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Redaktionelt
Velkommen til den ordinære udgave af DMO Vol. 7 (2015), som rummer i alt fem
bidrag.
Svend Hvidtfelt Nielsen (Københavns Universitet) præsenterer i artiklen “Hvem er
altereret?” resultatet af sin teorihistoriske forskning. Artiklen handler om den akkord,
der i dansk teoritradition kaldes ‘den altererede vekseldominant’. Forfatteren sporer
behandlingen af denne akkord i tyske, franske og italienske musikteoretiske værker fra
det 18. til det 20. århundrede, og han udnytter den historiske indsigt til en kritisk diskussion af akkordens behandling i danske musikteoretiske værker fra 1933 til i dag.
Søren Møller Sørensen (Københavns Universitet) rapporterer fra Den 23. Konference for Arabisk Musik i Cairo 1.-10. november 2014. Rapporten kommenterer konferencens indhold og form og berører også, hvordan den er påvirket af politiske forhold i
Egypten.
Søren Møller Sørensens artikel “Nas. r Shamma – lutvirtuos og engageret kunstner”
omhandler sammenhænge og brudflader mellem kunst og ideologi i den moderne
arabiske kultur som disse træder frem i relation til den irakisk fødte musiker Nas. r
Shammas’ mediepersona. Artiklen bringer endvidere interessante overvejelser om det
vestlige, historiske virtuosbegrebs relevans som forståelsesramme for Nas. r Shammas
som kunstner.
Helen Rossil (Uppsala Universitet) diskuterer i artiklen “Viser på valse – vokale
vinkler” den omfattende udgivelse af folkelig sang, som udkom under samme navn
i 2013. I særdeleshed diskuteres forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed med
en betoning af sangerens rolle, og artiklen spørger på den baggrund til den folkelige
sangs status i dansk sammenhæng, hvor man modsat det øvrige Skandinavien ikke
oplevede en vokal bølge i forlængelse af 1970’ernes folkemusikalske revitalisering.
Udgavens ene anmeldelse er en læsning af Lars Ole Bondes Musikterapi. Teori, Ud
dannelse, Praksis, Forskning. En håndbog om musikterapi i Danmark (2014).
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Hvem er altereret?
Historisk motiveret argument for en kopernikansk vending
i funktionsteorien

Indledning
“Kan musikteori være historisk”, spørger J. Ph. Sprick i 2010 i en artikel i det tyske
Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie1 og berører derved en problemstilling, som
ifølge forfatteren spiller en central rolle i nyere tysk teori.2 Det er spørgsmålet, hvorvidt en historisk og systematisk tilgang til et musikalsk emneområde kan spille sammen. Om f.eks. en historisk tilgang kan bruges til at begrunde elementer i et systemisk udformet musikteoretisk system. Forudsætningen herfor er først og fremmest at
“erkende de herskende systematikkers historicitet”,3 dvs. at teoriens udøvere har en
bevidsthed om de benyttede begrebers historiske kontekst og – ikke mindst – om de
alternativer, den herskende skole har fravalgt.
Når en sådan tilgang ikke er selvfølgelig, skyldes det en iboende modsætning
mellem musikhistorisk og musikteoretisk praksis, eller mellem historie og systematik.4 Carl Dahlhaus anfører, at man, når man i musikteoretisk sammenhæng forsøger at genetablere historiens funktion inden for musikteoretiske begrundelser, ligefrem kan støde på en nærmest tvangspræget afvisning.5 For at “begrunde teori historisk betyder i grunden, at man frarøver teorien netop den fordring, der bærer den
som teori,”6 nemlig, at dens udsagns gyldighed er systemisk og ikke historisk betinget. Inddrager et musikteoretisk system historien, er det oftest for at vise, hvorledes den gældende teori er en skærpelse og præcisering af disse tidligere teorier.7
Historien bliver en dimension, hvori man søger “efter forgængere, for at legitimere

1
2
3
4
5

6
7

Jan Philipp Sprick, ”Kann Musiktheorie >historisch< sein?,” ZGMTH Sonderausgabe (2010): 145
Sprick, ”Kann Musiktheorie,” 145.
Ibid., 149: “[…] die Historizität gängiger Systematiken zu erkennen”.
Ibid., 145.
Carl Dahlhaus, Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert, Bind 10, første del i Geschichte der Musik
theorie, ed. Frieder Zaminer (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1984), 57:
“Versucht man dagegen, die Funktion der Geschichte innerhalb musiktheoretischer Rechtfertigungsund Begründungszusammenhänge zu rekonstruieren, so ist das auffälligste Phänomen, auf das man
stößt, eine geradezu obsessive Tendenz zur Abwehr historischen Denkens.” – Alle oversættelser af tysk
og fransk er mine egne med mindre andet er angivet.
Dahlhaus, Die Musiktheorie, ibid.: ”Theorie historisch zu erklären bedeutet im Grunde, sie des Anspruchs zu berauben, von dem sie als Theorie getragen wurde.”
Dahlhaus, Die Musiktheorie, 58.
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sin egen” teori.8 Et eksempel er Hugo Riemanns teorihistorie. Han skriver selv om
sin gennemgang af teorien fra Rameau frem til Riemann, at den kan forstås som en
“regnskabsaflæggelse for oprindelsen” til funktionsteorien.9 Det er i det perspektiv
hele hans teorihistorie er skrevet. Som Riemann formulerer det: Kun “de [teoretiske
værker], som opnåede nævneværdig betydning for Tonesatsteoriens [læs: funktionsteoriens] udviklingshistorie, ligegyldigt om det er i positiv (befordrende) eller negativ (hæmmende) forstand, kan interessere os.”10
Skønt ånden er en ganske anden, kan samme princip genfindes i de to udgivelser,
som Sprick11 ender med at fremhæve som eksemplariske for inkorporering af historisk
argumentation i en teoretisk systematik: Daniel Harrisons12 teori om skalatrinfunktioner og David Kopps13 teori om mediantfunktion. Hos begge forfattere gennemgås de
historiske forudsætninger, som deres teorier er opstået af. Ikke for at fremstille deres
egne teorier som en renere udfoldelse af det, tidligere teorier ikke magtede selv at formulere, men for at vise, at musikteoretiske systemer stadig er historiske fænomener,
der ikke opstår i et vakuum.
En anden måde at inddrage historien finder man i Diether de la Mottes Harmoni
lære,14 der prætenderer at udlede sine teoretiske udsagn af den musikalske empiri.
Den historiske ‘begrundelse’ af teorien, man her ser eksemplificeret, synes umiddelbart forbilledlig: Teorien fremgår tilsyneladende umiddelbart af den musikalske praksis, eller den prætenderer at ‘destillere’ denne praksis. Problemet er blot, at det ikke
kan lade sig gøre. For at beskrive musikalske fænomener, behøves en teori, igennem
hvilken observationerne begrebsliggøres. Som Martin Bresnick skriver i sin anmeldelse
af de la Motte: “Obviously, compositions themselves, while certainly evidence of certain harmonic procedures, are not at the same time sources for a descriptive language
about themselves.”15
8

