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eksemplet s. 71. Et sagregister er stillet i udsigt 
i bind 4, og det vil være velkomment; i mel
lemtiden kan man hjælpe sig med de mange 
krydshenvisninger. 

Litteraturlisten har form af et tillæg i almin
delig prosa. Her findes en liste over forkottel
ser, en indledning om almen litteratur, en liste 
over artikler i Svensk tidskrift fdr musikforskning, 
ordnet kronologisk (!), og en række essays, 
svarende til bogens kapitler, hvor baggrunds
litteratur, udgaver m.m. præsenteres. Det er 
meget læseligt, men ikke praktisk, når man har 
brug for at slå en titel efter eller forsøger at 
tyde forkortelser, der ikke er forklaret (BeRI s. 
48 og II7). Man må anbefale en alfabetisk op
stillet litteraturliste i bd. 4. Litterarurudvalget 
dokumenterer i øvrigt såvel den store svenske 
forskningsindsats som det faktum, at andre 
forskere kun sjældent har blandet sig i aktivite
ten. Foruden de bidragende forfattere, ameri
kaneren James Massengale og finske Fabian 
Dahlstram, nævnes vist kun Torben Krogh og 
Jens Henrik Koudal. 

Måske tør man håbe, at en så markant udgi
velse kan åbne for en vækst i den diffusion over 
grænserne, som allerede nu ser ud til at fungere 
på det folkemusikalske område, så at der en 
dag kan skrives en musikhistorie om hele 
0stersøområdet. Gerne med denne publika
tion som forbillede. 

Carsten E. Hatting 

Leif ]onsson og Martin Tegen (red.): Musiken i 
Sverige, III. Den nationella identiteten 1810-
1920. Bokfdrlaget T. Fischer & Co., Stockholm 
1992. 544 s. Il!. Noder. ISBN 91-7054-685-1. S.kr. 
ca. 500,-. 

Ved læsningen af forordet til dette først ud
givne bind af en ny svensk musikhistorie får 
man et godt indtryk af dels projektets omfang 
og ambitionsniveau, dels den planlægning eller 
ligefrem de vanskeligheder, der er gået forud 
for udgivelsen. Planerne om denne nye publi
kation til afløsning af først og fremmest Tobias 
Norlinds Svensk musikhistoria (1901) går så 
langt tilbage som til 1940rne, men først i 1988 
nåede man så vidt, at der kunne træffes aftale 
med et forlag. Medens man i indledningsfasen 

Anmeldelser 

havde forestillet sig, at værket skulle baseres på 
allerede eksisterende forskningsresultater, viste 
det sig snart, at der på en lang række områder 
måtte foretages kildes tudi er, for at udgivelsens 
faglige konsistens kunne sikres. At en sådan 
arbejdsproces overhovedet har kunnet realise
res skyldes i første række, at medarbejderstaben 
har været relativt omfattende; der har således 
medvirket 17 forfattere ved udarbejdelsen af 
det foreliggende bind. Til gengæld er det lyk
kedes at give fremstillingen en emnemæssig 
bredde og en fagkyndig behandling, som må 
imponere. 

Allerede i indledningen gøres det klart, at 
målet med denne musikhistorie ikke har været 
at give en behandling, som kun fokuserer på 
kunstmusikken: "Vi viII ge en så adekvat bild 
som majligt av musiken i Sverige under ulika 
epoker och i skiida delar av landet - hos såval 
hag som låg, i såval stad som landsbygd, bland 
såval adel och medelklass som almoge och 
arbetare." (s . IO). Med udgangspunkt i denne 
pragmatiske variant af den musikalske struktur
historie - som Leif Jonsson kalder den i foror
det - præsenteres 13 kapitler fordelt i tre hoved
dele, som har til formål at beskrive musikken i 
Sverige og med velberåd hu ikke svensk musik
historie. Denne sondring er tydeligvis vigtig at 
holde sig for øje, og det betones, at "personer 
blir behandlade i relation till sin betydeIse fOr 
musiken i Sverige och inte mot bakgrund av 
sin nationalitet." (s. II). Dette medfører, at 
Skåne, Halland og Blekinge findes behandlet 
fra ca. 1660, og at musikkens historie i Finland 
medtages til 1809. 

