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KYRKOTONERNA OCH KORALHARMONIKEN 

Av SVEN E. SvENSSON (Uppsala) 

II. 

I 
den tidigare delen av denna uppsats1 behandlades kyrkoto
nernas inverkan pa harmoniken hos nagra av reformations

arhundradets viktigaste bearbetare av koralmelodier i homofon 
siittning, Denna undersokning gav till resultat, dels att kyrko
tonarterna vid denna tid mera sallan upptradde i ren form, dels 
att vissa kyrkotonarter mer el1er mindre tenderade att forsvinna 
(Iydisk och i viss man aven frygisk tonart). En annan fa:ktor 
av vikt gjorde sig dessutom miirkbar, niimligen att kanslan for 
harmoniken som en i horisontalplanet verkande kraft alltmera 
borjade gora sig markbar. 

Man kan for,e monodins genombrott iakttaga olika fas.er i denna 
utveckling. I den tidigar•e me•deltida polyfonin var <let •harmonislrn 
ramaterialet, •den konsonanta ldangen,_ -endast ,ett medel vid forbin
dandet av samtidigt klingande melodier. Det harmoniska elementet 
var a.lltsa annu -endast av vertikal art. I samband m,ed dissonansens 
varde som uttrycksmedel, syn-es man dock ha upptackt att aven fort
skridningen ·mellan tva i och for sig konsonanta klangbildningar, som 
stalldes i forhallande till varandra, hade ett visst uttrycksvarde jam
forbart med dissonans-ens. Kanslan •for harmoniken som 110risontal 
for-eteelse borjade alltsa gora s_ig alltmera markbar. Det funktionella 
betraktelsesattet, som skulle bli det viktigaste for ,den utvecklade har
moniken, torde vid denna tid ha legat lat-ent och upptradde endast som 
en biprodukt till (.de tonalt slutna) melodi-ernas samniankoppling till 
en flersta:mmig sats. - Nar vi i denna uppsats med tillhjalp av den 
riemannska funktionsbeteckningen siika- askadliggora -en· harmonisk 
utveckling, ar det alltsa -endast for att med enklaste medel framstalla 
ett harmoniskt skeeride, sett med vart perspektiv. Medeltidens och 
r,enassansens musik,er uppfattade sakerligen klang-en icke som ,ett led i 

1 Kyrkotonerna och koralharmoniken, I Svensk. Tidskrift for Musik
forskning 1933 s. 29-47. 
8 - B42G39. 
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en harmonisk utvecklingslinje, vars enskilda bestandsdelar finge sin 
betydelse i -silt forhallande till ,ett tonalt centrum (tonikan); de torde 
snarare ha upp.fattat forloppet som en serie i varandra gripande fort
skr.idningar. - Tyvarr ar det omojligt att i en uppsats med begra:nsat 
omfang progressivt folja koralharmonikens utv·eckling genom tiderna; 
i foreliggande avsnitt vilja vi inskranka oss till att behandla de kyrko
tonartliga inslagen huvudsakli.g,en hos ,ett par av de markligaste ko
ralhearbetarna, namligen Hans Leo Hass1er och Johann Sebastian 
Bach� 

Hassler intar en egendomlig mellanstallning i harmoniskt av
seende. A ena sidan synes han ledas av en starkt utvecklad 
kansla for harmonisk utveckling i funktionell mening ::-- alltsa 
efter de p1inciper, som forst mer an ett arhundrade senare blevo 
teoretiskt klarlagda genom Rameau - a andra sidan foreter 
han ofta patagliga avsteg fran dessa principer och tycks da en
dast taga hansyn till narmast foregaende resp. efterfoljande 
klangbildning. I vissa fall kan man antaga, att han darvid med
vetet anknyter till medeltida stil eller till den s'til, som var for
harskande vid tiden narmast efter reformationen; i andra fall 
saker han otvivelaktigt ofta astadkomma en karakteristisk ver
kan genom harmoniska medel. Att harmoniken som uttrycks
medel ej var Hassler frammande, visar vidstaende fall av utvik
ning i varianttonarten (fran dorisk d-moll till jonisk d-dur). 

Av de moderna tonarterna anvander han med forkarlek den 
joniska durtonarten (i 17 av 67 undersokta koraler). Till den 
rn.oderna molltonarten (med durdominant i slutfallet) vander 
han sig daremot endast undantagsvis (i 3 av de 67 koralerna)
Av kyrktonarterna odlar han oftast den doriska (i 23 fall av de 
67); frygisk och mixolydisk tillgriper han endast da tvingande 
melodiska skhl foreligga. Bland de 67 undersokta koralerna fo
rekommer utpraglad frygisk tonart endast i 11 fall och mixoly
disk i 5 fall. Utpraglad lydisk tonart saknas helt och hallet. 

Stundom frangar H. den tonala enheten, aven om omstan
digheter hos koralmelodin icke tvinga dartill. Salunda forekom
mer overgang fran dorisk till aolisk tonart i tva fall, frygisk till 
aolisk i tre fall och mixolydisk till jonisk i ett fall samt dessutom 
dorisk-aolisk-frygisk i ett fall och frygisk-jonisk-mixolydisk i ett 
fall av de 67. (Bland dessa aro alltsa icke sadana sattningar 
medtagna, dar den tonala jamnvikten atervinnes genom. atergang 
till utgangstonarten i slutfallet). 

· 0� man genomgar de Hasslerska koralsattningarna med han-

(Orri'!) •,-
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syn till behandlingen av hannoniken finna vi visserligen en oer
hord rikedom pa kadenstyper. En narmare undersokning visar 
dock, att denna mangfald - atminstone vid de tillfallen, da ton
sattaren har valt den ))moderna» joniska och den ofta var moll
tonart narbeslaktade doriska tonarten - kan foras tillbaka 
pa ett mindre antal stamtyper. I de sjutton utpraglat 

J oniskt belwncllacle kornlerna 

forekomma sammanlagt 370 kadenser1 fordelade pa 126 olika 
typer. Av dessa typer aro 73 rent joniska, d. v. s. de sakna for 
andra kyrkotonarter ka:rakteristiska klangbildningar, 6 doriska 
(med utvikning i subdominantparallellens tonart), 7 aoliska 
(med utvikning i tonikaparallellens tonart), 11 lydiska ( utvika 
i dominanttonarten) och 11 mixolydiska (utvika i subdominant
tonarten); dessutom ha 14 joniskt-lydiska drag (kadensen bibe
.hfiller sitt normala subdominantiska inslag trots utvikningen i 
dominanttonarten), 3 joniskt-mixolydiska-lydiska och 1 mixoly-

diskt-lydiska ;drag. Om man fran alla dessa 126 typer ut
monstrar alla tillfalliga bildningar, erhalles ett litet antal fre
kventa stamtyper, till vilka de tillfalliga typerna sluta sig som 
underordnade foreteelser. 

Den mest forekommande dubbelsidiga kadensen ar den nor
mala durkadensen (se kadenstabellen A 1) ,2 vilken i ren form fo
rekommer i 22 fall av de 370, alltsa i ett forhfillande av ungf. 
1: 17. Till denna stamtyp sluta sig 18 undertyper med samma 
funktionsordning i stort, men med delar av kadensen foretradda 
av skenkonsonanta (se kadenstabellen A 2) eller _:_ i ett fatal 
fall - dissonanta bildningar samt i eft flertal fall genom upp
repning av kadensens bada mellersta klanger. Dessa 18 under
typer forekomma tillsammans i 37 fall (alltsa 1: 10) och utgora 
tillsammans med den grundfaggande kadensen sammanlagt 59 
fall (ungf. 1: 6). 