9

10

11
12
13
14
15

Som Dahlhaus formulerer det i forbindelse med omtale af Schenkers teori (Carl Dahlhaus, ”Was
heißt Geschichte der Musiktheorie”, Geschichte der Musiktheorie ideen zu einer Geschichte der Musik
theorie, ed. Frieder Zaminer, Vol.1 (1985), 8, 37): “[…] in der Vergangenheit nach Vorläufern sucht,
um die eigene Sache zu legitimieren.”
Riemann, Geschichte der Musiktheorie im IX-XIX-Jahrhundert, (Berlin: Max Hesses Verlag, 2. udgave, 1920), 529: “Möge man deshalb diese historische Arbeit besonders in ihrem dritten Teile zugleich als einen Re c h e n s c h a f t s b e r i c h t ü b e r d i e H e r k u n f t m e i n e r I d e e n z u r T h e o r i e d e r
M usik , ansehen […].”
Hugo Riemann, Geschichte , 506: “Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, hier alle theoretischen
Werke zu registrieren und zu exzerpieren: nur diejenigen, welche für die Entwicklungsgeschichte der
Theorie des Tonsatzes eine nennenswerte Bedeutung erlangten, gleichviel ob im positiven (fördernden) oder negativen (hemmenden) Sinne, können uns interessieren.”
Sprick, ”Kann Musiktheorie,” 157, 158.
Daniel Harrison, Harmonic Function in Chromatic Music (Chicago: The University of Chicago Press,
1994).
David Kopp, Chromatic Transformations in Nieneteenth-Century Music (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
Diether de la Motte, Harmonielehre, (Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1976, 13. udgave 2004).
Martin Bresnick, “Rezension von Diether de la Mottes Harmonielehre” Journal of Music Theory 22/2
(1978), 320, citeret fra Annegret Huber, “Reform des Musiktheorieunterrichts durch Diether de
la Motte”, Musiktheorie, ed. Helga de la Motte-Haber og Oliver Schwab-Felisch (Laaber: Laaber
Verlag, 2005), 485.
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Den teori de la Motte anvender, er den Wilhelm Malerske monistiske post-Riemannske model.16 Bortset fra at brugen af funktionsharmonisk beskrivelse på også
det tidlige syttenhundredetals musik principielt kan anfægtes17, har den Malerske
funktionsteori samme skavank, som al tysk postriemannsk funktionsteori,18 at den
udelukker en funktionel tolkning af mols andettrin. Dvs. II-V-I-kadencen, som tysk
funktionsteori i dur betegner Sp-D-T, er ubenævnelig i mol.19 Og som ubenævnelig
bliver den i praksis også usynlig. Den rene praksis er altså på forhånd farvet af, hvad
de teoretiske briller tillader som empirisk mulighed.
Den tyske teoris manglende benævnelse for mols andettrin viser, at den Riemannske forståelse af teori som en stadig skærpet forfinelse af begrebsapparatet ikke nødvendigvis holder stik. Riemann selv kunne i sit dualistiske system rent faktisk indfange
og betegne det andettrin, som den monistiske version udraderede. I den henseende var
Riemanns tidligere teori altså mere operationelt adækvat end den efterfølgende monistiske udlægning. Tidligere teorier kan med andre ord bruges til andet end at cementere den nutidige teoris overlegenhed. Tidligere teorier kan korrigere nutidige teorier,
idet den tidligere teori kan indeholde tolkningstilgange, der tillader forståelsesmuligheder, som er fraværende i en senere teori. I forbindelse med teorier som funktionsteorien, hvis primære objekt er en musiktradition, der ligger over hundrede år tilbage i
tiden, er det særlig oplagt at undersøge, hvordan teoretikerne hørte og opfattede deres
samtids musik. Ikke mindst fordi de komponister, der skrev musikken, jo netop var
skolet i den på den tid tilgængelige teori, hvorved den teoretiske indsigt tillige kunne
kaste lys over det håndværksmæssige aspekt af komponistens tilgang til musikken.
Et andet aspekt kan være, at en historisk undersøgelse kan belyse teoriens terminologi, ved at undersøge, hvorledes de forskellige begreber tidligere er blevet tolket og
brugt. Dermed ikke sagt, at tidligere begrebsforklaringer per definition er mere rigtige
16

