans - variantforrn., vilket skulle innebara, att subdominan-
ten i_ denna mollartade tonart i slutfallen finge durkaraktar .. 
Detta, som i sin tur skulle framkalla en forskjutning av ·ton-
artscentrum i subdominantisk riktning (se n:edanstaende. not
cxempel !) , forstor saledes den tonala enheten vid satsens for
klingande och spranger pa detta satt den teoretiska grundvalen: 
for hela systemet. 

�J �-r-01-1� Ji -0. 
;.,I I 

--GI-
-,-�-- -'--c:;::!,- - -6'- -

§- -�--�--- -#§-
os or on orv 

=Tp+ D+ 

Den frygiska tonarten later darem.ot med fordel inordna sig: 
i detta system, da variantslutet har forandrar· 111.olldominanten 
iill en durdominant. I sjalva verket ar detta den ·enda mojlig
heten att utan tonala forskjutningar framstalla en harmonisk. 
1.1tveckling i frygisk fonart. For det n1.odernt installda harmo
nimedvetandet gor alltsa den frygiska tonarten intryck av en 
mollsats med halvslut pa dominanten. OHigenheten av att to-
nikaklangen icke samtidigt ar finalklang och att slutfallen all-
tid fa karaktar av halvslut har den dock gemensam n1ed de· 
andra tre kyrkotonarterna. 

Det forsta har ovan behandlade framstallningssattet skulle· 
kunna betecknas som ett praktiskt system, som. tager foga han-
syn till den funktion, varunder de for de olika kyrkotonarter
na karakteristiska klangbildningarna falla. Det senare ar ett 
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teoretisk.t system, som dock icke tager hansyn till var modenia 
harmoniuppfattning, dar tonikaklangen ej endast ar den tonala 
jamviktsklangen utan dessutom den tonalt slutna satsens final
klang. Da dessutom kyrkotonarterna redan tidigt genom de 
inom medeltidens utforandepraxis gallande melodiska lagarna.1 
narmade-sig vara moderna dur- och molltonar.ter, nodgas vi ut-

. ga fran en an.nan forutsattning, namligen den, att de for kyrko
tonarterna karakteristiska klangbildningarna medfora tillfalliga 
rubbningar av det tonala centrum eller med andra ord, att dessa 

. klangbildningar bli funktionellt forstaeliga i tonarten som do
minantiska bildningar i dominanttonaTten eller som subdomi
nantiska bildningar i subdominanttonarten. 

Det faktmn, att de medeltida melodilagarna icke kande det kro
matiska halvtonssteget, h-b eller f-fiss, later oss antaga, att man icke· 
betraktade b s6m en kromatisk variant av h eller fiss som en kro
matisk variant av f, utan att dessa hojda ell er sankta toner endast 
genom lirijesystemets ofullkomligliet kommo att noteras pa samma 
plats inom notsystemet. 

Enligt denna askadning skulle alltsa kyrkotonarterna i den 
form, �mder vilken de upptrada i flerstammig 111.usik,. schema...: 
tisld kunna framstallas pa foljande satt: 

dorisk. tonart 

frygisk tonart 

lydisk ton.art 

.mixolydisk tonart · 

� O�p OT on ol)l ODJp 

�E. - 7 - f" - ?�� 
-

'---[�� CMS V gw.--

0 ss ? SSp 
0s 0 s,i 0 T � 

d - .f - a - c - e - g - h - _Q__ - fiss 

�/ 
0Tv Dr 

Sp+ S+ Tp+ T+ Dp+ Dr :S:: ID+ 

g - E_ - .Q. - f  -

-� 
os 

SSt SS+ Sp+ S+ Tp+ T+ Dpt- Dr 

d -
- a 

� 
0ss 0s 

1 N:'.igon kodifiering av denna utforandepraxis ha vi visserligen icke kunnat 

,1terfinna; i regel torde den dock ha fortlevt genom muntlig tradition. Genom 

a - C 

.~~li~ ~ _,,.- ~ _ ~ ,,,-c"''·---.. - e - Ef - - Q - ~;,, 
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{Streck under funktionsbokstav antyder aoliskt inslag i de n1.0ll
�1rtade tonarterna [dorisk och frygisk] och joniskt inslag i de 
durartade tonarterna [lydisk och. mixolydisk]). 

