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-MUSIKTEORI OCH -PEDAGOGIK, ·.

Av SvEN E. SVENSSON (Uppsala) 

r�n att under medeltiden ha upptratt som en strang diktator ,_som varken tolererade olydnad. eller invandningar, degra<lerades musikteorin vid den monodiska revolutionen till en lydig_ slav under den praktiska musikutovningen och det praktiskamusikskapandet. Den blev en pedaritisk skolmastare, som hadeatt bibringa sina. disciplar vissa grundlaggande begrepp, vilkatill en viss grad .hade _utformats redan under antiken, samt attuppfostra till goda s_eder efter en viss under tidernas lopp fast-·stalld moralkodex, bestaende huvudsakligen i papekandet av endel farliga synder, som vore den ondes pa.fund, t. ex._kvint- -ochoktavparalleller. ·viss-Qrligen blev denne strange custos med tiden nagot beskedligare; han tillat i den galanta stilen lattfardigheter, som under hans diktatorstid skulle ha varit dodssynder,men vilka, betraktade ur barockens och rokokons moraliskt16s_liga synpunkt, endast ansagos som en famligen oskyldig lekmed odygden. Kort sagt, musikteorin blev under generalbastiden en ren hantver kslara och saknade som sadan icke sittvarde. Man betraktade musikteorin som en avslutad vetenskapoch de resultat, vilka hade uppnatts under antiken och niedeltiden som axiom, gallande for alla tider. I Lorentz Mizlers foretal till sin oversattning av Johann Joseph Fux' arbete » Gradusad Parn'.3-SSum»,1 det normgiv.ande verket for kontrapunktundervisningens metodik allt intill vara dagar, framlagger oversatta- 1-

ren den asikten, att detta verk skulle komma att leva »so langeman sich um das Griindliche in der Composition bekiimmerb.Han fortsatter: »Die Griinde der Harmonie uri.d der reinen Composition sind unveranderlich in der Musik, es mag die Mode inder Musik werden und sich veranderen, wie sie will». Dessa
1. Leipzig 17 42, 1. (latinska) uppl. 1725. 
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f6randerliga m.oder· ha eniellertid icke paverkat .forfattaren; han 
·utgar fran de lagar, som besta sa lange »eine Regelmassige Musik
1.mter den· Menschen gemacht wird. Es ist eine Thorheit, wenn
•einige aus Unverstand vorgeben wollen, Fuxens Art zu setzen

. ·sei nun aus der Mode gekommen, und dahero sein Buch auch
:nicht mehr so brauchbar, als vor diesem. )) 

Sa 6vertygade om musikteorins ofelbarhet och allmangiltig
:het voro visserligen icke alla den ti dens pedagoger. Upplysnings
tidevarvets anda gjorde sig aven har gallande (Rameau, Hei
nichen, �arpurg m. fl.), men det ar ratt anmarkningsvart, att de 
forsok till en nyorientering, som foretogos, vunno foga upprhark
:samhet och om de icke kvavdes i sin linda eller tegos ihjal, upp.: 
fordrade till vfildsamt motstand och ett mangrant uppslutande 
·till den end.a ratta la.ran. · Det ma endast erinras om den storm
Rameau med sina for det nuvarande musiktankandet viktiga
i.eorier fororsakade bland flera av sin samtids ty-ska kolleger.1 

Det ar pafallande, huru foga forfattarna av undervisningsverk
togo hansyn till samtida teoretikers f6rs6k till for klaring och
·-systematisering av de musikaliska foreteelserna. Man godtog
utan kritik de av de medeltida teoretikerna utformade satserna
-och f6rs6kte mojligen tranga in dem i en senare tids musikupp
fattning. Att manga av dessa satser vilade pa en grund, som
·forutsatte ett helt annat betraktelsesatt, foll dem aldrig in; A.nnu
:M. Hauptmanns for sin tid fullkomligt epokgorande arbete >)Die
'.Natur der Has;monik urid Metrik)> 2 satte·de narmaste artiondena
cefter sitt upptradande foga spar i den samtida litteraturen. Forst
med H. Riemann fordes musikundervisningen in pa mera ve
ienskapliga banor, framst genom hans larobocker, som kommo
iill vidstrackt praktisk anvandning, men aven medelbart, genom
-deras inflytande pa andra pedagogiska forfattare.

Men icke ens Riemann lyckades driva mer . an ett lit et fatal 
·av de musikpedagogiska forfattarna in pa teoretiskt grundade
])anor. Om Hirobockerna icke nojde sig med att vara rena hant
·verkslaror av typen » det ratter och packer eder efter», sa in
·skrankte sig det teoretiska inslaget till nagra fa notiser. Detta
maste ha berott pa, att de flesta pedagoger icke voro teoretiker
·utan praktiskt verksamma mus_iker (vanligen komponister),

1 Jfr J. P. Kirnherger, »Die Kunst des reinen Salzes in der l\fusib>, Wien 
1774, s. 256 ff. 

2 Leipzig 1853. 
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vilka · 111aha11.da geno111 en starkt utvecklad, intuition en gang fat-: 

tat sammanhangen och formodade, att den begavade eleven 
skulle gora san1.maledes: den so111 icke har formagan att ur · de 
stora ·mastarnas verk instinktivt sjalv skapa sig ett teoretiskt 
fundament, bor avsta. fran musikerbanan, 

Detta vore utan tvivel riktigt, 0111 111usikteorins anda111al endast 
vore· att uppfostra i1yskapande 111usiker. . Dock har musikteorin 
en vidsfracktare uppgift an denna. Det torde· val icke vara na..: 
got tvivel oni; ·. att dess viktig·aste uppgift �ir uppfostran -av om.c. 
skapancle 111usiker, · exekutorer, ja t. o. 111. att hos den i�ke aktive 
musikern, ahoraren, skapa de forutsattningar for ett intellek.:. 
tuellt uppfattande · a\r det musikaliska skeendet, so111 aro ound
gangliga for det spontana musikhorandet. (Vi lamna naturligt..: 
vis har ur rakningen sadana » Geniessen, som vallustigt for..: 
sjmika i · i111pressionistisk klangsalighet eller kanna sig tillfreds.:. 
stallda av sadana »analyser», vilka forklara: det musilrnliska 
skeendet geno1n anlitande av utommusikaliska bilder.) 