Den omvanda kadensen (kadei1.stab. A 3) forekommer over
huvud taget icke i ren form bland de undersokta joniska kora-

1 Med kadenser menas alltid hii.r den harmoniska ulvecklingen mcllan b'a 
toniska klangbildningar. 

2 Kadenstyperna A, B och C aterfinnas i kadenslabell I (s. 118), a, b och 
c i kadenstab. II (s. 119) samt kombinationer (AB, ab etc.) i kadenstab, III 
(s. 123). 
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lerna, vilket val torde utgora ett fullgiltigt bevis darpa, att Hass
ler uppfattade denna kadenstyp som onaturlig, vilket i sin tur 
bevisar, att han atminstone i jonisk ton?-rt uppfattade harmo
niken funktionellt.1 Forkladd forekommer den emellertid i ett 
fatal fall (18 typer med 21 fall). Genom en eller flera typers 
forkladande medelst sina parallellklanger fa de flesta av dessa 
typer mer eller mindre karaktaren av utvikning i parallellton
arten; pa detta satt komma darfor dessa typer att narma sig 
den rena mollkadensen (kadenstab. a 2), som ju normalt upp
trader med molldominanten inskjuten mellan tonikan och sub
dominanten. I detta sammanhang kan ocksa namnas, att funk
tionsordningen S + D + forekommer i 50 fall medan D + S +
endast upptrader i 11 fall; funktionsordningarna Sp + D + och 
D + Sp + aterfinnas i 21 resp. 11 fall. 

Av de halvsidiga kadenserna ar typen T D T (kadenstab. A 5) 
den vanligaste med i ren form 62 fall (ungf. 1: 6), vartill komma 
de forkladda undertyperna T D  Tp (kombinerad A 5 o. a 5) med 
25 fall (ungf. 1: 15), Tp D T (komb. a 5 o. A 5) med 37 fall (1: 10) 
och Tp D Tp (= kadenstab. a 6) med 5 fall (1: 74) samt 8 olika 
strotyper. Sammanlagt forekommer sfiledes den dominantiskt 
betonade halvkadenstypen i 137 fall (ungf. 3: 8). - Den halv
sidiga typen T S T (kadenstab. A 7) forekommer i ren form 
endast i 25 fall (ungf. 1: 15) och i forkfadd gestalt (kadenstab. A 8 
och a 8) ytterligare i 23 fall. Den subdoininantiskt betonade 
halvsidiga kadensen forekomrrier alltsa sainmanlagt i 48 fall 
(ungf. 1: 8). 

Av de 6 doriska typerna forekommer en (kadenstab Ab 1) i 
11 fall, de ovriga fem i 1 fall vardera ( 16 fall, ungf. 1: 23). De 
lydiska typerna kunna uppdelas i tre kategorier: akta lydiska 
(utan subdominantiskt inslag), lydisk-joniska och lydisk-mixoly
diska. Av den forstnamnda forekomma 11 olika undertyper i 
sammanlagt 26 fall (ungf. 1: 14); vanligast bland dessa aro T 
(D) .D T (kadenst'.'1-b. B 1) med 8 fall och TD (D) D T (kombina0 

tion av typerna B 1 och B 3 i kadenstab.) med 6 fall. Bland de
lydisk-joniska kan nagon forharskande undertyp ej urskiljas, da
de 14 olika undertyperna forekomma sammanlagt i 17 fall (ungf.
1: 22). Den lydisk-mixolydiska typen (kombination av kadens
tabellens typer A B C) forekommer endast i ett enstaka fall. Ly-

1 Jfr detla forhallande hos Osiander i denna uppsats forsla del (Svensk 
Tidskrift for Musikforsknii1g 1933 s. 46) ! 
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diska typer forekomma alltsa sammanlagt i 44 fall (ungf. 11: 92). 
Mixolydiska typer (kadenstab. C) aro daremot vanligare i ren 
form: 11 undertyper med tillsammans 16 fall (ungf. 1: 23); 
blandtypen jonisk-mixolydisk (kadenstab. AC 1) forekommer en
dast i tre olika typer med 1 fall vardera (ungf. 1: 123). - Aoliska 
typer (kadenstabellen a och Aa) forekomma i 7 olika undertyper 
med endast 8 fall (ungf. 1: 46). - Nar Hassler kan ha avsett 
frygiska inslag i de joniskt behandlade koralsattningarna ar ej 
mojligt att konstatera, da dessa inslag endast kunna .identifieras 
genom slutfallen, som ju sammanfalla med de aoliska halvslu
ten. Sattningarna med vacklande tonalitet men med frygiska 
slutfall ha darfor behandlats bland de frygiska. 

De cloriskt belwncllade Iwralerna 

uppvisa debris helt andra drag an de joniska. Rikedomen pa ty
PE:r ar storre, likasa inslagen av andra kyrkotonarter. Dessa in
slag intrada dessutom. ofta mera oformedlat och utan den modu
lationsartade logik man finner i de joniska koralerna. I mot
sats .mot vad som. ar fallet i de joniska koralerna kan man har i 
regel icke urskilja nagra stamtyper, da varje typ oftast ej ar re
presenterad genom mera an 1 a 2 fall. Undantagen utgoras av 
de icke utpraglat doriska typerna 0T D + 

0Tv m.ed 24 fall 
(1: 15) och 0T D + 

0T (se kadenstab. b 5]) med 20 fall (ungf. 
1: 18), de joniskt betonade 0Tp 0Dp 0T (kadenstab. A 9) med 
21 fall (ungf. 1: 17) och 0Tp 0Dp 0Tp (kadenstab. A 5) med 12 
fall (3: 88). De i kadenstabellen under b upptagna typerna aro 
(om man undantar de kadenser, som sammanfalla med ovan 
upptagna typer) endast teoretiska stamtyper. 

Efterfoljande tabell ger en forestallning om denna formrike
dom och de olika typernas frekvens. 

Hos de doriska koralerna ar det vanligare an hos de joniska 
att tonaliteten icke ar sluten, d. v. s. att annan klang an tonikan 
inleder eller avslutar koralen. Det forstnamnda intraffar i 6 av 
de 23 undersokta koralerna, varvid dock ar att marka, att i 4 
fall tonikan intrader pa forsta metriskt tunga punkt. Att kora
len avslutas med annan ldang an tonikan forekommer i 4 fall 
och i 3 av dessa pa den genom viixeldominanten tonikafierade 
durdominanten, alltsa joniskt verkande slut i durdominantens 
tonart, och i det fjarde fallet over molldominanten pa durviixel- _ 
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Tabell over olika kadenstypers frekuens i 23 doriskt behandlade 

koraler au Hassler. 