Første del beskriver musikdyrkelsen i perio
den 18ro-1920. Til en indledning gives korte, 
men informative vuer over "musikken, kultu
ren og samfundet" i de enkelte årtier, hvorpå 
specielle områder tages under behandling: op
tegnelser af folkemusik, musikmiljøer og reper
toirer, musikerne og musikmarkedet, musik til 
uddannelse, frelse og fornøjelse, samt folke
musikken som nationalt og provinsielt symbol. 
Anden del omhandler musikproduktionen 1810-
1870 med et kapitel om vokalmusikken, et om 
instrumentalmusikken, samt et indeholdende 
fire komponistportrætter (A. Fr. Lindblad, F. 
Berwald, L. Norman og A. Saderman). Ende
lig omfatter tredie del en beskrivelse af musik
produktionen 1870-1920 med fire kapitler om 
hhv. vokalmusikken, instrumentalmusikken, 
endnu fire komponistportrætter (E. Sjagren, 
W. Stenhammar, W. Peterson-Berger og H . 
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eksemplet s. 71. Et sagregister er stillet i udsigt 
i bind 4, og det vil va:re velkomment; i mel
lerntiden kan man hja:lpe sig med de mange 
krydshenvisninger. 

Litteraturlisten har form af et tilla:g i almin
delig prosa. Her findes en liste over forkottel
ser, en indledning om almen litteratur, en liste 
over artikler i Svensk tidskrijt fdr musikforskning, 
ordnet kronologisk (!), og en ra:kke essays, 
svarende til bogens kapitler, hvor baggrunds
litteratur, udgaver m.m. pra:senteres. Det er 
meget la:seligt, men ikke praktisk, nar man har 
brug for at sla en titel efter eller forsoger at 
tyde forkortelser, der ikke er forklaret (BeRI s. 
48 og II7). Man ma anbefale en alfabetisk op
stillet litteraturliste i bd. 4. Litteraturudvalget 
dokumenterer i ovrigt savel den store svenske 
forskningsindsats som det faktum, at andre 
forskere kun sja:ldent har blandet sig i aktivite
ten. Foruden de bidragende forfattere, ameri
kaneren James Massengale og finske Fabian 
Dahlström, na:vnes vist kun Torben Krogh og 
Jens Henrik Koudal. 

Maske tor man habe, at en sa markant udgi
velse kan abne for en va:kst i den diffusion over 
gra:nserne, som allerede nu ser ud til at fungere 
pa det folkemusikalske omrade, sa at der en 
dag kan skrives en musikhistorie om hele 
0sters00mrädet. Gerne med denne publika
tion som forbillede. 

Carsten E. Hatting 

Leif Jonsson og Martin Tegen (red.): Musiken i 
Sverige, 111. Den nationella identiteten 1810-
1920. Bokfdrlaget T. Fischer & Co., Stockholm 
1992. 544 s. Ill. Noder. ISBN 91-7054-685-1. S.kr. 
ca. 500,-. 

Ved la:sningen af forordet til dette forst ud
givne bind af en ny svensk musikhistorie rar 
man et godt indtryk af dels projektets omfang 
og ambitionsniveau, dels den planla:gning eller 
ligefrem de vanskeligheder, der er gaet forud 
for udgivelsen. Planerne om denne nye publi
kation til aflosning af forst og fremmest Tobias 
Norlinds Svensk musikhistoria (1901) gar sa 
langt tilbage som til 1940rne, men forst i 1988 
näede man sa vidt, at der kunne tra:ffes aftale 
med et forlag. Medens man i indledningsfasen 

Anmeldclser 

havde forestillet sig, at va:rket skulle baseres pa 
allerede eksisterende forskningsresultater, viste 
det sig snart, at der pa en lang ra:kke omräder 
matte foretages kildestudier, for at udgivelsens 
faglige konsistens kunne sikres. At en sadan 
arbejdsproces overhovedet har kunnet realise
res skyldes i forste ra:kke, at medarbejderstaben 
har va:ret relativt omfattende; der har säledes 
medvirket 17 forfattere ved udarbejdelsen af 
det foreliggende bind. Til genga:ld er det lyk
kedes at give fremstillingen en emnema:ssig 
bredde og en fagkyndig behandling, som ma 
imponere. 