Att musiitpedagog1sk verksamhet forutsatter musikteoretiskt 
kunnande torde val numera ingen bestrida. Daremot tycks man 
alltjamt ,i-ara av den asikten, att musikteoretiskt vetande ar ono
digt ellei t. o. 111. skadligt for den unge musikstuderaiid.en. Icke 
ens Riemann gick fullt fri fran deima askadning, riar han i f6r� 
ordet till » Elefoentarschulbuch der Harmonielehre» 1 ans er, att 
)) die pi·aktische M1i:Siklehl"e tut einstweilen hesser, sich wieder 

ganz �mf eigene 'F-iisse zu stellen, aii.statt· sie .zu unriiitzem, he
sonders den Ele111entars.chi.iler li.ur verwirrenden· Ballast aufz1i- · 
bi.i.rderi. >) . Hans >) Elementar�Schulhuch . . . soll nicht friihreife 
fastige Frager grossziehen, so1id'ern auf deri1. kiirzesten Wege' Ge.; 
schicklichke1t irri Tons�tz und 'Ei1isicht iii das Wesen der·inusika
l_ischen L?gik vermiHeln > ). Denna, sa gott som samtliga _hans 6vriga 
verk motsa·gande, tes tycks ej heller ha haft en fordelaktig ver
kan i)a bokens spridning', vilket aven erkannes av forfattaren i 
forordet till and:ra upplagan:2 

>) Fast hat es den Anschein, dass 
nian diese schlichtere Fassung der· Methode als einen Mangel, 
statt ,vie gehofft, als Vorziig: empfunden und be,vedet hat) )'; Ef-' 

ter · ni.oget 6vervagande g'6t han clock 6111 forsoket for att annu 
en gang prova n�efodens riktighet. · Huruvida denna, efter de 

1 Berlin 1905. 

2 1915. 
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tre upplagor verket sedan dess har upplev-at,. slrnll anses hevisad

torde val framtiden ·fa avgora. 
Aimu la�gre i denna riktning gar Riemann-eleven . Hermann

Erpf i inledningen till >) Studien zur- Harmonie- und Klangtechnik

cler neueren l\!Iusilo ,1 soin kommer att behandlas nedan fran

andra synpunkter. Han haller fore, att forklarande, pedagogisk

och analytisk musikteori hora· hallas atskilda och riktar skarpa

anklagelser mot 1800-talets kompositionstelmiska litteratur pa

grm1d av dennas, i hans tycke for stark.a, tendenser att inblanda.

forklarande episoder i verk, avsedda for pedagogiskt bruk. Han 

uppsta�ler som pedagogiskt monster 1700-talets ))klara, entydiga

. hantverkslara )), generalbaslaran, som var ken sokte forklara eller

.avlagsnade sig fran den )) levande>) musiken. ))Vilken absurd 

pedagogib sager han, )) att giva grunder for kvintparallellfor

budet innan eleven annu har la.rt sig undvika det. - 'Der ABC-:

Schiitze' far sig; att tva ganger tva ar fyra; forst for matemati

kern pa hogsta stadiet dyker fragan upp, om han overhuvud

taget kan bevisa detta faktum. )> Denna bevisforing skulle na

turligtvis galla, om en begynnande harmoni- eller kontrapunkt

elev skulle sta pa samma outvecklade andliga niva som ett sju

ars barn. Da sadant emellertid torde hora till undantagsfallen,

blir liknelsen grundfalsk. (Vi tala naturligtvis icke har om ge.,

niet, som gar sina egna vagar, utan om den genomsnittligt be

gavade norm�leleven. Det mer eller mindre intuitivt arbetande

snillet skapar sin egen mattstock och sina egna metoder, som

icke kunna laggas till grund for en normalskola.) Av rent prak

tiska skal kan en sadan undervisning icke taga sin borjan forran

eleven la.rt sig beharska den nodvandiga noteringen och i verk,,.