Den doriska .tonarten ar alltsa en �10lltonart med tendenser 
till utvikning i dominanttonarten, den frygiska en molltonar.t 
med tendenser till utvikning i suhdominanttonarten, den lydi
.ska en durtonart med tendenser till utvikning i dominantton
c8,rten och den n1.ixolydiska en durtonart med tendenser till ut
vikning i si1hdominanttonarten. Omvant far saledes en fran 
dominanttonarten utvikande mollsats ett i visst man doriskt 
drag, en i suhdominanttonarten utvikande mollsats ett frygiskt 
drag, en i dominanttonarten utvikande dursals ett lydiskt och en 
i suhdominanttonarten utvikande dursats ett mixolydisk drag. 

Da den Riemannska funktionsheteckningen ju narmasl ar till
Himpbar pa senare stilepoker, klargor den icke i detta samman
hang de dominanliska och subdominanliska klangernas koI1s0-
nansvarde i forhallande till sina parallell- och ledlonsvaxlings
klanger; de har ovan som parallellklanger betecknade ackorden 
hara alltsa icke anses som avledda (skenkonsonanla) klanghild
ningar, utan s0111. i konsonansavseende fullt jambordiga med de 
som huvudklanger betecknade ackorden. 

Redan vid det 111.onodiska genomhrottel voro kyrkotonarlerna 
som sadana sa gott som undantrangda ur konstmusik.en och 
ha sedan dess endasl uppenbaral sig i form av kyrkotp.nartliga 
inslag och da. med av.sikl att skapa en alderdomlig, kyrklig 
.stamning. Visserligen levde den doriska lonarlen kvar i den 
profana musiken anda till horjan av -1700-talel sa lillvida, att 

kombination av under medeltiden gallande melodilagar och enstaka av ton
sattarna insatta fortydligande forsattningstecken torde den emellertid Imnna 
rekonstrueras salunda: 1) de doriska och mixolydiska slntfallen fordra, att. 
den skalegna (lilla) septiman ersattes av tonartens Iedton (stora septiman); 
2) sprang pa overstigande kvarten (tritonus) undvikas alltid genom sanlming 
.av oversta eller hojning av den understa tonen; pa liknande satt und,,ikes
sprang pa forminskade kvarten genom sankning av den understa eller hojning
.av den oversta tonen; dessa (fran vart betraktelsesatt) kromatiska forand
.ringar aga -rum aven da spranget utfylles av en eller flera mellanliggande
toner; 3) vid nedatgaende melodirorelse ersattes (den stora) doriska sexten
-0ch (den overstigande) lydiska kvarten med resp. lilla sexten och rena kvarten
(i dorisk pa d eller lydisk pa f ersattes alltsa h med b).; 4) en till oktaven 
direkt sig rorande sext maste alltid vara stor, aven om stora sexten icke
sammanf.aller med skaltypens ordinarie sext. 

37 

molltonarlerna ofla forlecknades med ett b for lilet vid klaven 
(cl-moll utan forteckning, g-moll med ett b o. s. v.), men delta 
var emellerlid endast en konservativ beteckningspraxis: den do
riska sexlen horteliminerades namligen .oftasl pa sa satt, att det 
vid k.laven felande forsattningstecknet i slallet placerades fram
for noten, sa snarl denna var harmonibarande. . Genom. Bachs 
foredomliga fixering av 111.olltonarlernas heteckningssystem i 
och med forsta delen av vVohltemperiertes Klavier 1722 hragles 
sa smaningom aven denna kvarlevande alderdomlighet ur varld
den - i likhet med andra arkaismer i heteckningen. 

Kyrkotonarternas ulveckling och forandringar fran reforma-:
tionsarhundradet till vara dagar ar intimt forbunden med den 
evangeliska kyrkomusiken. Da den polyfona musikens har-
111.oniska forhaUanden aro 111.ycket 111.angtydiga och underkasla
de inflytelser fran utomhannoniska krafter (melodiska och imi
tatoriska) , vilja vi inskranka var undersokning till den evan
geliska koralen med sarskild hansyn tagen till de kyrkotonarl
liga inslagen i dess · harmonik. 

Sk.illnaden mellan den kyrkotonartligt fargade och den k.las
siska, funktionshetonade, harmoniken bestar mindre i en konse
kvent anvandning av nya medeI· an en £ran. den lidigare har
moniken avvikande behcmclling av 111.edlen. Den nya harmoni
ken, sadan dess vasen klargjordes av Rameau, har visserligen 
avstatt fran det for 1600-talets »fria tonaliteb sa typiska info-' 
rande av andra subdominani.en i dur, SS+ och SSp+ (alltsa mixo
lydiska inslag); c:Anotsatsen, inforande av DD+ (lydiska inslag) 
hlev desto vanligare, t. ex. dominantens tillfalliga upphojande 
till tonika i en liedfoni1.s forsta periodslutfall. Bland -andra ur
sprungligen kyrkolonartliga vandningar, som ha acklimaliserat 
sig i modern harmonik, markes �orst och framst halvslutet pa 
durdominanten i moll (0S D+ eller 0T D+), som kan betraktas 
sasom ett rent arv fdn den frygiska kadensens slutfall.. Vi
dare mark.as de s. k. bedragliga kadensern� (D+ Tp+ resp. D+ ;F°), 
vilka visserligen icke upplradde slutfallsmassigt och darfor ej · 
hade · samma overraskande verkan, som i den funktionella har-
111.011.iken. 