17
18
19



Wilhelm Maler Beitrag zur Harmonielehre (Leipzig: F.E.C.Leukert, 1931). Om Malers altafgørende betydning for efterkrigstidens Tyskland kan man læse hos Ludwig Holtmeier, “Von der Musiktheorie
zum Tonsatz” ZGMTH 1/1 (2003), 11.
Huber, ”Reform,” 483.
Se også Hermann Grabner Die Funktionstheorie Hugo Riemanns und ihre Bedeutung für die praktische
Analyse (München: Otto Halbreiter Musikverlag, 1923).
For enhver teori gælder det, at der er områder den er blind for. Problemet er når en harmonisk teori
er blind for en central harmonisk vending. Allerede forsiden af 13. udgave (udkommet så sent som
i 2004), der viser trintal og funktionsbenævnelser for akkorderne i dur- og mol-skalaen, udstiller de
la Mottes blindhed: Mols II og III har ingen funktionsangivelse tilknyttet. Særligt den manglende benævnelse for mols II. trin er et problem. Både Carl Dahlhaus (Untersuchungen über die Enstehung der
harmonischen Tonalität, Bind 2 i Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft (Kassel: Bärenreiter, 1968),
47-48) og senere Ludwig Holtmeier (”Grundzüge der Riemann-Rezeption”, Musiktheorie, ed. Helga
de la Motte-Haber og Oliver Schwab-Felisch (Laaber: Laaber Verlag, 2005), 240), adresserer dette
problem, som de benævner henholdsvis teoriens ”blinde plet” og ”sorte hul”.
Dansk teori har i mange år haft samme problem, som dog løsnedes ved Larsen/Maegaards definition af stedfortræderbetegnelsen, som enhver akkords akkordkvints udskiftning med den skala
egne sekst. (Teresa Waskowska Larsen og Jan Maegaard Indføring i Romantisk harmonik (København:
Engstrøm & Sødring, 1981), 29). At denne tolkning de facto udsiger, at enhver akkord en terts under
en given hovedfunktion, kan forstås som dens stedfortræder er dog først blevet éntydigt kodificeret hos Rune Bech Lauesen (Harmonilære og koralharmonisering (Aarhus: Systime, 2002, citeret efter
3. oplag, 2013), 60).
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end senere. Jens Rasmussen påpeger dette forhold i sin fremlæggelse af det, han kalder
“oprindelsesargumentet”: Det, at man bruger et begrebs tidligere betydning som argument for en nuværende betydning. Det kan, skriver han, “være både tankevækkende
og perspektiverende, men man bør holde sig for øje, at et fænomens oprindelse i sig
selv intet siger om dets funktion eller betydning i en senere sammenhæng.”20 Rasmussen bringer som eksempel på et sådan “oprindelsesargument” et citat af Gunner Rischel:
Der kan gives mange mærkelige forklaringer på den forstørrede sekstakkord
[…]; den musikalske (og musikhistoriske) kendsgerning er, at den er en skærpelse ved ledetone, hævet 4. trin, af moltonalitetens stærkeste virkemiddel, halvtonetrinnet fra 6. trin ned til 5.21
Til dette bemærker Rasmussen, at selv “hvis Rischel havde ret i, at den pågældende
funktion i sin oprindelse er et produkt af en alteration af en subdominantisk funktion, er det ikke i sig selv et gangbart argument for, hvordan den fungerer i en senere
stilkontekst.”22
Skønt Rasmussens argument lyder tilforladeligt, åbner det dog for spørgsmål. For
hvad menes med en senere stilkontekst? Skal den senere stilkontekst forstås som en senere tids musik, rejses spørgsmålet om præcis, hvornår Rischels definition af denne akkord var gældende. Emnet for Rasmussens afhandling er Johannes Brahms’ musik, så
hvis denne musik er den “senere stilkontekst”, må Rasmussen mene, at Rischels definition kun kan være gyldig, hvis den appliceres på musik skrevet indenfor rammerne
af den stilperiode, der gik forud for Brahms’. En “senere stilkontekst” kan imidlertid
også forstås teoretisk, som udtryk for en senere tids teoretiske system, der muligvis
ikke kan inkorporere denne akkordforståelse. Men at et teoretisk system ikke kan inkorporere særlige forståelser, gør ikke automatisk disse forståelser irrelevante. II-V-Ikadencen i mol ophørte ikke med at optræde i den dur-mol-tonale musik, bare fordi
den tyske teori ikke kunne benævne den.
Man må spørge omvendt: Kan vi overhovedet tillade os, ikke at undersøge tidligere
tiders tolkninger? Som et tjek, om vores nutidige praksis nu også – som i Riemanns
ideologi – virkelig repræsenterer den ypperste tilgængelige forståelse af de musikalske
fænomener. I funktionsteoriens tilfælde de harmoniske fænomener. Kan vores musikteoretiske praksis holde til ikke igen og igen at undersøge sine rødder, til ikke at være
historisk?
Med udgangspunkt i det spørgsmål Rasmussens kommentarer til Rischels historiske akkorddefinition rejser, skal i det følgende laves en historisk undersøgelse, af den
akkord, det drejer sig om, akkorden, der i dansk teori (bl.a.) går under navnet ‘den altererede vekseldominant’.
20

21
22

Jens Rasmussen, Harmonik og tonalitet I Brahms’ sene klaverværker og “Vier ernste Gesänge” med henblik
på den funktionsanalytiske metodes anvendelighed i forhold til såkaldt romantisk harmonik. (Aarhus Universitet: Konferensafhandling, 2011), 66-67.
Gunner Rischel, “Tonal analyse”, Musik og Forskning 14 (1988-89): 120.
Rasmussen, Harmonik, 67.
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Undersøgelsen falder i to dele: En teknisk teoretisk undersøgelse af akkordens
fremstilling i dansk teorilitteratur, samt en historisk fortællende del, der sammenfatter hvad, teoretikere har skrevet om akkorden fra 1716 (den første beskrivelse jeg har
kunnet finde) og frem til 1933, hvor den første dansk forfattede præsentation af funktionsteori udkommer.
Det skal vise sig, at undersøgelsen af det historiske (såvel i dansk teori som tidligere tiders) fundament for Rischels fremstilling fører til to centrale spørgsmål:
1. Hvilken grundtone skal man rettelig tilskrive den altererede vekseldominant?
2. Hvilke af akkordens toner bør betegnes ‘altererede’?
Afslutningsvis diskuteres hvilke implikationer de forskellige akkordtolkninger kan
have for akkorden såvel som for det teorisystem, den indgår i. Midterdelens historiske
fremstilling overskrider åbenlyst langt det nødvendige, for de afsluttende konklusioner.
Det gør den, fordi jeg mener, at denne historiske indsigt har en selvstændig egenværdi.
Det er elementært spændende, at – som i en tidsrejse – få lov til at nærmest krybe ind i
hjernen hos mennesker, der levede for 300 år siden, og høre hvordan de oplevede verden. Eller i dette tilfælde den akkord, vi kender som altereret vekseldominant.
Den konkluderende tese er, at det vil være mest redeligt at operere med et funktions
tonalt system baseret på akkorderne på skalaens 1., 2. og 5. trin. I denne forstand lægger teksten sig i direkte forlængelse af de tiltag til kritik af funktionssystemet, som har
kunnet findes i tidligere artikler af Povl Hamburger og Gunner Rischel, samt implicit i
Jörgen Jersilds positionsteori.23