ligheten torde den, tyvarr, oftast icke taga sin borjan foran de

instrumentala studierna aro i det narmaste avslutade. Da den

normalt begavade eleven i regel icke kommer till denna punkt

forran han ar i det narmaste fullvuxen, far natur:_ligtvis icke en

sjuarings forstandsutveckling goras normgivande for dylika stu

dier. En normalt. begavad vuxen manniska .finnei· sig icke i

att folja regler, mot vilka han utan svarighet i litteraturen fin

ner massor av brott; han maste veta, att alla dessa regler endast

galla en viss stil, en viss epok eller en viss besattning. Det ar

meningsl6st att t. ex. vid koralharmonisering foreskriva en elev de

drakoniska satsregler och -forbud, som traditionellt aro bundna
1 1927. 
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vid detta slags arbete, om han icke !dinner 1500- och 1600-talens;. 
koralbearbetningar. Han kunde raka Iara kanna Bachs koral-
bearbetningar_ och fa en dalig tanke, anting en om denne obe-
stridligt marklige komponist eller om sin la.rares eller laroboks. 
auktoritet. Att det icke uteslutande ar en elev forbehallet att 
komma pa dylika hadiska tankar bevisar t. ex. Schonberg i sin 
harmonilara1 (se kap. ·choral-Harmonisierung ss. 342-371). EU 
annat exempel: En elev skall agna sig at kontrapunktstudier och 
maste genomga en kurs i s. k. strang kontrapunkt efter den me
tod, som for tvenne sekler sedan fick sin systematiska utform
ning i Fux' Gradus ad Parnassum. Han saker anknytning for 
sina studier hos den litteratur, klassisismen och romantiken, i 
vilken han fatt sin utbildning av sina instrumentallarare, och 
finner da, att ingen av de komponister han dar kommit i be
roring med har tillampat den- stil, han genom ar av specialstu
dier far arbeta sig igenom; han kanske t. o. m. finner, att Pale
strina och Lasso icke tycktes ha kant till de satser han med 
svett och moda forsoker tillampa. Ofta blir resultatet katastro
falt, kanske icke sa mycket darigenorh, att ett lovande kompo
nistamne gar forlorat - geniet stupar icke pa ett bristfalligt faro
system - men en intresserad musiker tappar Justen att intranga 
i denna viktiga del av sitt fack. 

Botemedlet mot .dessa svagheter i larosystemen ligger i stil
studier. Ing en kan skriva i eva:ngelisk koralstil utan att kanna 
denna stils Iitteratur, ingen kan Iara sig skriva palestrinensisk 
kontrapunkt utan att ha bedrivit ingaende Palestrina-studier,. 
ingen kan Iara sig skriva en god fuga utan att ingaende kanna 
de tekniska egendomligheterna och utan att ha forsokt losa ( de· 
olosliga) formproblemen i Wohltemperiertes Klavier, :Kunst der 
Fuge eller de_ Bach-ska orgel- och vokalfugorna. A andra sidan 
kan ingen heller tolka en koral, en Palestrina-massa eller en 
Bach-fuga utan att atminstone i nagon man beharska dessa 
formers kompositoriska stil. 

Nar Erpf sasom ett fullgott larosystem rekommenderar de 
principer, som foljdes i 1700-talets generalbaslaror, ar· hai1 i 
detta avseende pa den sakr.a sidan: de fotade pa verklighetens. 
fasta mark, pa en sedan ungefar ett arhundrade gangbar praxis, 
men icke, som deras forfattare menade, pa en for alla tider gal-

1 Arnold - Schonberg, Harmonielehre, 3. vermehrte tind Yerhesserte Aufl.,. 
Wien 1922. 
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la1{de teori (vilket ar omojligt), Att en regel galler blott under 
.vissa yttre omstandigheter, papekades icke vare sig hos dessa 
forfattare eller hos deras eftertradare under 1800-talet. 

Den svagaste punkten hos dylika facklaror ar dock deras brist 
pa en enhetlig teoretisk grundsyn. Man papekade fakta och 
tekniska detaljer men gjorde intet forsok att sammanfora dessa 
skenbart skiljaktiga foreteelser under en hatt. I detta fall utgor 
Fux och harts efterfoljare pa kontrapunktlarans omrade i viss 
man ett undantag. Han skapade ett fast system men systema
tiserade tyvarr sa till den grad, att hans _ formulering av reg-
lerna i hog grad avfagsna sig fran den stii' han stravade att 
framstalla, Palestrina-stilen. Daremot bidrog han till skapan-
det av en ny stil, som tog sig uttryck i den romantiska Palestrina
renassansen under 1800-talet. 

Den forste, som med framgang· lyckades skapa ett pedagogiskt 
system, vilket i sig forenade en fast logisk grundval med peda
gogisk andamalsenlighet, var Riemann. Visserligen ha de fysi
kaliska forutsattningatna for hans harmoniuppfattning blivit 
starkt anfaktade av den akustiska fackkunskapen, likasa ha 
hans rytmiska teorier utsatts for kritik fran sprakvetenskapligt 
hall, men detta ar ingen anledning att forkasta systemet som. 
sadant, nar det skapar forutsattningar for en enhetlig musikupp-
fattning, dar varje detalj osokt inordnar sig i helheten. For 
musi_kern ar huv;udsaken icke, huruvida mollklangen kan for- -
klaras ur ett akustiskt fenomen eller ej, och om jamben eller 
troken kan sprakhfstoriskt bevisas vara det · rytmiska urmotivet; 
huvudsaken ar, att ur en foreteelse, den ma vara ett naturveten-
skapligt eller historiskt faktum eller en hypote_s, kan u:tvinnas 
en for eleven fattbar bil9-, som kan tillampas pa musiken i dess 
helhet eller pa en viss epok av <less historia eller pa ett .visst 
stilavsnitt. Svagheten hos det Riemannska systemet _ liksom hos 
generalbassystemet Jigger dari, att <less skapare formenade det 
vara tillampnirigsbarf! pa alla rnusikens stilarter och former, me
dan det i verkligheten endast_ ar anvandg_ing�bart inom relativt 
hegransade avsnitt av musikbistorien. 

Med Riemann kom aven den musikaliska stilkritiken in pa. 
mera vetenskapliga banor an tillforne. Trots att hau,-i sina ana
lyser av Bachs Wohltemperiertes Klavier och Kunst der Fuge1 

1 Hugo Riemann, Analyse von Bachs wohltemperierlem Klavier (H�ndbuch 
der Fugenkomposition, Teil I und II), 3. Aufl.,_Berli\1 u. a. och Analyse von 
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tiff en viss grad hem.faller at hermegevtik och _att p,qn pa de11na 
asymmetriska stil soker tillampa det_ symmetriska periodschemat� 
inleda de en. ny epok i den nmsikaJiska stilkritiken. I /5ina se
nare analysupplagor over -Beethoyens pianoson:1ter1 har pan lyc
kats frigora sig aven fran dessa sy;igheter. Det ar. dessutom an
marlrningsvart, att dessa stilanalyser aro lagda sa, att de kunna_ 
tjana pedagogiska andamal. 