Kade11stY]1er 

Utpriiglat dodska 
(med kadensering i 
dominanttonarten, 
d. v. s. med D o.DD) 

Ofullstiindiga doriska 
(med DD men utan 
D) 

Ornllstiindiga icke ut
praglat doriska 
(med D men utan 
DD) 

Doriskt-iioliska (med 
bade S och DD) 

Utpraglat aoliska 

I
Ofullstandiga iioliska 

(med S men utan D) 
J oniskt-aoliska 
Ofullstandiga joniska 

(med S) 
Fnllstandiga rena jo

niska 
Fnllstandiga rena ly

diska 
Jonisk-lydiska 
Ren frygisk 

IAntall Inslag av andra kyrko- IAi{tal\ typer tonarter fall 

54 IDarav 20 mer eller mindrel 56 
lydiskt betonade (ge-
nom parallellklanger). 

Kadens- I Fre
tabellen kvens 

b 1-4 7:44 

7 IDarav 2 lydiskt betonade 
ungL 

17 lb o. B 1 o. sl 1: 21 

ungr. 
29 IDarav 10 mer eller mindreJ 133 jb o. B 5 o. 6J 4: 11 

j9niskt betonade 

10 IDiirav 5 mer eller mindre 
joniskt eller lydiskt be
tonade 

29 IDarav 2 mer eller mindre, 

5 

12 
2 

2 

4 

2 
1 

157 

joniskt betonade 
I 

ungf. 
12 I ab och AB I 1:29 

35 

lS 

23 
52 

31 

41 

3 

1 

Bo2 

a 1-4 

a 7 o. 8 

Aa 

A 7 o. 8 

A 1 o. 2 

B 1 o. 3 

AB 
cl 

nng!. 
1:10 
ung!. 
l: :::!7 
1mgf. 
1: 15 

[3:88 
ungr. 
1: ll7 

J:88 
ungf. 
]: ]17 
1: 352 

dom.inanten. I sistnamnda fall far man alltsa intryck av fry
giskt slut i vaxeldominantens tonart. 

Tonikavarianten inleder tre av de 23 koralerna; i det stora 
flertalet fall inledes all ts a koralen med molltonikan. · Slut pa 
m.olltonikan forekommer daremot overhuvudtaget ej; de 19 ko
raler, som icke avslutas genom. kadensering i fran1111mide tonart
utmynna alltid pa tonikavarianten i alla fall utom ett over dur
dominanten, den sistnainnda ofta med kvartforhfillning (D4-3).
I ett enstaka fall intrader tonikavarianten over doriska sextens

I . 

I . 
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durackord (0DDp). Vid nagra tillfallen intrader dock mellan D+ 
och 0Tv en ren °T, varvid varianttersen alltid in trader genom 
tvarstand, vilket ocksa ar regel, da 0D och D + folja dir�kt pa 
varandra: 

Av de "karakteristiska" dissonanserna ar den till subdominan
ten fogade underseptiman vanlig och upptrader som antecipation 
av den darpa foljande domiri.antklangens kvint. Dominantsep
timan saknas daremot helt och hfillet j slutfallen; inom satsen 
kan den· daremot forekomma som genomgaende dissonans eller 
som ersattare for prim en ( dominanttersnonackord) . 

Frggisk kgrkotonart 

tillgriper Hassler endast, da melodiska ska.I tvinga dartill. I de 
11 frygiskt behandlade koralerna bland de 63 har undersokta 
.forekomma sammanlagt 128 typer med 193 fall. Liksom vid 
do1,isk behandling visar alltsa H. icke heller har nagon bena
genhet att la.ta vissa stamtyper atervanda oftare an andra och 
de fa undantagen traffa aldrig typiskt frygiska kadenser, men 
daremot joniska. Av de 34 utpraglat frygiska typerna med full
sfandig kadens (kadenstab. c 1-4), sammanlagt 41 fall (ungf. 
5: 24), aro 24 mer eller mindre mixolydiskt betonade (kadenstab. 
c 3 o. 4), de 12 ofullsfandiga frygiska typerna (kadenstab. c 7 o. 
8), · 22 fall (2: 19), upptaga likaledes mixolydiskt fargade typer 
till ett antal av 8 (kadenstab. c 8 och C 5 o. 6). De ofullsfandiga 
icke utpraglat frygiska typerna (kadenstab. c 5 o. 6) forekommer 
i 21 undertyper med 4 7 fall ( ungf. 1: 4) darav 13 genom paral
lellk.langer mer eller mindre mixolydiskt eller jonisk.t betonade. 

I hogre grad an vid jonisk och dorisk tonart anvander H. vid 
frygisk tonart kadensbildningar i frammande tonarter. Av jo
niska kadenstyper (som har betyda utvikningar i tonikaparallel
lens eller subdominantparallellens tonarter, kadenstab. cA 1 o. 2), 
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forekomma salunda 18 med. 36 fall (mer an 1: 5); doriska (ge
nom utvikning i vaxelsubdominantens tonart (kadenstab. cb 1-
3), forekomma i 17 typer, alla olika (mer an 1: 11), darav 10 
joniskt eller lydiskt fargade. Av rent lydiska forekommer 1 fall, 
av mixolydiska 5 typer med 6 fall (ungf. 1: 32) samt av aoliska 
20 typer med 23 fall (ungf. 1: 8). 

Hasslers vana att i frygisk tonart_inmanga frammande kadens
typer (forhallandet 83: 193) maste tyda darpa, att han icke kan
de den frygiska tonarten som en enhetlig tonartsbild, utan att 
han dar uppfattade tonarten som iiolisk med slut pa ·dominanten. 

De fem overvagande mixolgcliskt belwncllacle koralema bjuda 
pa ett ganska litet material for statistiska undersokningar, nam
ligen 49 typer med 88 fall. Fullstandiga rnixolydiska kadenser 
(kadenstab. C 1-4) forekornrna med 17 typer och 21 fall (rnind
re an 1: 4), ofullsfandiga mixolydiska typer (kadenstab. C 5 o. 
6) med 4 i.-yper och 9 fall (ungf. 1: 10); dartill kornmer ett fall
av ultramixolydisk kadens, d. v. s. dar kadensen utstrackes anda
till tredje subdominanten (kadenstab. CC). De ofullstandiga icke
utpraglat mixolydiska typerna (kadenstab C 7 o. 8), som mixo
lydiskt tonart har gemensam med jonisk, forekomma i 8 sins
emellan nara beslaktade typer med 23 fall ( ungf. _ 1: 4) . Den jo
niska fullsfandiga kadensen (kadenstab. A 1-4) forekonimer i
5 typer med 7 fall (ungf. 1: 12); den joniska halvsidiga domi
nantkadensen (kadenstab. A 5 -o. 6) darernot med 3 typer och 13
fall ( ungf. 1: 7) . Fulls tan dig lydisk kadens fames representerad
i 1 fall, dartill kommer aolisk och frygisk halvkadens med var
dera 1 fall. Av blandformer finna vi mixolydisk-jonisk (AC)
i 4 typer med lika manga fall ( 1: 24), mixolydisk-dorisk-jonisk
(CbA) och mixolydisk-aolisk-jonisk (CaA) i vardera 2 typer och
2 fall (1: 48).

Att H. icke heller betraktade den mixolydiska tonarten som en 
sjalvstandig tonartsbildning, darpa tyder den omstandighet, att 
han garna later de metriska tyngdpunkterna infalla pa subdo
minanten och det med sadant eftertryck, att denna uppfattas som 
huvudtonika. 