Allerede i indledningen gores det klart, at 
mälet med denne musikhistorie ikke har va:ret 
at give en behandling, som kun fokuserer pa 
kunstmusikken: "Vi viII ge en sa adekvat bild 
som möjligt av musiken i Sverige under ulika 
epoker och i skilda delar av landet - hos saväl 
hög som lag, i saväl stad som landsbygd, bland 
saväl adel och medelklass som almoge och 
arbetare." (s . 10). Med udgangspunkt i denne 
pragmatiske variant af den musikalske struktur
historie - som Leif Jonsson kalder den i foror
det - pra:senteres 13 kapitler fordelt i tre hoved
dele, som har til formal at beskrive musikken i 
Sverige og med velberäd hu ikke svensk musik
historie. Denne sondring er tydeligvis vigtig at 
holde sig for oje, og det betones, at "personer 
blir behandlade i relation till sin betydelse för 
musiken i Sverige och inte mot bakgrund av 
sin nationalitet." (s. II). Dette medforer, at 
Skane, Halland og Blekinge findes behandlet 
fra ca. 1660, og at musikkens historie i Finland 
medtages til 1809. 

Forste del beskriver musikdyrkelsen i perio
den 18ro-1920. Til en indledning gives korte, 
men informative vuer over "musikken, kultu
ren og samfundet" i de enkelte artier, hvorpa 
specielle omräder tages under behandling: op
tegnelser af folkemusik, musikmiljoer og reper
toirer, musikerne og musikmarkedet, musik til 
uddannelse, frelse og fOr11ojelse, samt folke
musikken som nationalt og provinsielt symbol. 
Anden del omhandler musikproduktionen 1810-
1870 med et kapitel om vokalmusikken, et om 
instrumentalmusikken, samt et indeholdende 
fire komponistportra:tter (A.Fr. Lindblad, F. 
Berwald, L. Norman og A. Söderman). Ende
lig omfatter tredie del en beskrivelse af musik
produktionen 1870-1920 med fire kapitler om 
hhv. vokalmusikken, instrumentalmusikken, 
endnu fire komponistportra:tter (E. Sjögren, 
W. Stenhammar, W. Peterson-Berger og H . 



Anmeldelser 

Alfven) samt endelig et afslutningskapitel med 
titlen "Den romantiska epilogen". 

Det har været redaktionens målsætning, at 
musikhistorien skal kunne anvendes som både 
håndbog og "læsebog", og denne disposition 
synes vellykket. Dels er der inden for de nævn
te kapitler foretaget en opdeling af stoffet i 
ganske korte afsnit, ofte af kun 1-2 siders læng
de, som gør det muligt hurtigt at indhente de 
ønskede oplysninger inden for et afgrænset 
område; dels er fremstillingen generelt meget 
informationsrig. Det må aftvinge respekt, at 
det er lykkedes at disponere musikhistorien, så 
den alligevel fremstår som en sammenhæn
gende fremstilling, som i høj grad fortjener at 
blive læst fra ende til anden. Det er i øvrigt in
spirerende at srudere det afsluttende "kapitel" 
kaldet "Litterarur & referenser", som beskriver 
den refererede litterarur ganske kort i afsnit 
svarende til den øvrige fremstillings. Dette ka
pitel tjener også det formål at afkode de litte
rarurhenvisninger, som i teksten er angivet i 
parentes med forfatternavn, årstal og sidetal. 
Endelig må det nævnes, at værket er forsynet 
med et udførligt personindeks, som man nok 
kunne ønske var suppleret med et enmeindeks; 
dette ville i hvert fald have imødekommet kra
vene til bogens funktion som opslagsværk. 