Bland stilkritisk litteratur under detta arhundrade bor nam
nas i forsta .rummet Ernst l{urths Grundlagen des .linearen Kon
trapunkts2 och Romantische Harmonik3 samt Knud J eppesens_ 
Palestrinastudier,4 vilkas resultat sedermera av denne forfattare 
tillr�ttalagts for pedagogiskt bruk, ii vi dare A, Lorenz' W agn_er
undersokningar6 samt Johannes Schr_eyers,7 Fritz Jodes8 och W. 
v\Terkers9 Bach-analyser. Som. synes ar det mest Bach-stilen 
som behandlas; vilket ju aven ar ratt naturligt med hansyn till 
var .t_ids nyvaknade

1 
gladjande Bach-intresse. Dock n1.a man 

hoppas, att sa · smaningom hela litteraturen skall genomfqrskas 
till. fromma· for icke blott pedagogiken utan aven en allmannare 
forstaelse for skilda stilarter. 

For den spekulativa musikteorin ha teotetikerna visat vida 
mindre intresse, yartill kommer den omstandigheten att under-

Bachs Kunst der Fuge (Handbuch der Fugenkomposition, Teil III), 2. Aufl., 
Berlin u. a. 

1 Hugo Riemann, L. van Beetbovens siimtliche Klavier-Solosonalen, 3-Bde, 
4. Aufl., Berlin 1920.

2 Ernst Kurth, Grundlagen des linearen Kontrapunkts, Einfiihrung in Stil
uncl Technik von Bach's melodischer Polyphonie, Bern 1917. 

3 Ernst Kurth, Romantische Harmonik und _ihre Kriese in Wagners »Tris
tam, 3. Aufl., Berlin 1923. 

4 Knud Jeppesen, Palestrinaslil med sferligt Henblik paa Disso1iansbe
handlingen, Ifobenhavn 1923. 

5 Knud Jeppesen, Kontr�punkt (Vokalpolyfoni), K0_benhavn og Leipzig 
1930. 

6 Alfred Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner, Berlin 
1924. 

7 Johannes Schreyer, Von Bach bis Wagner. Beitriige zui Psychologie 
des Musikh6rens, - Leipzig 1903, omarbetad till >>Ha:rmonielehre>>, Leipzig 
1905. 

8 Fritz J6de, Die Kunst Bachs clargestellt an seinen Inventionen, vVolfen
hiittel 1926. 

0 Wilhelm Werker, Studien iiher die Symmetrie im Bau der Fugen und 
die motivische Zusammengeh6rigkeit der Priiludien uncl Fugen des >> 'W. ohl
lemperierten Klaviers)> von Johann Sebastian Bach, Leipzig 1922. 
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sokningarna ligga sa gott som uteslutande pa hannonilarans om
rade. Anmarlmingsvarda aro arbeten av August Halm,1 R. Louis 
-och L. Thuille,2 Ernst Rurth3 samt Bruno \T\T eigl.4 

Under det sista artiondet kan man konstatera ett stadigt sti

.gande intresse for dessa problem. Den sch,veiziske teoretikern

R. Eidenbenz soker i sin dissertation, » Dur- und . Moll problem

und Erweiterung der Tonalitat» ,5 losa beteckntngsfragan vid tm

falliga utvikningar ur tonarten till langt fran tonartens centrum

belagna tonarter, ett problem, vars losq.nde ar en nodvandig foi·

utsattning for stilkritiska undersokningar av det sista halvsek

lets musik. Han utgar darvid fran Riemanns beteckningssystem,

som han utvidgar genom ett konsekvent altererande av huvud

ldanger samt parallell- och ledtonsvaxlingskla:µger och erhaller·

pa detta satt latt mojligheter att beteckna snart sagt vilken klang

bildning . som helst i forhallande till en viss tonika. Sa beteck.,

11ar han t. ex. g-moll-klangen i c-dur som en g-dur-klang med

lagaltererad ters och betecknar den som D + v, d. v. s. domi

nantens variantklang och d-dur-klangen i samma tonart som

Sp +  v, alltsa subdominantparallellens variant. Darvid forbiser

han emellertid, att en ldang vaxlar funktion, om den genom al-

_teration kommer att flytta over pa tonikans andra sida i kvint

cirkeln: genon;i lagalterering av dominanttersen kornmer alltsa ·

ackordets funktion fran dominantisk till subdominantisk; (Sp+)

[s+] ; genom h&galterering av subdominantparallellens ters vax-

· Iar · ackordets funktion fran subdominantisk till dominantisk,

{D+) · [D+]. Vidare har han uppta:git Riemanns forslag· till be

tecknande av de s. k. stortersklangerna, e+ och ass+ i c-dur,

med 3+ och III+ (se foretale.t till 6. uppl. av Handbuch der

HaFmonielehre). Fordelen med detta Riemanns forslag torde

vara mycket tvivelaktig, da det latt inger den fo_i-estallningen,

att det ·ar tersforhallandet som sadant mellan tonikans och »ters-

. 1 August Halm, Harmonielehre, Berlin un� Leipzig 1925. Svensk over

sattning av Gunnar Jeanson, Uppsala 1926. 