Dobbeltaltereret Vekseldominant
Akkorden, hvis tolkning er genstand for denne undersøgelse, optræder som regel i
mol og som regel lige før et dominantforudhold, hvor den med sin karakteristiske lyd
indvarsler kadencen. Den optræder i tre forskellige versioner. Disse har en engelsk tradition24 givet navnene ‘Tysk’, ‘Italiensk’ og ‘Fransk’. Sideløbende hermed betegnes treklangsversionen ofte efter dens generalbasbetegnelse som ‘forstørret sekstakkord’, og
firklangsversionerne som henholdsvis forstørrede tertskvart- og kvintsekst-akkorder:
23

24



Der henvises til disse tekster efterhånden som referencerne dukker op i teksten. Hele nærværende
tekst er i øvrigt et pilotprojekt for en større afhandling om dansk teori i historisk og international
belysning som p.t. er under udarbejdelse.
Betegnelserne ‘italiensk’, ‘fransk’ og ‘tysk’ for de tre former af vekseldominanten er i den betydning
vi i dag bruger begreberne ifølge Daniel Harrison (”Supplement to the Theory of Augmented-Sixth
Chords”, Music Theory Spectrum Vol. 17, No. 2 (1995), 181) tilsyneladende indført i 1806 af den
engelske teoretiker og organist Covent-Gardens kirke, J.W. Callcot (citeret fra den første amerikanske udgave i 1810: Musical Grammar , (Boston: West & Blake, Maning & Loring, 1810), 237-39). Associationer mellem nationalitet og versioner af den forstørrede sekstakkord finder man dog langt
tidligere hos både J.J.Rameau (Traité des Accords et leur succession selon le systéme de la basse-fonda
mentale (Paris: Duchesne, Dessain, 1764),82), J.B.Mercadier (Nouveau Systême de Musique théorique
et pratique, (Paris : Valade, La Porte, 1777),223) og J.B. D’Alembert (”Fondamental”, Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers, ed. N.Diderot, (Lausanne og Bern : les Sociétés Typograhiques, 1781,B.XIV), 866). Alle tre omtaler akkorden med forstørret sekst og tritonus
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Den altererede vekseldominants tre udformninger som de vil tage sig ud i en A-mol sammenhæng, hvor de vil videre
føres til toneartens dominant E-dur, evt. med et kvartsekst- eller kvartkvint-forudhold, ved at bassen bevæger sig en
lille sekund nedad og overstemmen videreføres kromatisk opad. Det særlige i denne akkord, er, at det interval, der
på et klaver klinger som en lille septim, her – modsat almindelig stemmeføringspraksis – opløses udad. Den lille
septim opfører sig, som det, den er noteret som: En forstørret sekst. Akkorderne benævnes enten ved deres geografi
ske kælenavne eller ved deres generalbasbetegnelse. At sige f.eks. ‘Tysk kvintsekstakkord’ vil anses for dobbeltkonfekt.
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Som tilfældet er med mange andre af funktionsharmonikkens begreber, er der ikke
absolut enighed blandt landets teoretikere om, hvorledes akkorden skal benævnes
endsige forklares. Navnet har den danske litteratur forskellige versioner af, rangerende
Nr.19 Ich hab mein Sach..
Nr.146 Wer nur den lieben....
25 over dobbeltalteret vekseldominant26, til det helt specifikke
fra altereret vekseldominant
nedefra (“fr
ovenfra (“italiensk”)
U
benyttede geografiske
ufuldkommen kvintaltereret vekseldominant.27 De internationalt
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[f-a-h-dis], men, mens Rameau angiver, at det er den form, man finder hos franske komponister, fortæller de to andre, at denne akkord kaldes italiensk sekstakkord [accord de sixte itallienne]. Adskillige
år senere tilskriver Francois-Joseph Fétis i sin Traite complet de la théorie et de la pratique de l’Harmonie
(Paris: G.Brandus et S. Dufour, 1844, 8.udgave 1864), 87), nøjagtig samme akkord
oprinNr.216en
Es tysk
ist genug
Nr.340 Befiehl du deine Wege
delse («..c’est cette harmonie qui, de l’Allemagne,
introduite en France”) og angiver, at det
er en(“tysk”)
ovenfras’est
(“tysk”)
nedefra
variation af ”de italienske harmonisters” foretrukne akkord, f-a-h-d.
Det kan bemærkes, at begrebet ‘neapolitansk sekst’ ikke findes hos Callcot, men først dukker
op hos William Crotch (Elements of Musical Composition, (London: Longman, Hurst, Rees, Orme &
Brown), 1812), 71), hvor det optræder i umiddelbar forlængelse af Callcots geografiske betegnelser,
som det derfor synes inspireret af. Mens de geografiske betegnelser for den altererede vekseldominant (fra en kulturkreds, der kender akkorden som ‘den forstørrede sekstakkord’) altså har eksisteret
også på kontinentet, synes betegnelsen ‘neapolitansk subdominant’ – såvel som teoretisk fokus på
NB:sidst
noteret som septim p.gr.a
denne akkordstruktur overhovedet – først at nå kontinentet (=læs: fransk og tysk musikteori)
i 18-hundredetallet (Hugo Riemann er én af de første tyske teoretikere, der benytter betegnelsen i
Handbuch der Harmonielehre fra 1887, her citeret fra 5. udgave, (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1912),
114). Alligevel mener Walter Piston (Harmony, (New York: Norton & Company, 1944), 279), at betegnelsen er mere udbredt end betegnelserne for den forstørrede sekstakkord, som ”are not universally employed and have nothing like the established usage of the name Neapolitan sixth, for instance.”
25 Dette begreb finder man hos bl.a. Finn Høfding, Harmonilære, (København: Wilhelm Hansen,
1933), 213 ff., Svend Westergaard, Harmonilære (København: Wilhelm Hansen forlag, 1961), 39ff. og
18
Larsen/Maegaard, Romantisk Harmonik, 21 ff.
26 Se Povl Hamburger, Harmonisk Analyse, (København: Aschehough Dansk Forlag, 1951), 32 og Jens
Brinckers Musiklære og musikalsk analyse, IV. Del: Harmoni. (København: Engstrøm og Sødring, 1974),
50. Lauesen, Harmonilære, 100, benytter selv begrebet altereret, men henviser dog også til brugen af
dobbeltalteret. Til gengæld omtaler Lauesen begrebet i forbindelse med dominant- og ikke veksel-domi
nant- funktionen.
27 Se f.eks. Peter Wangs Elementær Funktionsharmonik, (København: Engstrøm og Sødring, 1995), 91.
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ten, er sænkede (“fordybede”) i forhold til en durseptimakkord med tilføjet stor none.
Denne “fordybelse” eller alteration er derved “dobbelt”,28 en beskrivelse, der gentages
af Jens Brincker (1937-) og Rune Bech Lauesen.
Jan Maegaard (1926-2012) og Theresa Waskowska Larsen føler imidlertid trang til
at kaste grus i det terminologiske maskineri. Uden kommentarer eller henvisning til
andres (som f.eks. Hermann Erpf (1891-1969), hvis afhandling på centrale punkter
danner forbillede for deres begrebsdannelser,29 eller bare deres kolleger ved universitetet, der i undervisningen praktiserer den ovenfor beskrevne terminologi) brug af begrebet, omdefinerer de det i en nærmest henkastet sætning: Hvis “en tone altereres to
kromatiske trin opad eller nedad, er der tale om en dobbeltalteration.”30 Så meget desto
mere besynderlig er denne redefinition, som at den følges op af en konstatering af,
at dette “er et meget sjældent fænomen, alene af den grund, at den klanglige forbindelse til den ualtererede form under disse omstændigheder ofte vil være så vanskelig at gennemskue, at andre tolkningsmuligheder vil forekomme mere nærliggende.”31
Dette kunne yderligere suppleres af funktionsteoriens ophavsmand Hugo Riemanns
egen konstatering, som skrevet med markeret skrift entydigt proklamerer, at “d o b b e l t
fo r h ø j e d e o g dobbelt sænkede toner er u t æ n k e l i g e i d e t t e b e c i f r i n g s sy st e m [de funktionsharmoniske betegnelser].”32
Bortset fra dette ubegribelige udslag af fraværende dømmekraft tilslutter Larsen/
Maegaard sig i øvrigt Hamburgers og Brinckers beskrivelse af akkorden. En beskrivelse,
Larsen/Maegaard ekspliciterer, er set fra en “funktionsharmonisk betragtning”.33
Andre betragtningsmåder kunne åbenbart give andre forklaringer?
Én sådan anderledes betragtningsmåde er den generalbasfunderede beskrivelse af
akkordens septim som en forstørret sekst. En betragtningsmåde, man bl.a. finder i engelsksproget litteratur. Maegaard nævner den selv, når han skriver, at den “forstørrede
sekst optræder karakteristisk i en akkord, der ligner en dominantseptimakkord, men
hvor “septimtonen” i virkeligheden er en tone, der skal opløses opad og ikke nedad
som, hvis det havde været en septim.”34
Fremhævelsen af akkordens forstørrede sekst findes også hos Finn Høffding (18991997), som ser denne akkordstruktur som en måde at “forene Mollsubdominantens nedad
28
29