Som det vil være fremgået, er der tale om en 
musikhistorisk fremstilling, som ikke mindst 
udmærker sig ved at belyse så at sige alle sider 
af begrebet musikkulrur. Der tages en række 
områder op, som hidtil har været forsømt. Her 
falder ikke mindst den brede, folkelige musik
udøvelse i øjnene. Således beskrives under ka
pitlet "Ensembleverksanrheten" musikkorps in
den for bl.a. afholdsbevægelsen, Frelsens Hær 
og arbejderbevægelsen, og desuden gives der 
en, om end korrfattet, behandling af deres re
pertoirer. Det er et karakteristisk og prisvær
digt ttæk ved denne bog, at der, hvor det over
hovedet er muligt, holdes en nær kontakt til 
det klingende, til musikken. Under behandlin
gen af områder som eksempelvis regiments
musikken og teatermusikken bringes der en 
række facts, som danner grundlag for en indgå
ende beskrivelse; opregningen af lokaliteter for 
teater og musik s. IH, 1+1, 1+9 og 153 er lige
som tilsvarende opstillinger over de militære 
musikkorps s. 159 og 154 eksempler på værkets 
høje formidlingsniveau . En række steder har 
man ladet indskyde korte ekskurser, der frem
træder i tekstafsnit sat i mindre punkt, eller, 
hvis det drejer sig om længere tekster, som af-
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grænsede afsnit i teksten; dette gælder f.eks. en 
beskrivelse af repertoiret i ti populære svenske 
musikalbums fra I860erne og -70erne. I kapit
let om folkemusikken kan man læse en fasci
nerende beskrivelse af folkloristen Richard 
Dybeck (s.65ff.), og under overskrifren ,,Några 
traditionsmilj6er" (S.73ff.) findes en beretning 
om to visesangere, hvor man i en levende skil
dring kommer tæt på deres musikalske og so
ciale miljø. 

Behandlingen af periodens komponister ud
gøres, som det er nævnt, først og fremmest af 
de otte portrætter, som til gengæld er rigeligt 
forsynet med nodeeksempler med ledsagende 
musikteknisk beskrivelse. Desuden findes der i 
kapitlerne om vokalmusikken og instrumental
musikken omtale af en lang række komponi
sters værker, som her er ordnet genrevis. Man 
fornemmer tydeligt, at store dele af dette stof 
er forfattet af speCialister på området. Det er 
næppe til disse gennemgange, man har måttet 
foretage nye kildesrudiei"! Hvad der i høj grad 
gør læsningen af komponist- og genrekapit
lerne så medrivende, er de mange og, synes 
det, velvalgte nodeeksempler. I de fleste til
fælde ledsages de af gode, ja til tider fremra
gende tekster, som på forbilledlig vis formår at 
gøre det enkelte eksempel til et mere alment 
udtryk for den pågældende komponists stil. Et 
eksempel på dette finder- man på s. +1+, hvor 
passager fra første sats af Emil Sj6grens violin
sonate op.p illustrerer den ofte fremhævede 
mangel på tematisk arbejde i komponistens 
værker. Hvad der udmærker teksten, er des
uden forfatterens - i dette tilfælde Anders 
Edlings - vilje til at gå ind på værkets præmis
ser og påpege dets strukrurelle kvaliteter. At 
dette eksempel er fremdraget, skyldes ikke blot, 
at det ved sin klarhed er typisk for denne 
musikhistorie; det er tillige udtryk for den for
ståelse hos forfatterne eller ligefrem fordoms
frihed over for emnet, der gennemstrømmer 
de enkelte kapitler. 

Det er umuligt på denne beskedne plads at 
yde samtlige 17 forfattere retfærdighed, hvorfor 
der er afstået fra en egentlig behandling af de 
enkelte kapitler. Formålet med denne anmel
delse har da også i første række været at give et 
billede af dette binds omfang og bredde samt 
af den videnskabelige kvalitet, der udstråler fra 
det. At fremstillingen ydermere bæres oppe af 
en entusiasme og er affattet i et i bedste for
stand flydende sprog, er endnu et væsentligt 
plus ved publikationen. Ved læsningen af bo-

Anmeldelser 

Alfven) samt endelig et afslutningskapitel med 
titlen "Den romantiska epilogen". 