Daremot torde den fordjupade subdominantharmonien, »neapolitan
ska sextens ackord,>, som visserligen infor ett frygiskt element i 
tonarten, icke historiskt kunna siittas i sammanhang med denna 
tonart, d{t cless behancllingssiitt savii.l hos 1 fi00- som 1700-talets 
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italienska kom.ponister som. hos 1800-talets romantiker vanligen ar 
ett belt annat an den frygiska kadensen: 

Mollsubdominantens ledtonsviixlingsklang i frygisk kadens 

0 T 0 ss- 0 Tv 
I 

0 T :s 0 3 °Tv, 0 T 0 S ;s 0SS 0 Tv, 0 T 0 .SS =:/3 °,S 0 Tv 

O'ch i den traditionella 1
1 neapolitanska11 kadensen 

-0 T =8 ° s D + 0 TI O T O s 8 ° s O + 0 T I 
O T i5 ') D + 0T I 

O T '8 I D t > :1: I O T II

. T + ,ti p + T + 
I 

T + =8 I D 2 :t I T + II =F ( D 7 ) :s DD + 0 + ( 
0 

) T ( + ) II O. s. V 

Det visar sig ocksa, att detta ackord icke vunnH nagon allmannare 
utbredning inom koralharmoniken (annat an nar det upptrader rent 
frygiskt behandlat), formodligen pa grund av sin subjektivt kanslo
mattade verkan. 

De under romantiken vanliga inslagen av kyrkotonartligt verkande 
klangbildningar, t. ex. doriska och mixo1ydiska drag llos Brahms, Grieg 
och framfor allt hos Reger, aro icke heller att betrakta som forsok 
.att infora kyrkotonarter i 1500�ta1ets anda; snarare torde man kunna 
hanfora dem. till kategorierna arkaismer, historicismereller exotism.er. 
(Det ar naturligtvis icke samma s_ak, om man infore11f6reteelse i 
dess- naturliga miljo eller i en for dess natur frammancre-omgivning 
for alt erhalla en stilbrytande verkan.) 

Att ovannamnda, av den 111.oderna harmoniken adopterade, 
harmoniska vandningar icke uppfattas sasom kyrkotonartliga 
inslag, har sin naturliga forklaring i den notning de under
kastades gen.om flitigt begagnande. Pa samma satt notes ofta 

ett frammande ord, assimilerar sig sa smaningon1 med spraket 
och forlorar snart nog sin frammande klang och farg. 

I. 

Hur man under arhundradet narmast efter refonnationen 
uppfattade den kyrkotonartliga harmoniken framgar, som vi 
redan framhallit, lattast av den tidens enkla koralsattningar, 
avsedda att anvandas vid forsamlingssang, alltsa de syllabiskt 
och homofont behandlade koralvisorna, hos vilka den speciellt 
evangeliska koralstilen utvecklades och upptradde under .1500-
talets sista kvartssekel. 

Hos tidigare evangeliska koralbearbetare som Johann \Va1ter, Lud
,vig Senn, Heinrich Fink, George Rhau, l\farlin Agricola, Balthasar 

1 med sprang pa forminskade tersen mellan 1 och 3 samt med skenbart 
tyarstand mellan 3 och 5. 

39 

:ft.osinarius, Benedict Ducis, Lupus Hellinck, Johannes Stah1, Georg

Forste�· och Hans Kugelmann harskade annu ett motettiskt skrivsatt,

--vars harmoniska egenart ar betydligt beslojad, darigenom alt alla

-stammor efterstrava melodiskt uttryck. - Den enkla syllabiska stilen

·var visserligen ingen nyhet for dessa komponister; den lrnn spftras

fullt tydlig i den senmedellicla italienska korvisan, frottolan, och t. ex.