30
31
32
33

34



Hamburger, Harmonisk Analyse, 17.
Hermann Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neuren Musik (Wiesbaden: Breitkopf &
Härtel, 2. Udgave 1969). Erpfs bog er oplistet i Larsen/Maegaards litteraturliste uden at bogens betydning som forlæg for Larsen/Maegaard noget sted nævnes. Erpf definerer side 61 éntydigt dobbeltalteration på samme måde som Riemann og Larsen/Maegaards danske kolleger: Som en klangs samtidige alteration af to forskellige akkordtoner.
Larsen/Maegaard, Romantisk Harmonik, 22.
Ibid.
Riemann, Handbuch , 14. Engelske citater bringes uoversat: ”dass d o p p e l t e r h ö h t e o d e r d o p pelt erniedrig t e T ö n e i m S i n n e d i e s e r B e z i f f e r u n g m u s i k a l i s c h u n d e n k b a r s i n d;”
Larsen/Maegaard, Romantisk Harmonik, 22: ”For en funktionsharmonisk betragtning fremkommer
den forstørrede sekst her ved, at kvinten i en durakkord bliver sænket, hvorved der opstår en forstørret sekst mellem den sænkede kvint og den store terts.[...] I klassisk harmonik optræder denne akkord karakteristisk på vekseldominantens plads og med den sænkede kvint i understemmen, og den
opløses i en dominantakkord med forudhold.”
Ibid.
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gaaende Ledetone med Vekseldominantens Opadgaaende” ledetone.35 Fokus flyttes hermed
fra en tilfældig alteration af en dominantisk akkord til de to ledetonefunktioner, denne alteration medfører. Tredive år senere publicerer Høffding en ny udvidet harmonilære,36 hvor han elaborerer på denne tanke. Han introducerer her et selvstændigt begreb, tritonusakkord (Tr), for molskalaens andettrin, akkorden med formindsket kvint
(h-d-f). Med dette begreb kan han udfolde den implicitte antagelse af formuleringen
‘forstørret sekst’: Nemlig, at akkordens altererede tone ikke er bastonen, men derimod
den tone, der normalt ligger en sekst over bastonen (se nodeeksemplerne s. ??), den
tone, der er tritonusakkordens terts. I det lys kan en akkord som f-a-h-dis tolkes som
“en altereret form for [f-a-h-d], [...] en Tr7<3.”37 Da Høffding rubricerer tritonusakkorden som en dominantisk virkende akkord, kan han fortsætte med at konstatere, at “da
Tr7 i sig selv er dominantisk til dominanten, altså dominantdominantisk, vil det ikke
være uberettiget at kalde den DDa i det øjeblik den har fået Tr-tertsen forhøjet,[...].”38
Vekseldominanten, eller “dominant-dominanten”, som Høffding nu vælger at kalde
den39, bliver i denne beskrivelse en altereret vekseldominant fordi en molterts hæves
til en durterts. Ikke fordi en durakkord får sænket sin kvint. Høffding sammenholder
denne tolkning med den traditionelt Riemannske, som han i sidste ende alligevel vælger at hælde til:
Man kunne sige at f-a-c-dis i a-mol er en D9D med sænket kvint [...] eller, at den
er en Tr9 med bibeholdt kvint [...], forhøjet terts og udeladt grundtone. Jeg er
tilbøjelig til at vælge det første, da det er i kraft af, at det er en DD, at man kan
underforstå grundtonen.40
Selvom alterationen altså lige fuldt kan opfattes som en kvintsænkning af en durakkord som såvel en tertsforhøjelse af en formindsket akkord (en tritonusakkord), vælger
Høffding p.gr.a. af akkordens dominantiske karaktér i sidste ende at følge den Riemann-baserede tolkning som kvintsænket dominant. Den knæsatte kobling af do
minantisk karakter og kvintsænkning følges hermed. Begge alterationer vil dog stadig
tolkes som udført på en andentrinsakkord, der optræder i ufuldkommen form. Det
særlige ved akkorden er imidlertid, at skønt den tolkes som ufuldkommen, – som
35
36
37
38
39