, 
2 Rudolf Lo-µis und Ludwig Thuille, Harmonielehre, 8. Aufl., Stuttgart 

u. a. ( 4. Aufl., Stuttgart 1913.) 
3 Ernst Kurth, Die Voraussetzungen cler theorelischen Harmonik, 2. Aufl., 

Bern 1922. 
4 Bruno vV eigl, Harmonielehre, Mainz 1925.
5 Grafenhainichen 1927. 

10 - 832240. 
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klangens» grundtoner, som i analogi med kvintforhallandet mel
lan tonikans och dominanternas grundtoner ar orsaken till slakt
skapen. Det star i direkt strid mot andemeningen i detta for
ovrigt klara och logiska system, sarskilt da det redan forut fin
nes en _mojlighet att beteckna dessa ackord i deras forhallande 
till grundtonikan med de visserligen mindre kortfattade, men till 
forstaelsen av ackordens funktion mera belysande (D+) [Tp+] 
for e+ i c-dur och 0Sp for ass+ i c-dur. 

Den tredje dominanten, a+ i c-dur, betecknas av Eidenbenz
sQm tonikamediant, Tm, och den tredje subdominanten, ess+ 
i c-dur, som tonikaundermediant, Tu; den sjatte dominanten� 
tonikamediantens · tonikamediant, fiss+ i c-dur, betecknar han 
som tonikam.ediant av andra graden, T2m, och den sjatte sub
dominanten, tonikaundermediantens tonikaundermediant, gess+. 
i c-dur, som tonikaundermediant av andra graden, T2u. Kring:
dessa klanger, vilka jamte· tonikan defa kvintcirkeln i fyra delar ,. 
gruppera sig sedan kvintcirkelns samtliga klanger, vilka da an
tingen fa dominantisk eller subdominantisk betydelse till dessa 
medianter eller till )> stortersklangerna». Att detta drar med sig:
sadana. konsekvenser., som t. ex. att den genom ledtonsvaxling:
fordjupade subdominantkla.ngen, neapolitanska sextens ackord,.. 
dess-durkla.ngen i c-moll och c-dur, far dominantisk funktion,.. 
gor honom icke alls forlagen; dessutom visar ban, hur man aven:. 

7 
genom alteration kan komma till samrna resultat, D 5>9>. 

$ 
N ackdelen med detta system ar, att man icke genom hjalp-· 

tecknen far nag on som helst upplysning om, gen om vilken klang:
eller vilka klanger inom den ordinarie kadensen den tillfalliga. 
tonikan ar beslaktad med huvudtonikan. En annan sak skulle' 
<let vara, om det redan fran borjan papekades, att dessa beteck
ningar endast galla som -forkortningar for de langre, men for
slaktskapen mera belysande beteckningarna (D+) [Sp+] for
a+ i c-dur, (0Dp) [0S] for ess+ i c-dur, (D+) [J.1:] for fiss+ 
i c-dur eller (:fr) [s+) for gess+ i c-dur o. s. v. Genom ett me
kaniskt uppdelande av kvintcirkeln i tre eller fyra delar och ett 
konsekvent upp- resp._ nedaltererande av tersen · vinnes mahanda 
ett fran abstrakt logisk standpunkt 6antastligt system; psyko
logiskt blir det orimligt, da begreppen dominant resp. subdomi-
nant, i den mening dessa termer ha haft anda sedan Rameau: 
till var a dagar, darigenom forstoras. 
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A ven om Eidenbenz icke lyckats losa problemet, har han at

minstone pavisat dess existens och aven givit vissa impulser, som

mahanda kunna bidraga till en lyckligare 16sning _;i. En viss ne

gativ betydelse har ocksa arbetet, emedan det ger ett avskrac

kande exempel pa, vilket farligt medel alterationsbegreppet ar,

oni det icke betraktas sasom. beteckning for en forkortning av

, mera invecklade ellipsforhallanden.

Sam.ma problem ar foremalet for en undersokning av Her-

111.ann Erpf,2 som givit ett vida lyckligare f6rslag till dess 16sande.

For funktionellt tydbara harmoniska f6rhallanden, vilka trots

allt fortfarande spela en stor roll, t. o. 111. inom den atonala 1nu

siken, har Erpf utgatt fran den RiemaI?,nska funktionslaran. Han

klargor dar forhallanden, vilka tidigare utan urskillnad han

forts till alterationsforeteelserna, dels genom inforande av de 

Kurth-�ka begreppen )>Nebenton-» och )>Leittoneinstellung » , dels 

genom funktionsblandningar som princip for dissonansbegrep

pets tydning, alltsa en motsatt vag mot Eidenbenz'. Han ut

monstrar dock icke till fullo alterationsbegreppets betydelse men

inskranker det till de fall, dar det kan anses ha betydelse som

)) klangskarpnings-»m.edel. S-vagheten i detta system ligger i,

att darigenom flera grundprinciper for dissonansuppfattningen 

arbeta jamsides oberoende av varandra, nar det dock ar moj

ligt att aterfora alla funktionellt forstaeliga dissonansbildningar

under en typ: flmktionsblandningen.3 

I foljande avsnitt behandlar forfattaren de funktionsfria sam-

manhangen. Han°systematiserar dar forst de symmetriska klcmg

ana; som uppbyggas genom sammanfogande av tva eller flera

lika stora intervaller: Zilla tersklangen (klangligt identisk med

det funktionellt tydbara tersnonackordet, generalbasHirans J>for

minskade septimackord»), som vid omvandning kan upptrada

som sto1·sextklang; heltonsklangen, uppkomm.ande genom kom

bination av tva pa heltonsavstand liggande stortersklanger (funk

tionellt tydbar sasom dominantnonackord med )) dissaltererad))

kvint, d. v. s. denna tons ersattande av dess bada J> kromatonen,

alltsa vid g9 g-h-dess-diss-f-a, en f. 6. mycket tvivelaktig

1 Jfr Svensson-Moberg, Harmonilara, Stockholm 1933, ss 86-94. 

2 Hermann •Erpf, Stuclien zur Harmonie- und Klang lechnik der neueren

Musik, Leipzig 1927. 
3 Jfr Sven E. Svensson, Till forstaelsen av dissonansbegreppet. Svensk

tidskr. f. musikforskning 1931, ss. 163-170. 
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losning); viclare tritomzsl:lcmgen