·hos Petrus Tritonius' tonsii.ttningar till Horatius' oder, i senare fallet

�iramsprungen ur den humanistiska reaktionen m.ot po1yfonins van-

:stallande av textens deklamation. 1 

Av storsta betydelse for den protestantiska lrnralstilens ut

formning blev den franske ko1nponisten Claude Goudimel's fyr

..stammiga siittningar av melodierna 'till den av Clen1.ent. Marot

•Och Theodor Beza sammanskrivna franska psaltaren, son1. 1565

-oversattes till tyska av Ambrosius Lobwasser fran Konigsberg,

·vilka editioner fortfarande aro i bruk inom den reformerta kyr-

1rnn. Cantus firmus ligger med fa undantag i tenoren 
2 och

-sattningen ar, utom i ett fatal fall, homofon. Av de 151 olika

.sattningarna aro 43 joniska (darav 28 transponerade), 56 dori

.ska (28 transponerade), 16 frygiska (1 transponerad), 24 11.J.ixo

Jydiska (ingen transponerad) samt 12 aoliska (1 transponerad),

.i-nen daremot ingen lydisk.

Goudimel's behandling av kyrkotonarterna ar mycket sche-

Tnatisk. N agon utpraglad kiinsla for en hannonisk utveckling

.±ycks knappast ha vaknat hos honom. i olikhet mot en -del sam

tida katolska kyrkokomponister, hos vilka man finner en vis

_serligen pri1nit�v men dock utpr�glacl sadan, sarskilt i homo

Jona avsnitt och i slutfallen. Efter tidens sed borjar han med 

:,oppen (terslos) tonikaklang och later ofta denna foreteelse upp

;trada aven i slutklangen. Understundom far visans begynnelse-

1on besfamma tonarten, vilket k'an medfora tonartsvaxling, eme

,dan begynnnelseton och slutton ej aro gemensamma. I ps. 81

(Chantez gayen1.ent) borjar C. f. pa g och slutar pa C vilket

:foranleder honom att la.ta satsen borja i mixolydisk och sluta i

jonisk ton.art. 
I hans behandling av jonisk tonart forekomma ofta 11.1.ixoly-

:diska element, t. ex. i ps. 42 (Ainsi qu'on oit le cerf bruire), dar 

han i sjunde vers-(rad-)-en bar utvecklingen _ T + SSp+ Sp+ Tp+

T+ S+ T+.· 

1 .Hr C.-A. :Moberg, Kyrkomusikens historia, Uppsala 1932, ss. 172 l'f. ! 

2 I nyare, for praktiskt bruk in.om reformerta kyrkan tillrattalagda, upp-

·rlag or ar cantns rirmus upplagd i sopranen. 

D+ 
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Hans doriska tonart ar tam.ligen traditionellt behandlad. 0DD 
·och· 0S aro ungefiir lika ofta representerade i kadensen. · I fry-
gisk tonart avviker han i slutkadensen pa. ett mark.ant satt fran. 
vedertagen praxis, i det att han later c. f :s slutton upptrada so111:_ 
overkvint till bastonen, d. v. s. slutet hlir aoliskt, t. ex. i nr 51 
(Misericorde au poure vicieaux): 

O.F

r---�! --1 - �--J_J J I J 
<

---e--0 � -..:, .:.;; -o-ffJ:ai=J 
)) 
I 

,-1 I I O -e o r,; ! I J 
'1-· 0 c) 0 � 10-0 o-=-le1--3 

,-1 I l o o 1 1 � 
'1---e-c:J- -o O I (2 G c:) ,-------�-·------t--->--

1 o or:= 

me net - to - yer d'eau de gra - ce me plai - se. I 

):_· )1 

Ii 

;): o I I O O J :J J J O lucJ
OT on os oTp ODp osp 0Tp os 0Tv 

Fran denna egenhet avviker Goudimel endast i en av de fry-· 
gislrn psalmerna namligen i ps. 142, dar han begagnar sig av 
det traditionella frygiska• slutet. Den rn.ixolydiska tonarten ar 
daremot pa det hela taget tradition�llt behandlad, alltsa med 
D + T + i slutfallen och talrika balvslut pa S+. Man far darige
nom, som ofta un���1edeltiden;_�t-1!!txycket, att tonsattaren. 
uppfaltat S+ som tonartens egeniliga jamviktsklang; b61jan, 
skulle da uppfattas dominantiskt och slutet som ett, genom 
andra dominanten fastsfallt, dominantslut. Annu starkare blir 
givetvis intrycket av slutklangens dominantiska funktion, da fi-. 
nalis icke infores genom sin dominant, t. ex. i ps. 137 ( 0 Dieu. 
tu con\lois qui je suis): T+SS+T+SSp+S+T+Tp+S+T+II 