40

Høffding, Harmonilære (1933), 212.
Finn Høffding, Harmonilære. B.I og II (København: Edition Wilhelm Hansen, 1976 B.I, 1979 B.II).
Tr7<3 angiver en tritonusakkord, Tr, med septim, 7, og hævet terts, <3: h-dis-f-a, hvor dis er fremkommet
som en alteration af tertsen d.
Høffding, Harmoniære B.II, ,39.
Denne omdøbning er i sig selv interessant. Riemann benævnede selv konsekvent akkorden som Dominantens Dominant. Begrebet ”vekseldominant” findes nemlig ikke hos Riemann, men var noget
Høffding indførte i sin første harmonilære, og som siden er gået ind i dansk teori som et fast begreb. Det afspejler, at Riemanns egne tekster næppe har været Høffdings eneste udgangspunkt. Begrebet findes derimod i Rudolf Louis og Ludwig Thuille’s meget udbredte Harmonielehre, (Stuttgart:
Carl Grüninger, 1907) samt Hans Mersmanns Angewandte Musikästhetik, (Berlin: Max Hesses Verlag,
1926) – begge bøger Høffding eksplicit henviser til, men som ikke benytter det Riemannske becifringssystem. En anden kilde kunne være Wilhelm Malers Beitrag zur Harmonielehre (Leipzig: Verlag
von F.E.C. Leuckhart, 1931), hvor begrebet sporadisk nævnes p.30 og 36.
Høffding, Harmonilære B.II,40.
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når f.eks. en altereret vekseldominant i C-mol optræder som as-c-es-fis, – så fremstår disse akkordtoner samtidig i sig selv som grundtone, terts, kvint og septim i en
akkord, der umiddelbart må høres som en fuldkommen firklang baseret på mol
skalaens 6. trin.
Med et sådanne udgangspunkt i de faktisk klingende toner, uanset notation og
‘funktionsharmonisk betragtning’, skriver Jörgen Jersild (1913-2004), at den altererede
vekseldominant, as-c-es-fis, “ikke længere [høres] som en akkordstruktur hvis grundform består af tonerne d-as-c-es-fis, den henføres i vor perception til et langt enklere
mønster, en septimakkord, der har tonen as som grundtone og altså har sin position
på skalaens bVI-trin en stor terts under tonica-tonen.”41 Han konkluderer:
Det kan således konstateres, at der er foregået en opspaltning af vekseldominantpla
net i to akkordpositioner, 1. akkorden i dens grundform, der har skalaens andet trin
som grundtone, samt 2. en afledt form, der med sin placering på bVI-trinet er beliggende i tritonusafstand fra grundformens position.42
Jersilds standpunkt kan ses som en radikalisering af den traditionelle funktionsharmoniske forklaringsmodel. Vel er den altererede vekseldominant afledt af vekseldominanten, men for Jersild giver det ingen mening at høre bastonen som en sænket
kvint i forhold til en fraværende grundtone. Den klingende bastone må forstås som
det, den rent akustisk fremstår som, nemlig det faktiske fundament for en selvstændig akkord.
En sidste forklaringsmodel, som også berøres af Høffding,43 er den tidligere citerede forklaring, som Gunner Rischel fremsætter i sin artikel “Tonal Analyse”, nemlig, at akkorden er opstået som en skærpelse af den frygiske kadence. Subdominantens grundtone er hævet for at opnå kromatisk forbindelse til 5. trin; alterationen er
en grundtonealteration.
Med Rischels akkordtolkning er vi tilbage ved udgangspunktet. Det udgangspunkt,
der skal belyses ved en historisk gennemgang. Og dermed også udgangsspørgsmålet:
Kan en historisk indsigt bidrage til forbedring af en systemisk teori? Kan musikteoretisk indsigt vinde ved at blive historisk?