) 
vilken tvatoniga ldangbildning 

saknar betydelse i de mangtoniga nyare klangbildningarna; 
kvartklcmgen. och dess omvandning kvintklang_en, i sin fullsta1i
diga form innehallande den tempererade tolvtoniga skalans alla 
toner, t. ex. c-f-b-ess-ass-dess-gess-h---,-e-a-d-g-c, 
vilka samtliga dock knappast kunna vara representerade sam
tidigt utan endast son1 delavsnitt. Det ar att beak.ta, att tonerna 
verkligen upptrada pa k.vart- ( eller kvint-) avstand i klangen och 
icke sammantrangda inom en oktavs omf ang, da eljest fyr- eller 
femk.langer upptrad·a, vilkas kvartmassiga struktur icke uppfat-

. tas, varfor de. latt komma att identifieras med andra · ackordty
per . - En tolvtonig typ, som hittills icke tydligt har givit sig 
t�llkanna i litteraturen, ar lwlvtonsklcmgen.

Alla dessa bildningar forekomma eller aro tank.hara iiven i
funktionella sammanhang·. Det ai'... alltsa icke deras struktur 
utan det sammanhang, _i vilket de upptrada, som avgor deras 
funktionella eller icke-funktionella betydelse. De kunna for
bindas med varandra eller med funktionsbehaftade klangbild
ningar, i sis_tnamnda fall givetvis vid 6vergang fran. funktionell
till icke-funktionell struktur eller tvartom . Vid deras forbin
dande sinsemellm1 saknas visser ligen en central sammanhallande 
princip; de ha intet gemensamt mal utan varje rorelse ar indi-
viduell och kai·akteristisk. 

De funktionsfria symmetriska klangerna ha efter ett k.ort upp
blomstrande genom Debussy och Schonberg (i kammarsymfo
nin) ;Her nastan forlorat sin betydelse. Deras snabbt uttomda 
variationsmojligheter domde dem att trada tillbaka for funk
tionsfria flerklangsbildningar, vilka ick.e kunna aterforas vare 
sig· pa nagra av ovan behandlade klangtyper, pa akustiska fe
nomen ( t. ex. overtonsserien) ell er pa andra, inom det tempere
rade system et tank.bar a, byggnadsprinciper ( t. ex. tersuppbygg
nadsprincipen). Fragan, huruvida dessa flerklangsbildningar 
iiro underordnade en hogre princip, anser forfattaren bora be
svaras nekande. Sarskilt inom den at�hala tolvtonsmusiken 
uppkomma de som funktionellt och klang-Iigt obundn� bildningar
genom stamm.ornas melodiskt fria rorelse i forhallande till var
andra. 

Erpf har visserligen icke lyckats astadkomma en allmangil
tig f or111el, under vilken den moderna musikens olika foreteelser 
kurma sarn.manforas till en helhet, ett enhetligt system, dar de-
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taljetna inordnas son1 delar i en belhet. Troligen ligger ocksa
en dylik systematisering for narvara11.de utom 111.ojlighetens gran
ser, inn.an inan har rn.ojlighet se var tids musik'?kapande i sitt
historiska perspektiv. Tills vidare saker han mialogiet med
nani1.ast foregaende epoks (hyperromantikens) former.1 Fragan 

huruvida denna vag at framkomlig tor de nog for ogonblicket fa
Himnas oppen . 

Under mer an fyra decennier stod Rien1ann tamligen ensam 
so1n foretradare for den dualistiska, polara, harmoniuppfatt
ningen. Den ende av denna tids mera betydande musikteoretiker, 
som accepterar denna uppfattning ar Halm, men trots detta utan 
att la.ta principen bli av grundlaggande betydelse for det harmo
niska systemet. A ven om man upptog Riemanns formulering
av satsreglerna (Louis och Thuille), vilka dock voro baserade 

pa den duala principen, eller anekterade hans funktionsbeteck
ningssystein (Schreyer)·, som likaledes forutsatter ett polart be
traktelsesatt, k.ringgick man problemet rn.ed ett kort omnam
nande ·(Halm), ignorerade det totalt (Schonberg m. fl.) eller in
tog en star kt kritisk hallning ( Capellen,2 Mayrhofer

3 eller Kurth).
Under det sista artiondet har emellertid · ett pafallande omslag
iigt rum ; Eidenbenz och Erpf aro i detta fall tydliga exponenter
for det polara betraktelsesattets slutgiltiga genombrott. 

Ett markligt �pekulativt arbete i samma anda iir S. Karg
Elerts »Polaristische Klang- und Tonalitatslehre (Harmonolo
gik) » .4 Forfattat�n intaget visserligen en mycket kritisk hall
ning gentemot Riemann, dock ick.e sasom flertalet andra teore
tiker pa grund av den harmoniska dualismen utan tvartom
t1·ots ·denna. Han anser narn.ligen, att Riemann i detta fall icke 

tagit steget fullt ut, han hetecknar hans system. som »verkappte 

Stufertbezeichnung)) men han erkanner · dess betydelse for for
staendet av den hannoniska logiken.5 Det iir mycket sant, att

i »Es handelt sich also nicht darum, bestehenden System.en ein neues

gegeniiberzustellen und zu . heweisen, sondern umgekehrt darum, die ge

ringen Spuren durchgehend anerkannter Grundtatsachen aufzunehmen und

weiler zu verfolgen unter stii.ndiger Beobachtung der Wirklichkeit>i, s. 16.