Goudimel's tonsats lider av en viss hannonisk. torftighet, vil--
·ket torde ha varit orsaken till, att den franska psaltaren omar
hetades av den fantasirikare Claude le Jeune. Dennes samling-·
utgavs forst efter tonsattarens dod (1611) av hans syster och ut
.gick under 1600-talet i ett flertal upplagor. Oak.tat hans fak.tur
ar mer a gen.om.fort enkel an Goudimel' s visar han sig vara en.
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betydligt drivnai·e satskonstnar, likasa synes hans forstaelse for 

kyrkotonarternas karaktar vara mera utpraglad an dennes, sar

skilt vad betraffar det frygiska slutet, som han, uton.1. i ett enda 

fall (i ps. 63, som han forsett med aolisk kadens), behandlar 

efter den under 111.edeltiden utbildade principen. Av allt att 

doma betraktar han den frygiska tonarten som en hypoaolisk

tonart med slutfall pa ·D+. Sarskilt tydligt framtrader · detta i

ps. 100, 131 och 142, alla med samma cantus firmus men med

olika texter, harmonik och stamforing. Cantus firmus borjar

·har pa a med a-mollklang och slutar pa e med e-durklang. 

Claude le J eunes star kt framtradande harmoniska fantasi

tvingar honom emellertid ofta att overskrida tonartens ordina

rie klangbestand, vilket givetvis medfor utvikningar ur tonar

ten, aven om dessa icke faststallas genom kadensering i den

frammande tonarten. Sjalv uppfattade han tydligen dylika

(£ran var synpunkt sett) utvikningar som en utvidgning av ka

densens klangbestand. Som exempel pa dylika utvidgningar 

vilja vi anfora foljande exern.pel: ur ps. 82 (Gott stehet in seiner

Gemeinde, mixolydisk) g+ d+ g+ \ c+ f+ b+ f+ \ d4-3 g+ \
T+ D+ T+ S+SS+S+SS+ D4-3T+ 

och ur ps. 116 (Ich lieb' den Henen, dorisk) aJTI g+ c·+ \ g+ d+ \
T 0DDp 0Dp 0DDp (D+) 

+-
0h c+ d+ l g+ 
0DD 0Dp (D+) 0DDp

och ur samma lrnral 0d I 0g ess+ f+
os cos osp) OTp 

0e- g+ I c+ g+ d4-3 \ g+ 
0D 0DDp 0Dp 0DDp D4-3 °Dp.

+-

Od 
oy 

De franska psalmerna ha aven hearhetats av Baselorganisten

Samuel Marschall, vilken i motsats mot sina foregangare alltid

lade cantus firmus i sopranstamman. I sitt hehandlingssatt

av den· frygiska tonarten ansluter han sig till Goudimel's. Eljest

rnark.er man hos honom stark.are an hos de flesta av hans sam

tida en vaknande kansla for harmonisk utveckling i · modern

men.ing. Sarsk.ilt gor sig detta harmonisinne mark.hart genon1

talrika kadenseringar i frammande tonarter. Marschalls vana

att utan tvingande melodiska ska.I la.ta en sats avslutas i annan

tonart an den borjar, torde, trots att den strider mot den for 

modern harmoniuppfattning sjalvklara tonala enheten, vara ett

hevis for hans uppfattning av harmoniken sasom en mer eller

r,....., ______ ·--· -·~~- ·== ·== -__ -_--
11----------~---

\i-====--
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.mindre sjalvstandig foreteelse och icke endast en konsekvens 
av flera melodiska linjers intervallforhallanden till varandra. 

Reformationsarhundradets fran .harm.onisk synpunkt kanske 
markligaste verk pa detta omrade ar den wii.rtemhergske hov
pr .edikanten Lucas Osianders sattning av 50 koralvisor/ sarskilt
som de harmoniska egendomligheterna hos denne musikaliske 
laicus i manga fall med visshet fram.trada omedvetet. Man har 
saledes har att vanta en bild av den musikaliska allmanhetens 
uppfattning av dessa foreteelser i ·  hogre grad an hos snillrika, 
tekniskt skickliga och for sin tid 111:ycket avancerade kompo
nister som. Lasso, Mar_schall, Meiland, vilka voro hans samtida. 

Att Osiander uppfattade harmoniken som ett i viss man sjalv
standigt uttrycksmedel hevisa ett par fall av tydliga forsok till 
harmonisk karakteristik. Vi anfora som exempel harmoniut
vecklingen i den doriska · koralen » Erstanden ist der heilig 
Christ», s0111 han behandlar sa att den forsta av de tva vers
(rad-) erna far jonisk verkan: 
Melodin: 
Texten: 
Enligt den doriska forteckningen: 
Enligt jonisk uppfattning: 

d a h g a d� 
Er- stan- den ist der hei-
T 0Tv 0DDp ·· 0Tv � 
T T+ S+ ·· T+ � 

fiss 2 g f ed e ;--d f g e f d [I 
lig Christ, der al- ler ,v elt ein Tros- ter ist. 