Historien
Skønt den forstørrede sekstakkord hører til blandt de mest diskuterede akkorder, findes der mig bekendt ingen decideret gennemgang af historien om dens behandling i
41
42
43



Jörgen Jersild Analytisk harmonilære, (København: Edition Egtved, 1989), 18.
Ibid.
Høffding, 1979, p.39-40. Da den i Høffdings fremstilling er tæt koblet med hans helt egen forståelse af den frygiske kadence som ”en maskeret halvslutning” fra T helt D, har jeg valgt kun at præsentere tolkningsmodellen igennem Rischel. Det skal dog nævnes, at det implicitte argument, man
kunne rette mod tolkningen af den altererede vekseldominant som en grundtoneforhøjet subdominant – nemlig, at den holder op med at være subdominant, når grundtonen forhøjes, – i Høffdings
optik ikke kommer i spil, da han på grund af dens fordobling hører akkorden f-a-a-d som en tonika
funktion i A-mol.

7 · 2015

14

Svend Hvidtfelt Nielsen

musikteorien.44 Ingen af de teorihistoriske hovedværker45 kommer ind på dette, og fænomenet behandles heller ikke i de store leksika.46
Dette kan overraske i og med, at denne opgave er så meget desto mere overkommelig end at opspore hvert eneste tilfælde af akkordens brug i den musikalske empiri.
Der er trods alt udkommet væsentligt færre lærebøger end musikalske værker. Dertil
kommer, at et relativt lille antal teoretikere skiller sig ud som markante i samtiden,
dvs. som teoretikere, der optræder internt i de teoretiske skrifters referencer og som
sidenhen igen og igen drages frem med forskellig vægt og betoning i senere tiders teo
retiske eller teorihistoriske fremstillinger. De beskrivelser, man her kan finde, forandrer sig naturligvis over tid. De første præsentationer beskriver akkorden udelukkende
fra et praktisk, intervalorienteret generalbasperspektiv, mens senere præsentationer på
forskellig vis indarbejder tydning af akkordens ‘egentlige’ grundtone, dens basse fonda
mentale, som det hedder i tiden. Denne fremstillingsform er den på alle måder (tidsmæssigt og litteraturmæssigt) mest dominerende. I 1800-tallet opstår så den tydningsmodel, som de danske fremstillinger har deres rod i op, nemlig tydningen af akkordens harmoniske funktion.
Nedenstående fremstilling vil blive inddelt efter disse tre perspektiver på akkorden:
1) Den generalbasfunderede tolkning (fra 1716), 2) den fundamentalbasfunderede tolkning (fra 1745) og 3) den funktionsbaserede tolkning (fra 1853).
Inden denne fremstilling skal dog lidt musik på bordet. En præsentation af, hvorledes den forstørrede sekstakkord egentlig kan indgå i en musikalsk sammenhæng. Til
dette er de ifølge McHose47 eneste fire forekomster af akkorden i J.S. Bachs samlede
koraludsættelser ideelle:

44

45

46
47

Derimod har flere teoretikere forsøgt at spore akkordens fremkomst i den musikalske empiri. Blandt disse finder Povl Hamburger (Subdominante und Wechseldominante (København: Nyt
Nordisk Forlag, 1955), 201 ff.) et eksempel så langt tilbage som 1576. Andre, som Roland Eberlein (Die Entstehung der tonalen Klangsyntax, (Frankfurt Am Main: Peter Lang, 1994), 323) angiver, at vendingen er opstået omkring 1700. Uanset hvem, der har ret, understreger den observation, at en så dreven harmoniker som J.S.Bach kun benytter vendingen fire steder i sine orgelkoraler og i øvrigt kun sparsomt derudover (Allen Irvine McHose, The Contrapuntal Harmonic
Technique of the 18th century (New York: Appleton-Century-Crofts, 1947), 272-274.) på, at akkordens almene gennembrud – målt på dens optræden i empirien – må placeres til syttenhundredetallets start.
Jeg tænker her i første omgang på værker som Francois-Joseph Fétis’ Traite complet, Hugo Riemanns Geschichte, Matthew Shirlaws The Theory of Harmony (New York: Da Capo Press, 1969), Joel
Lesters Compositional Theory in the Eighteenth Century (London: Harvard University Press, 1992,
Thomas Christensens (ed.) The Cambridge History of Western Music (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) og. Helga de la Motte-Haber og Oliver Schwab-Felischs Musiktheorie (Laaber:
Laaber Verlag, 2005). Men heller ikke de omfattende gennemgange af dur-mol-tonalitetens og den
tonale kadences fremkomst som Carl Dahlhaus’s Untersuchungen, Joel Lesters Between Modes and
Keys (New York: Pentagon Press, 1989) eller Roland Eberleins ,Die Enstehung bidrager med oplysninger herom.
Såsom Musik in Geschichte und Gegenwart og New Grove Dictionary of Music and Musicians.
McHose, The Contrapuntal Harmonic Technique of the 18th century (New York: Appleton-CenturyCrofts, 1947), 273-74
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Bachkoral-eksemplerne viser på næsten pædagogisk vis samtlige måder, akkorden normalt ses brugt på. Plus en ekstraordinær. Den italienske form finder vi i Ich hab’ mein
Sach’,
den franske i Wer nur den leben, og den tyske i de to sidste, Befiehl … og Es ist
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I Francesco Gasparinis (1661-1727) L’Armonico pratico al Cimbalo (Bologna: Giuseppe
Antonio Silvani, 4. udgave 1722 [imslp.org]), hvis førsteudgave udkom i 1708, kan
man side 57 finde en indirekte omtale af den forstørrede sekstakkord i form af en anvisning på, hvorledes den undgås. Bortset fra dette er den tidligste beskrivelse, jeg har
kunnet opspore, at finde i et lille hæfte om guitarakkompagnement fra 1716, skrevet
af franskmanden Francois Campion (1686-1748).48 At denne omtale meget vel kan
være den første underbygges af, at akkorden ikke nævnes med så meget som ét eneste
ord i samtidens væsentligste teoretiske afhandlinger såsom Michel Saint-Lamberts49
Nouveau traité de l’accompagnement du clavecin. (Paris: Cristophe Ballard, 1707 [imslp.
org]), Francesco Gasparinis L’Armonico(1708), Johann Adam Heinichens (1683-1729)
Der neu erfundene und Gründliche Anweisung…zu vollkommener Erlernung des GeneralBasses (Hamborg: Benjamin Schillers, 1711) eller Johann Matthesons (1681-1764) Das
neu eröffnete orchester (Hamburg: Benjamin Schillers, 1713 [imslp.org]).
Campions lille bog er i det hele taget bemærkelsesværdig. Ikke blot finder man her
den (tilsyneladende) første omtale af den forstørrede sekstakkord. Det er også her,
48
49