Det har v<eret redaktionens mlls<etning, at 
musikhistorien skal kunne anvendes som bade 
händbog og "I<esebog", og denne disposition 
synes vellykket. Dels er der inden for de n<evn
te kapitler foretaget en opdeling af stoffet i 
ganske korte afsnit, ofte af kun I-2siders l<eng
de, som gor det muligt hurtigt at indhente de 
onskede oplysninger inden for et afgr<enset 
omrade; dels er fremstillingen genereIt meget 
informationsrig. Det ma aftvinge respekt, at 
det er lykkedes at disponere musikhistorien, sa 
den alligevel fremstär som en sammenh<en
gende fremstilling, som i hoj grad fortjener at 
blive l<est fra ende til anden. Det er i ovrigt in
spirerende at srudere det afslurtende "kapitel" 
kaldet "Lirterarur & referenser", som beskriver 
den refererede lirterarur ganske kort i afsnit 
svarende til den ovrige fremstillings. Derte ka
pitel tjener ogsa det formll at afkode de lirte
rarurhenvisninger, som i teksten er angivet i 
parentes med forfarternavn, arstal og sidetal. 
Endelig ma det n<evnes, at v<erket er forsynet 
med et udforligt personindeks, som man nok 
kunne onske var suppleret med et enmeindeks; 
derte ville i hvert fald have imodekommet kra
vene til bogens funktion som opslagsv<erk. 

Som det viI v<ere fremgäet, er der tale om en 
musikhistorisk fremstilling, som ikke mindst 
udm<erker sig ved at belyse sa at sige alle sider 
af begrebet musikkulrur. Der tages en r<ekke 
omrader op, som hidtil har v<eret forsomt. Her 
falder ikke mindst den brede, folkelige musik
udovelse i ojnene. Saledes beskrives under ka
pitlet "Ensembleverksanrheten" musikkorps in
den for bl.a. afholdsbev<egelsen, Frelsens H<er 
og arbejderbev<egelsen, og desuden gives der 
en, om end korrfartet, behandling af deres re
pertoirer. Det er et karakteristisk og prisv<er
digt rt<ek ved denne bog, at der, hvor det over
hovedet er muligt, holdes en n<er kontakt til 
det klingende, til musikken. Under behandlin
gen af omtäder som eksempelvis regiments
musikken og teatermusikken bringes der en 
r<ekke facts, som danner grundlag for en indgä
ende beskrivelse; opregningen af lokaliteter for 
teater og musik s. I34, I+I, 1+9 og I53 er lige
som tilsvarende opstillinger over de milit<ere 
musikkorps s. 159 og I54 eksempler pa v<erkets 
hoje formidlingsniveau . En r<ekke steder har 
man ladet indskyde korte ekskurser, der frem
tr<eder i tekstafsnit sat i mindre punkt, eller, 
hvis det drejer sig om l<engere tekster, som af-
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gr<ensede afsnit i teksten; dette g;elder f.eks. en 
beskrivelse af repertoiret i ti popul<ere svenske 
musikalbums fra I860erne og -70erne. I kapit
!et om folkemusikken kan man l<ese en fasci
nerende beskrivelse af folkloristen Richard 
Dybeck (s.65ff.), og under overskrifren ,,Nagra 
traditionsmiljöer" (S.73ff.) findes en beretning 
om to visesangere, hvor man i en levende skil
dring kommer t<et pa deres musikalske og so
ciale miljo. 

Behandlingen af periodens komponister ud
gores, som det er n<evnt, forst og fremmest af 
de otte portr<erter, som til geng;eld er rigeligt 
forsynet med nodeeksemp!er med ledsagende 
musikteknisk beskrivelse. Desuden findes der i 
kapitlerne om vokalmusikken og instrumental
musikken omtale af en lang [<ekke komponi
sters v<erker, som her er ordnet genrevis. Man 
fornemmer tydeligt, at store dele af derte stof 
er forfartet af specialister pa omradet. Det er 
n<eppe til disse gennemgange, man har mattet 
foretage nye kildesrudier! Hvad der i hoj grad 
gor l<esningen af komponist- og genrekapit
lerne sa medrivende, er de mange og, synes 
det, velvalgte nodeeksemp!er. I de fleste til
f<elde ledsages de af gode, ja til tider fremra
gende tekster, som pa forbilledlig vis formar at 
gore det enkelte eksempel til et mere alment 
udtryk for den pag<eldende komponists stil. Et 
eksempel pa dette finder- man pa s. +1+, hvor 
passager fra forste sats af Emil Sjögrens violin
sonate op.p illustrerer den ofte fremh<evede 
mangel pa tematisk arbejde i komponistens 
v<erker. Hvad der udm<erker teksten, er des
uden forfarterens - i derte tilf<elde Anders 
Edlings - vilje til at ga ind pa v<erkets pr<emis
ser og papege dets strukrurelle kvaliteter. At 
derte eksempel er fremdraget, skyldes ikke blot, 
at det ved sin klarhed er typisk for denne 
musikhistorie; det er tillige udtryk for den for
staelse hos forfatterne eller ligefrem fordoms
frihed over for emnet, der gennemstrommer 
de enkelte kapitler. 