0Tv 0S 0Tp �T 0D ::-;-T .. 0SD+ 0T 0Tv ii 
· T + 0S,./ 

Ett annat mycket karakteristiskt exempel pa sam.ma foreteel
se aterfinnes i koralen )> Der Herr ist mein getreuer Hirt», dar de 
fem forsta verserna aro joniskt-mixolydiskt och de tva slutver
serna doriskt harmoniserade: 

1. Fiinffzig Geistliche Lieder und Psalmen mit vier Stimmen auff Contra
punkts weise fil.r die Schulen und Kirchen im loblichen Fi.irstenthumb '\Viirtem
berg also gesetzt, das ein gantze Christliche Gemein dur<!hsaajs_mitsingen kan. 
Lucas Osiander d. Wiirtembergischer Hofprediger Niirrp.berg NIDLXXXVI. Ut
given i nytryck som bilaga till Jahresbericht der Zehnt�� R�alschule zu Berlin.,,...... 
Ostern 1903. 

"' - -- - L 

2 Fisset ar ingen orsak att gestalta hela frasen i dnr, da det utan s·varighet 
skulle kunna. fungera som clominant-ters i subdominant-tonarten. 
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Texten: Der Herr ist mein ge- treuer Hirt, 
Da- rumb mir gar mang- len wirdt, 

Harmoniutvecklingen: T+ D +  T+ S+D+ T+ 

1helt mich in seiner Hu-
jr- gent an ei-nem Gu-

......---------..... ,.-,------......, 

te: Er gibt mir weid 
te. 

S+ T+ SSp+SS+ T+ SSp+ T+: T + SSp+ S+ SS+ 

,on un- ter- lass, dar- auff wechst das wol- schmec- kend grass, 
.S+ T + D+ :F 0T . 0Tp 0DDp 0Dp 0Tp 0DDp 0Dp 0T 

·seines heil- sa- men wor- tes. 
·0D .. 0T 0Dp 0Tp .. 0D Dp D+ 0 Tv 1: 

Av sau1lingens 50 koraler aro 15 doriska, 5 mixolydiska, 3 
-iioliska och 12 joniska. (Denna klassificering ar uppstalld ge
_nom jamforelse 111.ellan forteclmingen och slutklangen.) I nagra
L:ill horjar koralen pa annan ldang . inom tonarten an tonikan .
.De mixolydiska koralerna narma sig alla jonisk tonart genom
.inforande av dom.inantiska element i kadensen; pa liknande
.satt narma sig alla de joniska koralerna mixolydisk tonart ge
nom utvikningar i subdominantiska tonarter och lydisk genom
·utvikningar at dominantsid�n. Dorisk och ao1isk tonart sam
mansm.,ilta pa liknande satt. Ovriga 15 koraler uppvisa en mer
eller mindre vacklande tonalitet. I allmanhet yttrar sig denna
pa sa satt, att det tonala centrum forskjuter sig fran en tonart
till en annan in.q:1.11 sa1pma forteckningsgrupp, t. ex. fran dorisk
d-moll till aolisk a-moll, fran lydisk f-dur till mixolydisk g�dur,
fran frygisk e-111011 till aolisk a-moll o. s. v. I ett par fall ka
·denserar koralen tydligt i tre eller fyra av tonarterna inom sam
ma forteckningsgrupp. Modulationer mellan tonarter av olika
forteckningsgrupper forekomma i nagra fall, t. ex. vid de hada
;ovan behandlade koralerna, >)Erstanden ist der heilig Christ»
och >> Der Herr ist mein getreuer Hirt», dar modulation ager
rum mellan de hada varianterna, ja t. o. m. mellan tva likarta
·de tonarter pa skilda tonikor, t. ex. fran dorisk d-111011 till do
Tisk g-moll, fran jonisk f-dur till jonisk c-dur o. s. v. · Manga 
:av des·sa tonalt vacklande harmoniseringar torde dock ha herott 
pa. Osianders missU:ppfattning av cantus firmus' tonalitet. 

Vi overg'a nu till en systematisk analys ay de olika kyrko-
1onarternas behandlingssatt hos Osiander . 
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Joniskt belwncllacle 1 koraler. 