Med undantag for lydisk, som H. aldrig anvander annat iin 
som. tillfalligt inslag i andra tonarter, synes han behandla clen

c.i.oliska tonw·ten mest styvmoderligt av alla kyrkotonarter, da 
_ av de 67 rindersokta koralerna endast 3 aro overvagande aoliskt 
behandlade, sarskilt som tva av dem borjade med annari kadens 
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an aolisk. Typrikedomen i iornallande till antalet fall ar storre 
an vid nagon av de andra tonarterna, sammanlagt 30 kadenser 
med 36 fall. Av akta fullstandiga aoliska kadenser (a 1, 2 o. 3) 
forekomma endast 3 typer med 4 fall (1: 9); av den halvsidiga 
kadens, som aolisk har gemensam med dorisk (a 5 o. 6) 7 ty
per med 12 fall (1: 3), darav 2 typer med 7 fall med durdomi
nant. Typerna med molldominant resp. molldominantparallell 
aro alla mer eller mindre joniskt betonade. Den halvsidiga ka
dens, som aolisk har gemensam med frygisk (a 7 o. 8) forekom
mer med 6 typer, darav 5 mer eller mindre joniskt fargade, och 
6 fall (1: 6). Frarnmande kadenser forekomma med foljande 
frekvens: joniska helkadenser 3 typer och lika manga fall (1: 12), 
joniska halvkadenser 3 typer och lika manga fall (1: 12), samt 
doriska helkadenser 2 typer och 2 fall ( 1: 18). Av bland typer 
finna vi jonisk-dorisk i 3 typer med 3 fall (1: 12) samt ett fall 
vardera av jonisk-iiolisk., jonisk-lydisk, aolisk-dorisk-frygisk-jo
nisk och aolisk-lydisk-jonisk. 

En sammanfattning av ovan behandlade undersokning · ger fol
jande resultat: For Hassler ar den joniska tonarten den vikti
gaste. Han behandlar den i huvudsak som modern durtonart, 
med i stort sett samma ackordval, samma funktionsordning och 
samma utvikningar i frammande tonarter (med undantag for 
de talrika utvikningarna i subdominantriktningen, d. v. s. mixo
lydiska inslag) som koralbearbetarna under senbarocken (>ch 
forromantiken. Fall av "fritonaliteh forekommer visserligen 
t. ex. det enstaka exemplet pa lydisk-mixolydisk blandkadens,
men de fa undantagen av denna art fa snarast karakfaren av ar
kaiserande inslag. Hasslers doriska tonart ar narmare beslak
tad med modern molltonart an vad som ar fallet i hans aoliska
tonart, dar fri tonalitet som framgar av typrikedomen i forhal
landet till antalet fall ar forharskande. Dock forekommer sadan
i hans doriska tonart oftare an i hans joniska, men den storn
frekvensen av stiindigt aterkommande kadenstyper tyder dock pa
en latent funktionell harmoniuppfattning. I frygisk och mixo
lydisk tonart iir diiremot den fria tonaliteten liksom i den iioliska
upphojd till regel, vilket maste ha sin grund dari, att Hassler
medvetet behandlade dessa tonarter som arkaistiska foreteelser,
medan diiremot ·den joniska och i viss man den- ( var moderna
molltonart narstaende) doriska tonarten voro de tonartsbilder,
som voro for honom mest naturliga.
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En undersokning av med Hassler samtida · koralbearbetares 
sattningar visar, att i det narmaste samma principer tillampas, 
Vi vilja emellertid ej narmare behandla dem i detta samman� 
hang, utan inskranka oss dartill, att i korthet pavisa nagra ka
rakteristiska drag i den av Gabriel Husduvius utgivna melodi0 

psalmboken1 med sattningar av Hieronymus och Jacob Prreto
rius,2 Joachim Deck3 och David Scheidemann.4 In.gen av dessa 
musiker hade visserligen Hasslers starka fantasi, men deras ar
bete uppvisar i stallet en lugn saklighet, som ha raddat dem fra11 
ett alltfor subjektivt behandlande av de harmoniska medlen. l 
enlighet darmed ar antalet typer hos dem mindre i forhfillandet 
till antalet fall; likasa salmas nastan helt och hallet de djarva 
utvikningar ur tonarten, som hos Hassler. stundom aventyra den 
tonala enheten. Hieronymus Prretorius har utfort 21 av arbetets 
83 med bearbetarens namn forsedda koralerna. Av dessa iiro 6 
joniska, 2 doriska, 2 fr:;rgiska och 4 aoliska samt tre module
rande. Av de joniska sta 5 i f-dur och en i c-dur. De utvisa 
kadenstyper, som saval betraffande funktionsordning och. fre
kvensen av de vanligaste kadenstyperna i huvudsak overensstam
ma med den modern.a durtonartens. Visserligen forekommer 
kadensering pa dominanten mindre ofta an vad som ar fallet 
efter det teoretiska faststallandet av de harmoniska funktionerna 
genom. Rameau, likasa aro mixolydiska in.slag nagot vanligare, 
dock mindre vanliga an hos Hassler. Den vanligaste utvik
ningen ur tonarten ar den doriskt verkande kadenseringen pa 

. subdominantparallellen. Kadenstyperna och funktionsordningen 
i de. 6 doriskt behandlade koralerna visar aven mycket stora lik
heter med Hasslers, fastan a:ven har tendensen att kadensera i 
frammande tonarter hos Hieronymus ar vida mindre utpraglad 
an hos den mera subjektive Hassler, men liksom hos denne ten
derar har den doriska tonarten starkt att overga till en var mo
dern.a molltonart narstaende tonartstyp med mollsubdominant 
och durdominant som ordinarie kadensbestandsdelar. I 4 av 
de sex sattningarna inledes koralen med molltonikan; de ov-

'- Hamburg 1604. 
0 Hieronymus PrIBtorias, 1560-1629, och hans son Jakob P., 1586-1651,

ansedda organister i Hamburg, den forre vid Jakobikirche, den senare vid

Petrikirche. 
3 J. Deck(-er) fr. 1596 organist vid Nicolaikirche, Hamburg, d. 1611.

4 David Scheidemann, fr. 1585 organist vid .Michaeliskirche, Hamburg.

127 

riga tva med molldominanten. Slutfallen ga i fem fall over dur
dominanten till tonikavarianten; undantaget utgores av ett slut 
pa durdominanten over molltonikan. De bada frygiskt behand
lade inledas och avslutas pa tonikavarianten och skilja sig ·knap
past i funktionsordningen fran den typiskt · aoliska kadensen, om · 
man betraktar in.gangs- och utgangsklangerna som dominantiska. 
Lydiskt och mixolydiskt behandlade k9raler saknas. De fyra 
aoliska koralerna aro vida mindre beslaktade med modern moll
tonart an de doriska. Salunda forekommer i tva fall molldo
minanten fore tonikan i slutfallet; de tva andra avslutas over 
durdominanten pa tonikavarianten. De tre modulerande upp
visa alla skilda modulationsordningar: En borjar mixolydiskt 
pa g och slutar dorisk pa d; overgangen sker ej gen.om modula
tion i var mening utan gen.om tonalitetssprang vid en versgrans. 
De bada andra bilda daremot overgangen utan sprang i harmoni
utvecklingen, den ena fran mixolydisk pa g till jonisk pa c, den 
andra jonisk pa c till aolisk pa a. 