2 Georg Capellen, Die Unmoglichkeit und Dberfliissigkeit der clualislischen

Molltheorie Riemanns, I Neue Zeitschrift fi.ir rl'!usik 1901. 
3 Rob. Mayrhofer, Das Problem. der Durdiatonik, 'Nien 1910.
4 Leipzig 1931. 
5 Das grundlegende Prinzip der Funklion aufgesle1ll zu hahcn hleibt cine 

Gross tat in der Geschichle cler Harmonielehre (s. 63).
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nar det gfiller att overfora den klangliga dualismen pa tonm'lligt
-omrade , d. v. s; att stalla upp molltonarten som polar motsats
till durtonarten vacklar Riemann. A ena sidan utgar han fran 

de rena tonarterna ( dur med dursubdominant och moll med
mollsubdominant) men a den andra visar han en stark bena
genhet att betrakta dominanten_ som durklang till sin karaktar
aven 1 moll och subdominanten som tiff sin karaktar mollklang
aven i dur.1

Nu galler problemel: f6rutsatter en klanglig polaritet (betraktelsesattet 
-durklang = 6verklang, mollklang = underklang) med nodva�dighet aven
,en tonartlig? Om man icke vill forlora sig i abstrakta spekulationer, vilka
ha f oga med musik att gora, maste man fortsatta att fraga: har den rena
molltonarten spelat samma roll i musikhistorien som den rena durtonarten?
Denna £raga torde icke kunna besvaras pa annat satt an sa, att en ren
molltonart utan durdominant aldrig har f orelrnmmit. In.om wienklassicis
men och mannheimskolan ar en molldominaiit t. o. m. ytterst ovanlig, inom
forklassicismen forekommer den med vax:lande frekvens inuti satsen, om
·vax:lande med durdominanten; ja, icke ens i de medeltida kyrkotonarterna
iir molldominanten allenaradande. (Att den frygiska kyrkotonarten sak
nade en stigande ledton ar intet bevis, da denna tonartstyp helt saknade 
-en dominant i var mening.)_ · I romantiken forekommer den visserligen som
ett psevdo-arkaistiskt medel, nar man avsag »kyrkotonartliga)> . verkningar.
Da dessa verkningar berodde pa ett historiskt missforstand, forfaller aven
detta argument. - Svarare blir det for motstandarna till ett dualistiskt .
.tonartssystem att belagga mollsubdominantens forekomst i dur fore roman-·
tiken. Forklaringen pa detta problem torde vara, att dur- och mollton
. arterna langre framat i ·historien, an vad man i regel antager, stodo un
der inverkan av de pa melodisk basis vilan.de kyrkotonarterna. De avvi
l�elser fran 'den rena mollskalan (den_ aoliska), som redan under 1500-talef
-voro vanliga i den melodiska uppatgaende mollskalan kunna ju sparas till
den doriska kyrkotonen; en liten sext i durskalan sammanfaller daremot ·
icke med nagon av de durartade kyrkotonernas skaltyper och hade darfor
.svarare att intranga i durskalans schema och darigenom aven i den har
moniska durtonarten. Det kyrkotonartliga betraktelsesattet hindrade sa-,
1edes icke molltonartens utveckling medan daremot durtonarten, anda till
dess romantikens valdiga harmoniska frihetsrorelse slutgiltigt lossade de kyr-
1rntonartliga fjattrarna, upptradde i korrumperad form.

Hela utvecklingen av den romantiska harmoniken talar clessu�om mot ett
])Ola.rt tonartsuppfattande, i clet de bada varianterna av tonarter pa samma
grundton £ran och med Schubert visar starka tendenser att niirma sig var
andra, tills de slutligen hos Wagner (Tristan), Mahler, Strauss, Reger och
icke minst hos Karg-Elert hota att sammansmalla. - Att taga clessa in-

1 Handbuch cler Harmonielehre s. 54. Elementar-Schulbuch cler Harmonie
lehre s. 51 
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-vandningar mot den tonartliga dualismen till forevandning for ett av

. :standstagande fran den ldangliga dualismen vore dock att kasta ut barnet

:med badvattnet. 

Karg-Elert gar sa langt i sin polara tonartsuppfattning, att han

.utmonstrar begreppet subdominant. Med dominant menar han

-tonikans kvintklang i klangens riktning, alltsa ( enligt Riemanris

'.'-terminologi) D+ i dur och O S i moll. Klang en pa tonikans

.andra sida (alltsa s+ och 0D) betecknar han som ))Contradomi

:nante» eller forkortat )) Contrante )). Han gar sa langt i sitt beto

-11ande av polariteten, att han anser sig vara tvungen vanda funk

:tionsbokstaverna i moll upp och ned. De tre huvudharmonierna

{principalerna) betecknas alltsa pa foljande satt: 

Karg-Elert: C . T D a J. 'J 
s+ T+ D+ 

0S 0T 0D 
Rieman: 

IV I V IV I V 
Stegbeteclming: 
Klangriktning; +-- --+ +-- --+ 

. 
0 S i dur och D+ i moll betraktar han daremot som lan fra.11.