Ingen av de 16 koraler 0. ger en overvagande jonisk tolk
ning saknar inslag av for andra kyrkotonarter karakteristiska 
vandningar. Vanliga aro lydiska inslag, vilka for modernt.2 ton-
artsm.edvetande ju alltid innebara utviki1ingar i dominantton
arten och darfor aro foga pafallande for vara oron. Mest fram-
mande verka naturligtvis dessa lydiska klanger, da de icke upp
trada i sa111.band med en dominant, som t. ex. i ett slutfall (nr 
34): DD+ T J\. Aven mixolydiska inslag aro ofta forekommande 
men verka i motsats mot de lydiska mycket starkt karakte
ristiska. Doriska och aoliska ingrepp verka langt mindre 
frammande, da de ju i modern harmonik ofta upptrada i fonn 
av utvilmingar i subdominantparallellens och tonikaparallellens. 
tonarter. 

Egendomligt ar det ofta forekommande slutfallet pa andra. 
ldanger an tonikan, ja t. o. 111. pa klanger, son1 icke forekom-
ma i kadensens ordinarie kadenskrets, t. ex. slutfallet i nr 34 :· 
T+ C0S) DD+ D+, vilket vi givetvis uppfaHa som en modula
tion: T+= S+ Tv+ D+ T+, och i nr 39: S+ C0S D+)Tpv+, tyd
bart som S+= 0Sp 0S D+ T+, eller i nr 49: T+ S+ T p+CD+} 

. . � 
som utan tvivel maste tydas som en modulation till toriikapa
rallellens tonart med slut pa dominanten. 

Doriskt belwncllacle· koraler. 

Denna tonartstyp behandlar 0. pa ett vida mera kyrkoton
artsmassigt satt, vilket ar fullt naturligt, da han betraffande denna. 
tonart hade en flera arhundraden lang tradition att bygga pa, i 
motsats mot den forst under 1500-talet av teoreti�erna erkanda 
joniska tonarten. Av de 21 koraler O. ger en overvagande . do
risk tolkning, ha fyra slutfall pa andra klanger an tonikan eller 
cless variant (mollslut forek.0111111.a endast i tva fall), och av dessa: 
ar slutet i tre fall forenat med utvikning ur tonarten, ·medan 
en slutar pa den oppna (terslosa) dominantklangen. 

1 Har avses saledes behandlingssftttet utan avseende pa slutklangens for

ha.llan.de ti11 forteclrningen vid klaven. En koral anses alltsa vara t. ex.· do
riskt behandlacl, om doriska element overvaga i kadensen o. s. y. 

2 :\[ed modern harmori.ik avses har och i det foljande medvetet fnnktionell 

(horisontal) harmonik. 
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Den frggiska tonarten 

tycks ·ha legat mycket langt utbm Osianders intressesfar, enar 
-endast tva av samlingens 50 koraler ha behandlats overvagande
frygiskt. Av dessa tva har den ena aoliskt slut ( efter samma
principer som hos Goudimel och Marschall), medan ·den andra
liar det traditionella frygiska slutet, fast den vid delsluten visar
:prov pa alla for de andra kyrkotonarterna karakteristiska slut
fallen med undaii..tag for det lydiska slutet.

Den lycliska tonarten 

:syn.es aven ha legat bearbetaren mycken fjarran, da bada de 

-overvagande lydiskt behandlade koralerna i slutfallen utvika

ur tonarten, · den ena genom modulation till mixolydisk tonart

(kadensering pa utgangstonartens DD+) och den andra till jonisk

tonart Ckadens pa utgangstonartens D+).

J\llixolydisk tonart 

·star hos 0. endast att skilja fran jonisk genom den ofta f6re-

1�orninaiufe ,.aiwindninge11av--SS+ och SSp+. Slutfallen ga all

iid over D+. Kadensen ar stundoin starkt utvidgad; en av kora

[erna Cnr 14) uppvisar t. o. m
'. 

en kadens med foljande kfa.ngbe-

:stand:
C0S) SSp+ SS+ Sp+ S+ T + D+ DD+ . 

CD+) [SSp+] 
Ytligt sett skulle denna kadens kunna hetraktas som en kom

llination av mixolydisk .och lydisk kadens. I sitt sammanhang

framtrader emellertid DD+ mindre som en lydisk kadensbe◄ 

standsdey an som mellandominant till mixolydiska septimans

111.ollackord. 