Jacob Prmtorius avviker i nagra viktiga punkter fran sin fa
ders satt att behandla tonarterna. De 18 av hon.om behandlade 
koralerna upptaga 7 joniska, 6 doriska, 2 frygiska, 1 mixolydisk 
och 2 aoliska. De joniska, av vilka 6 ga i f-dur och 1 i c-dur, 
utvika med forkarlek i dominanttonarten och gora darigenom ett 
mera modernt intryck iin Hasslers och Hieronymus' behandling 
av denna tonartstyp. Mixolydiska in.slag forekomma men mera 

sallan an hos de bada tidigare. Utvikningar i tonikaparallellens 
och subdominantparallellens tonarter aro daremot vanliga, dock 
knappast sa att man far intryck av doriska vandningar. Hans 
behandling av dorisk ton.art kan knappast skiljas fran faderns; 
den ar mojligen mera uniformerad (samtliga sluta i utgangston
arten, som i alla fallen ar g-moll med ett b vid klaven; slutfal
len ga utan undantag over durdominanten till tonikavarianten; 
begynnelseackordet, som normalt ar tonikavarianten, ar i ett fall 
ersatt genom tonikaparallellen och i ett annat gen.om durdomi
nanten). Denna uniformitet tyder pa att det kvartssekel, som 
ligger mellan hans och Hieronymus' utbildning medfort en viss 
forandring i uppfattningen av dorisk tonart, d. v. s. ett nar
mande till den ton.art, som under sextonhundratalet utvecklade 
sig till den modern.a molltonarten. Sa tidsbundna som de bada 
for ovrigt langt ifran obetydliga kyrkomusikerna Prmtorius voro, 
ar det ju ocksa fullt naturligt att den yngre av dem liittare skulle 
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paverkas av de stromningar, som alltmera utbredde sig vid sex
tonhundratalets borjan. Aven den frygiska visar vissa forand
ringar hos Jacob P. i behandlingssattet, (namligen vissa tenden
ser mot anslutning till e-moll). De 2 frygiskt behandlade kora
lerna aro visserligen ett alltfor ringa material, for att man med 
sakerhet skall kunna pa.visa om dessa forandringar aro av mer 
an tillfallig natur. Detsamma ar fallet med den enstaka repre
sentanten for mixolydisk tonart; en utvikning i varianttonarten 
ar helt och hallet av melodisk natur och kan ej fattas som ett 
tecken pa ett forsok till harmonisk karakteristik. De tvenne 
aoliska koralerna visa liksom hos Hassler och Hieronumus att 
en normen for denna tonartstyp annu icke var utbildad vid 
denna tid. 

Joachim. Decks 29 koralbearbetningar i denna samling fordela 
sig pa foljande satt: jonisk tonart 9, dorisk 7., frygisk 2, mixoly
disk 2 och aolisk 1 fall, vartill komma 8 modulerande. Bland 
de joniska ar f-dur den forharskande tonarten i 8 fall; undan
taget utgores av en sattning i c-dur. Den vanligaste utvikningen 
galler dominantens tonart; tonikaparallellen, subdominanten och 
dess parallell upptrada ofta som bitonika. Dessa giva dock 
knappast verkan av kyrkotonartliga inslag, om man undantar 
de subdominantiska utvikningarna, som ofta ha en viss mixo
lydisk karaktar. Ej heller hans doriska tonart har i regel nagon 
pafallande kyrkotonartlig verkan. da mollsubdominanten ar vida 
vanligare an de karakteristiska doriska inslagen genom vaxeldo
minanten och dess parallellklang. Inledningsackord ar i 3 fall 
tonikavarianten, i 2 fall molltonikan, · i 1 fall durdominanten och 
i 1 fall tonikaparallellen. Slutklang ar i samtliga fallen tonika
varianten. Decks frygiska tonart har ej heller nagra siirdrag, 
s_om. skilja honom fran hans narmaste foregangare. Slutklang 
ar i hada fallen tonikavarianten; utvikningar forekomma pa sub
dominanten (aolisk verkan) och pa vaxelsuhdominanten (dorisk 
verkan). De bada mixolydiska koralerna visa samma nivelle
ring av de karakteristiska dragen som hos hans samtida; de sub
dominantiska utvikningarna bli allt mindre framtradande och 
ersiittas av mera dominantiskt betonade kadenstyper. Det en
staka fallet av aolisk tonart hos Deck lamnar ej tillriickligt ma
terial for att utvisa nagon skillnad fran hans foregangare och 
samtida. Det ger dock intryck av mera modernt mollartad be
handling iin Hassler och de bada Prretorius. Av de moduleran-
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de koralerna rora sig 7 fall inom samma forteckningsgrupp; 
namligen 3 fall fran aolisk a-moll till dorisk d-moll, 1 fall do
risk -d-moll till frygisk e-moll, 1 fall dorisk d-moll till aolisk a
moll, 1 fall jonisk f-dur till dorisk g-moll sarnt 1 fal mixolydisk 
g-dur till jonisk c-dur. Inom olika forteckningsgi-upper ror sig
1 fall jonisk f-dur till jonisk c-dur. Overgangarna aga i regel
icke rum genom tonalitetssprarig utan genom en verklig modu
lation till den nya tonarten.

David Scheidemann finnes endast foretriidd med 11 koralbe
arbetningar i samlingen: 6 joniska, 3 doriska, 1 frygisk, 2 mixo
lydiska, 1 aolisk och 1 modulerande. Hans harmoniska stil star 
knappast_att skilja fran Decks, mojligen med undantag for hans 
behandling av m1xolydisk tonart, som visar ett exempel pa ultra
mixolydisk (kadensen stracker sig anda till dominanten, b-dur
klangen i mix. g-dur). Den modulerande koralen visar ocksa 
i viss man avvikande drag fran likartade hos Hier. och J ac. Prre
torius och Deck sa till vida, att ban bildar en kedja fran aolisk 
pa a over jonisk f-dur och jonisk c-dur samt slutar i en starkt 
mollbetonad dorisk d-moll. 

A ve11 om dessa fyra Hamburgorganister som ska pan de konst
narer ej kunna jamforas med Hassler iiro deras bearbetningar 
av stort intresse i detta fall, da de just genom sin brist pa person
lig egenart kanske i hogre grad an denna visa prov pa en for sin 
·tid mera typisk stil.

En systematisk undersokning av 1600ctalets koralharmonik,
koralbearbetare som Hammerschmidt, Selle, Staden, Schop och
.andra, ger till resultat, att huvuddragen av densamma, niimli
,gen att kadenstypernas frekvens och funktionsordning inom ka
denserna, iiro underkastade mycket sma variationer hos skilda
tonsiittare. Foriindringarna aro i korta drag foljande. De mixo

]ydiska inslagen i jonisk tonart bli allt sparsammare och mindre
·utpriiglade. Samtidigt forlorar den mixolydiska tonarten allt
:mera sin kyrkotonartliga karaktiir och smalter sa smaningom till
sammans med den joniska tonarten liksom tidigare den lydiska.
Sa.val den mixolydiska som den joniska kadenseringen blir s. a.
s. mera dominantiskt betonad. Ett liknande iir forhallandet med
den doriska tonarten; den forlorar de karakteristiska viixeldo
minantinslagen, eller snarare: de bibehallas till en viss grad,
men inordna sig som funktionella bildningar i dominantiska ut
vikningar. Mollsubdoniina'1i:ten far ett allt starkare faste i ka

� - 342639. 
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-densen, ej endast i slutfallen utan iiven inuti satsen, likasa dur
dominanten, som inpa sjuttonhundratalet niistan uttriinger moll
dominanten som ordinarie kadensbestandsdel. Pa samma siitt
undantriingBs ocksa tonikavarianten som begynnelseackord och
i viss man iiven ur slutfallen. Den iioliska tonarten niirmar sig:
alltmera denna modifierade doriska tonart tills de slutligen fore
nas till den tonartstyp, som vi kalla molltonart. Den frygiska_
tonarten diiremot behaller sin •egenart renare, vilket torde ha_
sin orsak diiri, att de typiskt frygiska melodierna ej utan att for
lora sin karaktiir la.ta berova sig sin fallande ledton. Dessutom ..
holls siikerligen denna egenartade tonartsbildning i helgd som.
kyrkotonarten framfor alla andra.