Det er umuligt pa denne beskedne plads at 
yde samtlige I7 forfartere retf<erdighed, hvorfor 
der er afstaet fra en egentlig behandling af de 
enkelte kapitler. Formllet med denne anmel
delse har da ogsa i forste r<ekke v<eret at give et 
billede af derte binds omfang og bredde samt 
af den videnskabelige kvalitet, der udstrller fra 
det. At fremstillingen ydermere b<eres oppe af 
en entusiasme og er affattet i et i bedste for
stand flydende sprog, er endnu et v<esentligt 
plus ved publikationen. Ved l<esningen af bo-
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gen gribes man igen og igen af trangen til at 
høre den musik, der omtales eller behandles. 
Noget bedre skudsmål kan man næppe give 
denne nye musikhistorie. 

Claus Røllum-Larsen 

Peter WaIW: Elementær funktionsharmonik på 
grundlag af den enkle fIrstemmige sats. 
EIWst'rØm & Sødring, København I993. I29 s. 
Noder. ISBN 878709I-58-5. Kr. 12k. 

Peter Wang er med sin lærebog i den elementære 
funktionsharmonik kommet et snart længe følt 
savn imøde. Den funktionsharmoniske teori 
stammer jo fra Hugo Riernann, som i 1870erne 
påbegyndte opbygningen af systemet. Ved hans 
død i 1919 forelå der adskillige skrifter om emnet 
fra hans hånd. Her i landet blev denne teori ind
ført af Finn Høffding omkr. 1930 og for første 
gang udmøntet i pædagogisk form i hans Har
monilære. I Den er en lærebog "efter Riernann", 
dvs., at den ikke overtager Riernanns tanketunge 
og tildels uhåndterlige teorisystem i dets helhed, 
men søger at gribe essensen af hans syn på den 
dur-moll-tonale harmonik og udmynte den i en 
mere tilgængelig lærebogsform. Det samme kan 
siges om adskillige andre harmonilærebøger si
den 1920; ja i 1970 kunne Renate Irnig udsende 
sin bog om funktions betegnelser i harmonilære
bøgerne siden Riemann2 - det er en bog på 281 
sider! Det er navnlig den såk. "duale" mollteori 
(underklangsteorien) og Riernanns dissonans
teori, der har haft svært ved at glide ned hos de 
fleste - og ikke uden grund. Men den lysende 
tanke, at harmonikken i dur og moll ikke er be
skrevet fYldestgørende med trinbetegnelser, men 
at der til grund for akkordfølgerne ligger en har
monisk ,)ogik" med grundaksiom i den tonale 
kadence, den fængede og har siden vundet ud
bredelse navnlig i tysk og skandinavisk harmoni
læreundervisning, omend ikke hos alle. 

Resultatet af "efter-Riemann"-situationen er, 
at de enkelte lærebøger og de enkelte lærere mere 
eller mindre har kørt deres egne funk
tionsharmoniske løb med egne løngange og 
smutveje. I 1976 påbegyndte Høffding en større 
og mere systematisk Harmonilære, hvoraf dog 
desværre kun I. del foreligger. 3 Allerede 15 år tid
ligere havde imidlertid Høffding-eleven Svend 
Westergaard udsendt sin Harmonilære,+ som nok 
er den, der har været mest brugt i de senere år 

Anmeldelser 

(selvom parallel- og stedfortræderbegreberne her 
desværre ikke holdes adskilt). 