Aolisk tonart 

finns i ren form Cfil:tdast ��emerad l.i tre koraler, tva ganger

1ned s�ut over subdominanten och en gang med slut over domi

rianten. Det sparsamma .anvandandet hos 0. av D+ later denna

tonartstyp har fa en vida stark.are mollbetoning an den doriska

-och den moderna molltonarten.
Osianders koralhearbetningar giva en god hilcl av den stil-

hrytning, som agde rum under 1500-talets senare halft och som
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forhereddc 111.0nodins inhrott · on1kring sekelskiftet. Svarighe
ten att finna sig tillratta med den frygiska tonarten och mot
viljan mot lydisk tonart aro ju symptomatiska for dessa ton
arters stallning hos femtonhundratalets komponister. Den ly-
diska tonarten hade ju redan under den medeltida flerstammig-
hetens epok rakat 1n-er eller mindre ur hruk, och den- frygiska. 
torde genom sin egenart, som stark_t skilde den £ran de under 
15_00-talet frekventare joniska och doriska tonarterna, ha ver
kat foraldrad eller atminstone mycket alderdomlig. S�rskilt 
dess traditionella slutfall matte. ha verkat frammande ge
nom sin halvslutartade karaktar H� tvingade bearbetaren
att antingen ersatta det med aolislfa hildningar (Goudimel och 
Marschall) eller. radikalt inskranka anvandandet av tonarten. 

Osianders koralbearhetningar visa tydligt, att harmoniken ick-e
Iangre uppfattades som en uteslutande vertikal foreteelse; att 
kanslan for en horisontal harmonik lag latent i tiden, visar sar
skilt hans hehandling av jonisk och dorisk kyrkotonart. -Att 
detta icke ar en forfattarens subjektiva uppfattning framgar
tydligt av foljande omstandigheter. 

Den for modern durtonart mest gangbara fullsfandiga ka-
densformen ar ju T+ S+ D+ T+. 1 (Med kadens menas har och 
i det foljande icke ordets hetydelse i dess inskrankta mening =
slutfall, utan den harmoniska utvecklingen mellan tvenne to
nikaklanger.) I en uteslutande vertikalt kand harmonik skulle· 
givetvis den omvanda kadensformen T+ D+ S+ T+ vara lilm 
gangbar, d. v. s. man skulle a priori kunna finna dessa bada. 
kadensformer ungefar lika ofta representerade i den ·harmoni
ska utvecklingen. Detta visar sig dock icke vara fallet hos Osian-
der i de joniskt behandlade koralerna, utan frekvensen av den 
ordinarie fullstaridiga kadensen T + S+ D+ T + visar sig i forhal
lande till den omvanda formen som 11: 1, likasa upptrader T + 
Sp+ D+ T+ i forhallande till T+ D+ S+ T+ som 8: 1. Funktions
ordningen S+ D+ upptrader till D+ S+ som 35: 15. Daremot Yi
sar funktionsordningen Sp+ D+ gentemot D+ Sp+ endast forhal
laudet 18: 17. AU icke har foreligger samma overvikt till for� 
man for ordningen Sp+ D+ som i modern harmonik, dar fre
kvensen ar densamma som vid S+ D+, torde ej kunna forklaras. 

] Orsaken till att deuna kadenstyp synes oss natlu-ligare an den omvanda,. 
ar en fraga, som icke kan upptagas till behandling i detta sammanhang. 
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pa annat salt, an att man icke vid denna lid uppfattade Sp+ 
som funktionellt liktydig med S+. 

Huruvida parallellklangernas egenskap av foretradare for sina 
huvudklanger · overhuvudtaget uppfattaf av 0. ar ej Hitt att kon
statera. Mojligen skulle omstandigheten, att parallellklanger
na i dur oftare an andra klanger tersfordubblades, vilket ju 
skulle innehara en forduhhling av den egentliga grundtonen, 
kunna utgora ett sadant hevis. · Detta kan emellertid knappast 
sagas vara fallet utom mojligen hetraffande tonikaparellelle1i, 
nar den upptrader efter en dominantklang, D+ Tp+. En under
sokning visar, att av 38 dylika fall tonikaparallellen upptrader 
10 ganger med sin huvudk.langs grundton fordubhlad, medan 
den ti-llfalliga grundtonen ( den ur sitt sammanhang isoleradc 
klangens grundton) ar fordubblad 28 ganger. Detta kan ju vis
serligen tyckas var-a en tamligen blygsam proce1itsiffra i jamfo
relse med modern harmonik, dar ju den egentliga grundtonen i 
regel fordubhlas; som ett. hevis, att .0. anda kan ha a.gnat detta 
problem en viss uppmarksamhet, torde den· omstandigheten 
gfilla, att 0. alltid foljer principen att inom samma koral an
tingen konsekvent fordubbla den egentliga eller den tillfiilliga 
grundtonen .. 

I en foljande uppsats skola vi f6lja koralharmonikens vidare 
utveckling med hansyn till kyrkotonarternas hehandling. 
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