Den mest pafallande skillnaden ligger emellertid hos fakturen ..
Den pietistiska andan saknade kiinsla for den rena, kyliga sti
len hos i den tidigare kantionalvisan, diir den klangliga dissonan
sen saknade plats och diir endast den plastiska utformningen av
sfammorna liimnade melodiska dissonanser av genomgangstons
eller forhallningskarakfar fritt spelrum. Visserligen torde iiven
reformationsarhundradets koralsiittare ha upptiickt det klangliga.
raffinemang, som uppstar t. ex. vid kvartforhallningen inom do
minantharmonin, men samtidigt anviindes clenna krydda sa ma
nerartat, att den klangligt dissonanta verkan sa smaningom av
trubbades. Likasa torde anteciperandet av dominani:kvinten i
subdominantharmonin och den dominantprimen ersiittande sub
dominantgrundtonen ganska snart ha blivit ett nott medel. De
pietistiska koralsiittarna vid sjuttonhundratalets borjan sokte sig
mjukare och mera kiinslobetonade kryddor. Dominantseptim-
ackordet blev ordinarie kadensbestandsdel, dominantens kvart-
forhallning ersattes alltmera av dominantkvartsextackordet, den
sentimentala nonforhallningen gavs allt storre plats. Mest av
gorande blevo emellertid de ofullsfandiga nonackorden, ,, for-•
minskade och kvintforminskade septimackordem, vilkas lidelse
fulla och med dramatisk kraft laddade verkan utgjorde fortriiff
liga karakteriseringsmedel t. ex. vid passionstexterna.1 - Denna
dissonansmiittade stil odlades i Freylingshausens ,, Geistreiches.
Gesangbuch,, och, det .. maste erkiinnas, med bade talang och
smak ·av Joh. Criiger, av vars koralmelodier ett icke ringa antaT
iinnu sjungas inom hela den evangeliska kyrkan. En oerhort

1 En undantagsstallning i delta avseende intar den svenska koralbokern. 
av 1697. 
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foradlad form av denna stil finna vi hos Joh. Seb. Bach, vars 
koralharmoniska uttrycksmedel vi hiir nedan vilja niinnare un
dersoka. 

Hos Bach kompliceras problemet i hog grad; dissonansen son1 
uttrycksmedel, som var en undantagsforeteelse hos koralbearbe
tarna under niirmaste arhundradet efter reformationen, blir hos 
honom regel. Bachs behandling av dissonanserna visar tydligt, 
att han aldrig uppfattade dem som pa en harmonisk stomme 
lost paklistrade ,,ackordfriimmande,, toner utan att han snara
re betraktade dem s0111 ett medel att koncentrera kadensen eller 
med andra ord, att dissonansen betydde ett sammantrangande 
av tva eller flera harmoniska funktioner inom samma ackord
bildning.1 Han forkarlek for det s. k. forminskade septimackor
det, soin i sig till lika delar forenar dominantiska och subdomi
nantiska element, synes mig vara ett mycket tungt vagande be
vis for giltigheten hos detta pastaende. For att mojliggora jiim
forelser med kadenstyperna hos t. ex. Osiander och Hassler ha 
emellertid i det foljande endast kadensens grundfunktioner an
givits. 

Materialet for foljande undersokning utgores av 59 koralsiitt
ningar ur olika kantater av Bach. Av dessa aro 31 overviigande 
joniska, 5 doriska, 3 frygiska, 1 mixolygiska och 19 aoliska. Det
ta gynnade av de bada ,,moderna,, tonartsformerna (jonisk hiir 
= durtonart, aolisk = molltonart) pa det medeltida kyrkotonar
ternas bekostnad tyder darpa, att Bach endast tillgrep dem, da 
tvingande melodiska skiil foreligga eller da han behaver dem i 
karakteriserande syfte. 

Dessa tvingande skal galla huvudsakligen frygisk tonart, som ej med 
samma latthet som dorisk tonart later forvandla sig i aolisk pa grund 
av sitt karakteristiska slutfall. Mellan -dbrisk och aolisk tonart fiire
ligger ingen bestamd artskillnad; gradskillnaden bestar -huvudsakligen 
- som framgar av denna undersiikning - i den stiirre •eller mindre
henag,enheten till utvikning pa dominantsidan.

De 31 joniska koralerna 

uppvisa 105 typer med sammanlagt 315 fall. De fullsfandiga jo
niska .typerna (med bade dominant och subdominant represen
terade i kadensen) aro 26 till antalet med 85 fall (rn.era an 1: 4), 

1 Jfr Svensson-1fo�erg, Harmonilii.ra, Stockholm 1933, s .. 54 f. och 117 f. 
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daribland av typen A 1 i ren form 32. fall (ungf. 1: 10); samma 
grundtyp, men med den inledande tonikan ersatt av sin parallella 
klang upptrader i 12 fall (ungf. 1: 26) och av sin ledtonsvax
lingsklang (e-mollklangen i c-dur) i 4 fall (1: 80) samt med ka
densens sluttonika ersatt av sin parallellklang i 4 fall (1: 80). 
Sammanlagda antalet fall, som direkt kunna aterforas pa stam
typen A 1 ar saledes 52 (ungf. 1: 6). Ovriga 20 typer med sam
manlagt 25 fall (ungf. 1: 13) aro mer eller mindre tillfalliga kom
binationer av typerna A 1, 2, 3 och 4, daribland 10 typer med 
15 fall (ungf. 1: 21) aoliskt betonade genom tonikaparallellen el
ler frygiskt genom tonikans ledtonsvaxlingsklang. 

De halvsidiga joniska typerna pa dominantsidan forekomma 
i 8 olika undertyper med 115 fall (mer an 1: 3); bland dessa 
markes typen A 5 med 81 fall (mer an 1: 4) samt av samma typ 
men med den inledande tonikan forkladd· genom sin parallell
klang med 15 fall (ungf. 1: 21) eller med tonikaparall�ll vikarie
rande for sluttonikan i 13 fall ( ungf. 1: 24). Antalet fall, som 
kunna inordnas under typen A 5 utgores alltsa sammanlagt av 
224 (ungf. 7: 10). Ovriga aro tillfalliga kombinationer av A 5 
och A 6. - De halvsidiga joniska typerna pa subdominantsidan 
aro foretradda med 11 undertyper och 40 fall (ungf. 1: 8). Van
ligast iir typen A 7 med 21 fall (ungf. 1: 15), vartill kommer 4 
fall av samma typ med den inledande tonikan forkladd genom 
sin parallellklang. Typen A 8 ar foretriidd endast genom 4 fall 
(ungf. 1: 79). Ovriga 8 typer med 11 fall aro rena tillfallighets
bildningar. - Rent joniska typer forekomma alltsa sammanlagt 
i 200 fall av de 319 (ungf. 5: 8). 