Det er denne fra Høffding udgåede "danske" 
version af den Riemann'ske funktionslære man 
fInder videreført i P.Ws lærebog. Den er udtryk
keligt betegnet som elementær og indskrænker 
sig da også til øvelser i fIrstemmig sats. Udgangs
punktet er de enkle tonale kadencer i dur og moll 
og de spændingsforhold, man kan konstatere in
den for dem. Herfra skrides der til en omhygge
lig forklaring af, hvad der ligger i begrebet affini
tet, på basis af kvintslægtskab og ledetoner med 
udgangspunkt i partialtonerækken (som også 
pryder omslaget), altsammen fulgt op af enkle 
spilleøvelser. Her støder P.W - som alle andre -
panden mod mollproblemet, men smutter ele
gant udenom med en bemærkning om, at man 
natnrligvis kan fordybe sig teoretisk i musikkens 
fænomenologi - men man kan også lade være. 
Og det gør han så. Med forskrifter for interval
brug og dissonansbehandling slutter så indled
ningen. 

I kap. I gennemgås treklangene og deres om
vendinger, stillinger, beliggenheder og fordoblin
ger, og stemmeføringsreglerne introduceres til
lige med slutningerne. I det følgende kapitel 
introduceres de dissonerende toner i D7 og S6 
og deres ufuldkomne former samt Sno Forud
holds-, gennemgangs- og atledningsakkorder 
bringes på bane, og der vises endelig en harmoni
sering af en "koralperiode", som den kaldes5 -

dvs. ftem til den første fermat. Kap. lIT viser med 
udgangspunkt i kvintskridtsekvensen brugen af 
bidominanter inel. den kvintaltererede veksel
dominant. Endelig i sidste kapitel diskuteres har
monisering af de følgende "perioder", og der 
sluttes med nogle mønsterharmoniseringer samt 
en række opgaver. 

Som man vil forstå, er der tale om en pædago
gisk særdeles omhyggeligt tilrettelagt fremstil
ling, som holder sig strengt til sit emne, en frem
stilling hvor hver detalje forklares, eksemplifIceres 
og følges op af øvelser. Hver sten på vejen bliver 
vendt. Hvis brugeren ikke lærer fIrstemmig har
monisering, er det ikke bogens skyld. Det skulle 
derfor være en bog, som enhver teorilærer, der 
underviser i funktionsharmonik, må gribe med 
kyshånd - hvis han, vel at mærke, kan erklære sig 
enig i de udlægninger og begreber, som præsen
teres. 

Her støder man imidlertid på den omtalte "ef
ter Riemann"-situation. Hvor enige de enkelte 
undervisere end måtte være i funktionslærens 
grundlæggende principper, ligeså forskelligt kan 

144 

gen gribes man igen og igen af trangen til at 
hore den musik, der omtales eller behandles. 
Noget bedre skudsmil kan man na:ppe give 
denne nye musikhistorie. 

Claus Rßllum-Larsen 

Peter WaIW: Elementa:r funktionsharmonik pa 
grundlag af den enkle frrstemmige sats. 
EIWstnIm & Sndring, KfJbenhavn I993. I29 s. 
Noder. ISBN 878709I-58-5. Kr. 12k. 

Peter Wang er med sin Ia:rebog iden elementa:re 
funktionsharmonik kommet et snart Ia:nge folt 
savn imode. Den funktionsharmoniske teori 
stammer jo fra Hugo Riemann, sam i 1870erne 
pabegyndte opbygningen af systemet. Ved hans 
dod i 1919 forela der adskillige skrifter om emnet 
fra hans hilnd. Her i landet blev denne teori ind
fort af Finn Hoffding omkr. 1930 og for forste 
gang udmontet i pa:dagogisk form i hans Har
moniLere.I Den er en Ia:rebog "efter Riemann", 
dvs., at den ikke overtager Riemanns tanketunge 
og tildels uhilndterlige teorisystem i dets helhed, 
men soger at gribe essensen af hans syn pa den 
dur-molI-tonale harmonik og udmynte den i en 
mere tilga:ngelig Ia:rebogsform. Det sarnme kan 
siges om adskillige andre harmonila:reboger si
den 1920; ja i 1970 kunne Renate Irnig udsende 
sin bog om funktionsbetegnelser i harmonila:re
bogerne siden Riemann2 - det er en bog pa 281 
sider! Det er navnlig den silk. "duale" mollteori 
(underklangsteorien) og Riemanns dissonans
teori, der har haft sva:rt ved at glide ned hos de 
fleste - og ikke uden grund. Men den Iysende 
tanke, at harmonikken i dur og moll ikke er be
skrevet f)rldestgorende med trinbetegnelser, men 
at der til grund for akkordfolgerne ligger en har
monisk ,)ogik" med grundaksiom i den tonale 
kadence, den fa:ngede og har siden vundet ud
bredelse navnlig i tysk og skandinavisk harmoni
Ia:reundervisning, omend ikke hos alle. 