-varianttonarten.1 

Vad som skiljer Rarg-Elerts betraktelsesatt och framstallning

fran alla andra teoretikers ar, att han principellt utgar fran den

jdeala renstamningen. Det ar f. IL svart att forutsaga,. huruvida

-denna renstamda harmoniuppfattning kan bli fruktbarande for 

Jramtida musiktankande och -sk.apande ; i varje fall ger denna

framstallning e'n. mangfald nya synpunkter. Nar vi for tva ar.:. 

hundraden sedan) accepterade den liksvavande temperaturen som

:en instruinentteknisk och praktisk nodvandighet , la.to vi den emel�

lertid samtidigt bli bestammande for hela var harmoniuppfatt

:ning, ja , den har t. o. m. blivit en nodvandig forutsattning for

vart harmoniska tankande. En ideellt rensfamd harmoniuppfatt

:ning skulle nu medfora svara hinder, sarskilt vid modulation.

Forst och frarn.st maste man avsta fran ·au betrakta modulation

-sasom en utvidgad kadens, da ett atergaende till utg·ang-stonarten

1 Sie sind also gegenseitige Austauchklange der stark.en Seiten der Variant-

ionarten: Bildlich gesprochen: C dur· .empfii.ngt v.on c moll die .Dominanle

(f moll Akk.) . u:nd riick� sie als starken Negativklang an . die stelle seines 

schwachen :positivklanges (F clur Akk.), als <lessen· ))Variantel> sie nunmehr

fungiert. Reziprok fordert c moll von C dur die Dorninanle (G dur) uncl

riickt sie · als stark.en Positivklang an die Stelle seines schwachen Negaliy'

klanges (g moll), als dessen Variante sie nunmehr fungiert (s. 74). E.ursi-

veringarna av oss.
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knappasr ar mojligt pa grund av de darigenom uppstaende kolil
madifferensei·na, - savida man icke atervander precis sainma 
"\;ag man kommit. Om man betanker, att klangfoljden c+ g+ 

i-:.,�:} '; a+ a+ e+ :1/ c+, upprepad fem ganger, medfor en dis�tonatiQn 
av -det sista c+ fran det forsta med ett halvt tonsteg geno� de 
fem ganger summerade kommadifferenserna ell er omvant; att 
klangfoljden c+ £+ b+ ess+ ass+ :jj c+, upprepad fem ganger,.· 
astadkommer en detonation av ett halvt tonsteg niellan det forsta 
och det sis ta c+, kan man gora sig en forestallning om, vilka 
f jattrar detta betraktelsesatt Iagger p3: det fria modulerandet► 

Karg-Elert betraktar darfor ej heller modulationen som en utvid� 
gad kadens utan i stallet som >>tonartliche Wandlung». Da han: 
emellertid upptrader som en tonalitetens forsvarare gentemot 
den tonalitetsupplosande atonalismen, torde detta betraktelsesatt 
bli svart att uppratthalla. Men aven - om han hade i princip 
accepterat tonalitetens upphavande, - stanmier det anda icke, da 
atonalismen, atminstone i den form under . vilken den hittills 
upptratt, principiellt baseras pa den liksvavande . temperaturen .. 

Att har i detalj bedoma detta digra verk ar icke mojligt, da 
det bade ror sig med en sa gott som helt nybildad terminologi och 
dessutom pa snart sagt varje sida ger anledning till kommenta
rer, positiva eller negativa. Att de har ovan behandlade punk
terna huvudsakligen kommi_t att horn till den senare kategorin, 
betyder dock ingalunda, att verket i sin helhet behaver av
visas. Tvartom ger det en mangfald nya synpunkter och im ... 
pulser till vidare undersokningar, vilka mahanda skulle kunna. · 
verka befruktandG ej endast pa harmoniuppfattningen s0111 sadan 
utan aven pa musi:kskaparidet. - Daremot -uppmanar forfattaren 
redan i fi:iretalet »oberflachliche Gesch"\vindleser, denktrage Mu
sikanten, Geniesser, die sich nur an interessanten Endergebnis
sen delektieren» och »obstinate Rechthaber, die die Kraft ihrer 
Gegenbeweisfiihrung lediglich aus der Tatsache ziehen zu mus
sen glauben, dass es bisher ja auch anders ging,> · att ha.Ha sig 
undan. 

Annu sa Iange synes harmonifaran vara den gren av musik
tcorin, som utovar den storsta lockelsen pa forfattarna. Detta 
ar ocksa mycket latt forklarligt, da den ju i hogre grad an andra 
till kompositionslaran horande fack ger aven den utovande mu
sikern en skolning i musikaliskt tankande, naturligtvis under 
forutsattning, utt den icke inskranker sig till att vara uteslu-
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.tande stamforningslara, utan dessutom grundval av speknlativa,

stilkritiska och historiska forskningar, soker giva ·fasaren en

fast plattform. for sin uppfattning av harmonilarans problem .. 

H.armonilaran ar dock icke det enda saliggorande 111.edlet for

en. foi·djupad musikuppfattning; liksom melodi-, rytm-, instru-

,)nentations- och kontrapunktlara 1. ar den ju endast en und�r

a vdelning av den musikaliska formlaran i vidstracktare bemar

kelse.. Detta fack skulle i sin helhet fortjana storre uppmark

samhet fran de musikteoretiska · forfattarnas sida. 

-----

1 Ett roarkligt arbete pa kontrapunktlarans· omrade ar Hermann Grabner,

Der lineare Satz (Stuttgart 1931). Som det redan presenterats for svensk

publik pa ett satt, som sammanraller med :\'6rf:s asikter (Moses Pergament,

Melodins trium:\', I Svenska Dagbladet den 
2n/4 1932) ha vi icke ansett det 

nodvandig t behandla det i denna sammanfattning.
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