De doriska kadenserna i Bachs joniska tonart iiro helt och 
hallet tillfalliga bildningar, vilket framgar av det stora antalet 
typer i forhallande till antalet fall, 20 resp. 25 (ungf. 1: 13). Av 
dessa 20 typer ha 11 uppkommit genom utvikning pa subdomi
nantparallellen (Ab 1), 6 pa tonikaparallellen (Ab 2) och en var
dera pa vaxelsubdominantens parallell (Ab 3), dominantparal
lellen (Ab 4) och mollsubdominanten (Ab 5). Fyra av typerna 
aro dessutom mer eller mindre lydiskt betonade. - Vanligare 
an de doriska inslagen aro de lydiska med 44 typer och 56 fall 
(ungf. 7: 40). Den fullstandiga lydiska kadensen B 1 for.ekom
mer dock eridast i 12 fall (ungf. 3: 80), darav 3 med den inle
dande tonikan ersatt av sin parallellklang. I 14 typer och lika 
manga fall finnas subdominantiska inslag (stamtypen AB); 4 
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typer och lika manga fall ha doriska (stamtypen Bb) saint ett 
fall aoliskt inslag (Ba). - Frekvensen· av mixolydiska inslag i 
jonisk tonart visar hos Bach en pafallande tillbakagang i jam
forelse med hos Hassler och andra koralbearbetare vid 1500-talets 
slut och 1600-talets tidigare halft.1 I alla de 31 undersokta jo
niska koralerna aterfinnas endast 8 typer med 10 fall (ungf. 
1: 32) och bland dessa endast ett fall, dar inslaget framgar ge
nom en mixolydisk klang (SS, stamtypen C 1); de ovriga aro 
endast antydda genom dominantseptiman i subdominantens ton
art (AC). - De aoliska typerna aro nagot rikhaltigare foretradda: 
20 typer_ med 28 fall (ungf. 1: 11). Fullstandiga aoliska typer 
( dubbelsidig kadens pa tonikaparallellen eller subdominantparal
Iellen, stamtyperna Aa 1 och Aa 2 aro foretradda i 10 typer med 
12 fall (3: 80)_. Av de halvsidiga aoliska typerna ar den pa do
minantsidan vanligast med 6 fall (1: 53). 

Funktionsordningen S D i jonisk tonart visar under 1600-talet 
en standigt tilltagande frekvens i forhallande till den omvanda 
D S. I de har undersokta 31 joniska koralerna forekommer S D 
sammanlagt 101 ganger medan D S endast upptrader 15 ganger. 
Sattet att infora subdominanten direkt pa dominanten ger dess
utom hos Bach intrycket, att han avser en slags verkan av be
draglig kadens, alltsa ett sammantraffande av tonisk och sub
dominantisk funktion inom subdominantens ram. 

30 av de 31 joniska koralerna sluta pa tonikan, darav 29 over 
dominanten och endast en over subdominanten; det enstaka fal
let av slut pa annan klang modulerar till tonikaparallellens ton
art och slutar pa denna tonarts tonikavariant over dominanten 
( aoliskt slut). 

De 5 cloriska koralerna 

uppvisa 39 typer med 53 fall. De fullsfandiga doriska typerna 
(b 1-4) aro endast representeraae med ett fatal, namligen 10 

1 Detta tycks egendomligt nog endast gii.lla koralerna; i Bachs instrumen

talverk ii.ro utvikningar i subdominantens tonart mycket vanliga. Det ofor

medlade inforandet av den mixolydiskt verkande vii.xelsubdominanten (jfr 

kadenstyperna C 3, 4, 5 och 6)., som vid tiden for monodins genombrott 

var det normala forekommer dii.remot hos Bach endast undantagsvis; den 

mixolydiska verkan erhalles i1os Bach i regel genom dominantseptiman 

i subdominantens tonart (jfr Wohltemperiertes Klavier, Band I, preludierna 

nr VII, XI, XIX, Band II, prelud. I, XVII, XXI m. fl. den inledande kaden

sen, i slutkadenserna forekomma dylika mixolydiska inslag nii.slan maner

artat). 
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typer med 11 fall (ungf. 1: 5). Den otvetydiga doriska halvka
densen (b 7) forekommer endast i ett enstaka fall; de halvka
denstyper, som dorisk har gemensam med aolisk tonart (b 5 och 6) 
daremot i 6 typer med 16 fall (ungf.1: 3), darav typen b 5 med dur
dominant i 4 undertyper och 11 fall (ungf. 1:5) samt samma grund
typ _ men med molldominant i 2 undertyper och 5 fall ( ungf. 1: 11). 
Den joniska helkadensen upptrader i 5 undertyper - alla nara 
beslaktade med A 1 - och 5 fall (ungf. 1: 11). Av joniska halv
kadenstyper forekomma endast ett fall av dominantisk och ett 
fall av subdominantisk typ (A 5 och A 7). - Lydisk helkadens 
forekommer i 3 fall, darav en med joniskt inslag. -Aoliska ka
denser aro de vanligaste - t. o. m. vanligare an de akta do
riska - med 10 typer och 18 fall (mer an 1: 3), darav 8 typer 
med 16 fall (nara 1: 3) av fullstandig helkadens. _ Vanligast ar 
den normala aoliska typen a 1 med durdominant och molltonika, 
som upptrader i 8 fall (nara 1: 6); de ovriga aro strotyper, av 
vilka 4 dock aro synnerligen nara beslaktade med a 1. Aolisk 
halvkadens (a 7) ar endast representerad i tva fall. Av den 
aolisk doriska blandtypen ab forekomma 4 undertyper med var
dera 1 fall. 

Samtliga dessa doriska koraler inledas med molltonikan. Slut
ldang ar i 4 fall tonikavarianten och i 1 fall vaxeldominanten 
over molldominanten (frygiskt verkande slut i vaxeldominantens 
tonart). 

De 3 frggiska koralerna 

erbjuda ett tamligen ringa material for en statistisk undersok
ning over kadenstyperna. En otvetydig frygisk kadens saknas 
bland de 22 typerna med 26 fall. Av dessa typer aro 14 aoliska 
med 16 fall, darav pa subdominanten 11 undertyper med 13 fall 
oi::h pa vaxelsubdominanten 3 typer med lika manga fall. De 
aterstaende 8 typerna aro alla joniska ( 4 pa tonikaparallellen 
cich 4 pa subdominantparallellen) med 10 fall. Frygisk tonart 
ar alltsa hos Bach en aolisk tonart med slut pa dominanten eller 
en jonisk med slut pa tonikaparallellens dominant. Detta be
visas ocksa darav, att ingen av de tre med frygiskt slut forsedda 
koralerna borjar pa en konsonant tonika, utan pa dominantsep
timackordet i subdominantens tonart. 