Resultatet af "efter-Riemann"-situationen er, 
at de enkelte Ia:reboger og de enkelte Ia:rere mere 
eller mindre har kort deres egne funk
tionsharmoniske lob med egne longange og 
smutveje. I 1976 pabegyndte Hoffding en storre 
og mere systematisk HarmoniLere, hvoraf dog 
desva:rre kun I. dei foreligger. 3 Allerede 15 är tid
ligere havde irnidlertid Hoffding-eleven Svend 
Westergaard udsendt sin Harmoni!&re,+ som nok 
er den, der har va:ret mest brngt i de senere är 

Anmeldelser 

(selvom parallel- og stedfortra:derbegreberne her 
desva:rre ikke holdes adskilt). 

Det er denne fra Hoffding udgaede "danske" 
version af den Riemann'ske funktionsla:re man 
finder viderefort i P.Ws Ia:rebog. Den er udtryk
keligt betegnet sam elementa:r og indskra:nker 
sig da ogsa til ovelser i firstemnli.g sats. Udgangs
punktet er de enkle tonale kadencer i dur og moll 
og de spa:ndingsforhold, man kan konstatere in
den for dem. Herfta skrides der til en omhygge
lig forklaring af, hvad der ligger i begrebet affini
tet, pa basis af kvintsla:gtskab og ledetoner med 
udgangspunkt i partialtonera:kken (som ogsa 
pryder omslaget), altsarnmen fulgt op af enkle 
spilleovelser. Her stoder P.W - som alle andre -
panden mod mollproblemet, men smutter ele
gant udenom med en bema:rkning om, at man 
naturligvis kan fordybe sig teoretisk i musikkens 
fa:nomenologi - men man kan ogsa lade va:re. 
Og det gor han sa. Med forskrifter for interval
brng og dissonansbehandling slutter sa indled
ningen. 

I kap. I gennemgäs treklangene og deres om
vendinger, stillinger, beliggenheder og fordoblin
ger, og stemmeforingsreglerne introduceres til
lige med slutningerne. I det folgende kapitel 
introduceres de dissonerende toner i D7 og S6 
og deres ufuldkomne former samt Sn. Forud
holds-, gennerngangs- og afledningsakkorder 
bringes pa bane, og der vises endelig en harmoni
sering af en "koralperiode", som den kaldes5 -

dvs. ftem til den forste fermat. Kap. In viser med 
udgangspunkt i kvintskridtsekvensen brugen af 
bidominanter incl. den kvintaltererede veksel
dominant. Endelig i sidste kapitel diskuteres har
monisering af de folgende "perioder", og der 
sluttes med nogle monsterharmoniseringer samt 
en ra:kke opgaver. 

Sam man vii forscl, er der tale om en pa:dago
gisk sa:rdeles omhyggeligt tilrettelagt fremstil
ling, som holder sig strengt til sit ernne, en frem
stilling hvor hver detalje forklares, eksemplificeres 
og f01ges op af ovelser. Hver sten pa vejen bliver 
vendt. Hvis brugeren ikke Ia:rer firstemmig har
monisering, er det ikke bogens skyld. Det skulle 
derfor va:re en bog, som enhver teorila:rer, der 
underviser i funktionsharmonik, ma gribe med 
kyshilnd - hvis han, vel at ma:rke, kan erkla:re sig 
enig i de udla:gninger og begreber, sam pra:sen
teres. 

Her stoder man irnidlertid pa den omtalte "ef
ter Riemann"-situation. Hvor enige de enkelte 
undervisere end matte va:re i funktionsla:rens 
grundla:ggende principper, ligesa forskelligt kan 