Den enstaka mixolydiska koralens 7 olika kadenser med lika 
manga fall kan visserligen icke goras till foremal for en statis-
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tisk undersokning. Da den vid jamforelse med ett antal andra 
'mixolydiskt behandlade verk av Bach visar sig typisk for sin 
·upphovsmans val av kadenstyper, torde dessa 7 kadenser dock
giva en ratt god forestallning om Bachs stallning till mixolydisk
·tonart. Kadenstyperna aro: mixolydisk helkadens _med aoliskt
inslag ( C 1 kombinerad med a 5 pa subdominantparallellen),
mixolydisk halvkadens (typ C 6 med genom tonikaparallell for
kladd sluttonika), mixolydisk halvkadens (typ C 7), jonisk hel
Jrndens (typ A 1), jonisk halvkadens (typ A 5), samma typ med
inledningstonikan forkladd genom tonikaparallell, blandtyp med
Jydisk, doriskt, mixolydiskt och joniskt in.slag. Sluttonikan in
irader over subdominanten.1

De 19 aoliska koralerna 

:bjuda pa ett vida rikhaltigare material med 108 typer och 236 
:fall. Bland dessa upptrader aolisk helkadens (a 1-4) med 54 
fall (ungf. 3: 13). Den normala aoliska kadensen (a 1) forekom� 
mer i 28 fall (mer an 1: 8) samt med storre eller mindre varia
iioner i 13 undertyper och 20 fall (nara 1: 12). De ovriga 6 ty
:perna med lika manga fall (ungf. 1: 39) aro kombinationer av 
,a 3 och a 4 samt i 4 fall med a 1. - Den halvsidiga aoliska ka
-densen pa dominantsidan ar foretradd med 8 typer och 62 fall 
(ungf. 5: 12). Vanligast bland dessa ar typen a 5 med durdomi

J.iant med 37 fall (mer an 1: 6) och samma grundtyp med forsta 
ionikan forkladd genom sin parallellklang med 15 fall (nara 
1: 16). De ovriga 6 typerna med 10 fall (ungf. 1: 24) kunna alla 
foras tillbaka pa stamtypen a 5. - Av de 7 typer med 10 fall, 
som representera den halvsidiga aoliska - kadensen at subdomi
nantsidan, kunna 5 typer med 9 fall (ungf. 1: 26) foras tillbaka 
-pa typen a 7, darav den rena typen med molltonika i 4 fall 

1 En undersokning over ett antal mixolydiskt behandlade instrumenlal
-verk med sammanlagt ett fyrtiotal. typer och ett hundraliotal fall ger fol
jande resultat: 7 mixolydiska helkadenstyper (C 1, 2, 3 och 4 samt kom
l>inationer mellan dessa) med 16 fall, 4 akta mixolydiska halvkadenstyper 
(C 5 och _6 delvis med forkladda tonikor) med 18 fall, 6 mixolydiska halv-

1,adenstyper utan SS (C 7 och 8) med 26 fall, 3 joniska helkadenstyper 
(A 1 och 2) med 12 fall, 2 joniska halvsidiga kadenser pa dominantsidan 
0(A 5 och 6) med 17 fall, 2 lydiska helkadenstyper (B 1 och 2) 1'ned 7 fall, 
:3 aoliska helkadenstyper (a 1 och 4) med 4 fall och 2 aoliska halvsidiga 
·;typer (a 5) med 3 fall. Resten arc:i tillfalliga kombinationer. 
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(-1: 59) och med sista tonikan i variantform med 2 fall. De ater
staende 2 typerna med lika manga fall aro daremot undertype1-
till a 8. 

De framrnande kadensinslagen besta av 14 lydiska typer mecl 
15 fall (nara 1: 16), darav 5 med subdominant (joniskt beto
nade), 29 doriska typer med 31 fall (mer an 1: 7) och bland dess�L 
10 typer med lika manga fall (mer an 1: 24) med subdominant, 
vilka alla ha karaktaren av strotyper, som i de flesta fall avlags
na sig tamligen langt fran stamtyperna. De joniska inslagen med. 
31 typer och 69 fall (ungf. 23: 78) ha diiremot en mera regelbun
den karaktar. De 17 dubbelsidiga typerna med 25 fall (ungL 
1: 9) ha alla uppstatt genom utvikning pa tonik.aparallellen och 
kunna med fa undantag foras tillbak.a pa A 1. Undan.tagen be
sta i kombinationer mellan A 1 och A 2. De 4 halvsidiga typerna_ 
at dominantsidan kunna alla foras tillbaka pa A 5. Tva av dem. 
med sammanlagt 27 fall (ungf. 1: 9) ha uppstatt genom. utvik
ning pa tonikaparallellen, de ovriga tva fallen genom utvikning� 
pa tonik.ans ledtonsvaxlingsklang ( eller subdominantparallellen) -
De 6 halvsidiga typerna at subdominantsidan med 10 fall (ungL 
1: 26) ha oftast karaktaren av tillfamghetsbildningar. 

Harmoniken i Bachs koralsattningar skiljer sig ej fran harmo
niken i hans instrumentala verk ( om man undantar fugorna, diir 
den traditionella modulationsordningen i viss man blir bestiim
mande iiven for den harmoniska utvecklingens · detaljer) pa an-
nat satt, an att de i instrumentalverken sa vanliga sekvensbild
ningarna helt bortfalla, nar harmoniken blir bunden genom ko-· 

· ralvisans latenta harmonik, som ocksa torde vara orsaken till 
att de i instrumentalverken sa vanliga utvikningarna i subdomi
nanttonarten aro mindre vanliga i koralbearbetninga:rna. (Sist
namnda forhallande torde mahiinda kunna forklaras pa sa satt,. 
att manga av de joniska och aoliska koralerna ga tillbaka pa ly
disk resp. dorisk. kyrk.oton och att de diirigenom, trots kromatisk. 
foriindring av de for dessa kyrkotoner karakteristisk.a toner iinda. 
behallit en viss tend ens till overvikt at dominantsidan). Av allt 
att doma, tycks Bach i sina koralsattningar ej ha efterstravat den 
rena satsen i hogre grad an i sina profana kompositioner. For 
Bach var all musik sacral, aven om den till sin yttre form hade 
karaktaren av dansmusik, som t. ex. i sviterna. Av denna orsak 
kande han ej heller nil.got behov av att ur sina for liturgiskt bruk 
skapade verk utmonstra sadana foreteelser, som av senare koral� 
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sattare ha betraktats som profana, namligen de "fasta kadens
koncentraten»: till dominanten fogade subdominantiska bestands
delar eHer till subdominanten fogade dominantiska bestandsdelar. 
Tvartom anvander sig Bach av dessa )> uttrycksdissonanser» i 
lika hog grad i sina koralsattningar som i sina instrumentala 
verk. 

Vid ovanstaende undersokningar har endast tagits hansyn till 
rent harmoniska foreteelser; de galla med andra ord helt och 
hallet kadensens morfologi. A vsikten har alltsa icke varit att 
visa forhallandet ni.ellan melodik. och harmonik eller mellan 
harmonik och text, utan vilja endast visa forandringarna de 
olika harmoniska medlens frek.vens hos nagra olika koralsat
tare. Som skillnaden mellan ·koralharmonik och profan har:in.o
nik icke under de narmaste tva arhundradena efter reformatio
nen var lika utpraglad som senare under romantik.en, ger denna 
undersokning samtidigt en pa det hela taget god forestallning 
om respektive k.omponisters harmoniska medel i allmanhet samt 
om deras sfallning till k.yrk.otonarterna. 
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