Francois Campion, Traité d’accompagnement et de composition selon la régle des octaves de musique (Geneve : Minkoff Reprint, 1976).
Michel Saint-Lamberts eksakte leveår kendes ikke.
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at den såkaldte Régle d’Octave for første gang præsenteres i den form,50 som skal få
så stor betydning for Jean Phillipe Rameau (1683-1764).51 Såvel Rameau som (små
to hundrede år senere) Hugo Riemann (1849-1919) anser ligefrem denne skalatrins
harmonisering for selve fundamentet for dén nye tonalitetsfornemmelse, vi fra Riemann kender som ‘funktionsharmonik’.52
Campion præsenterer naturligt nok den altererede vekseldominant ud fra et generalbassynspunkt, altså som en akkord med forstørret sekst. Da generalbasnotationen
jo er en ren becifringspraksis, der ved hjælp af tal fortæller hvilke akkordtoner, der skal
tilføjes en given bas, er opmærksomheden derfor udelukkende rettet mod intervallet,
den forstørrede sekst, og ikke akkorden som sådan; omend de to ting, som vi skal se,
hænger sammen. At Campion selv mener at beskrive en nyskabelse fremgår af selve
fortællestilen. Han anfører det kendte faktum, at over sjettetrin i mol sættes normalt
en stor sekst, men angiver, at han “dog har indsat et kryds for denne sekst for at skærpe
den og har kaldt den forstørret [superflué].” Det er, tilføjer han, “en usædvanlig akkord.”53 Campion påstår ganske vist ikke at have opfundet akkorden. Han refererer til
en notationspraksis for akkorden, som skulle være forskellig fra Italien til Frankrig.54
Afsnittet ender med en understregning af, at akkorden kun kan optræde i mol.55
Om denne nye akkord fortæller han endvidere:
Denne akkord var ikke vellidt hos de gamle, som ikke brugte den, men den er
efter min mening en glimrende akkord, når man placerer den rigtigt og ikke
bruger den for ofte.[...].56
50

51
52

53
54

55
56

Lester, Compositional theory, side 51, angiver Campions fremstilling som den første samlede præsentation af denne regel. Han gentager dette i ”Thouroughbass as a Path to Composition” (Towards
Tonality,ed. Peter Dejans (Genth: Leuven University Press, 2007),151, skønt Wolfgang Hirschmann
( ”Das 17. Jahrhundert: Desintegration und Diversifizierung”, Musiktheorie, ed. Helga de la Motte-
Haber og Oliver Schwab-Felisch (Laaber: Laaber Verlag, 2005), 102) i 2005 anfører en udgivelse fra
1711 af Antonio Filippo Bruschi – Regole per il contrapunto… som første samlede fremstilling. Det
skal dog bemærkes, at grundlaget for denne harmoniseringspraksis kan findes allerede i Gasparinis
L’Armonico og – omend i mere skitseagtig form – Heinichens Anweisung. Fremstillingen hos Bruschi
fremstår som et mellemled mellem Gasparini og Campion.
Se Thomas Christensen, Rameau and Musical Thought in the Enlightenment, (Cambridge: Cambridge
University Press, 1993), 171ff.
Se Rameau Traité des Accords, 80. Her omtaler han Régle de l’Octave, som ”régle qui a précédé l’époque des Principes qu’on a enfin trouvés à l’Harmonie.” I Hugo Riemanns, Geschichte findes synspunktet tydeligst i bogens indholdsfortegnelse, hvor man side XXIII i omtalen af kapitlet
om funktionsharmonikken, ”Musikalische Logik”, finder følgende passus: ”Die Régle d’Octave als
Vorstufe der Funktionenlehre.” Se også Ludwig Holtmeier, ”Heinichen, Rameau, and the Italian
Thoroughbass Tradition: Concepts of Tonality and Chord in the Rule of the Octave” Journal of Music
Theory, Vol.51, No.1, (2007), 5.
Campion, Traité, 12: ”Sur cette sixiéme du ton, la 6te est naturellement majeure, j’ay cependant mis
un diéze à costé pour la diézer, & elle s’appelle ainsi 6te superfluë, c’est un accord extraordinaire. ”
Ibid.: ”Les Italiens la chiffrent d’un 7. avec un b mol à costé, & nos Francois d’un diéze auprés de
la 6te. ainsi que je l’ay mise. Son degré est 7me mineure.” Hvorvidt denne bemærkning om italiensk
praksis med at notere den med et b for septimen er korrekt, ved jeg ikke. Synspunktet fremføres ikke
af andre forfattere.
Ibid.,14: “Nota, que la sixte superflue ne se fait qu’en ton mineur.”
Ibid.: “Cet accord n’est pas gousté des Anciens, qui ne l’ont point pratiqué, c’est à mon avis un accord excellent, quand on le fcait placer à propos, & qu’on n’en use point trop souvent.[...].”.
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Campions introduktion gør ikke på én gang akkorden alment accepteret. Selve århundredets største teoretiker, Jean-Phillipe Rameau, omtaler den f.eks. overhovedet
ikke i nogen af hans skelsættende tre første udgivelser fra 1722, 1726 og 1737.57
Det gør til gengæld både Heinichen og Mattheson i deres næste udgivelser.
I den betydeligt udvidede generalbaslære fra 1728,58 fortæller Heinichen nu, at
gruppen af akkorder med formindskede og forstørrede intervaller er “én af de skønneste musikalske materier og vel fortjener, at man betragter den specielt.”59 Han kalder
sådanne akkorder for falsis,60 et begreb der dækker både forstørrede og formindskede
intervaller, som er intervaller, der “forårsager øret (endda uden mediering gennem de
øvrige stemmer) en overordentlig hårdhed.”61
Heinichen opdeler disse falsae i fire grupper, hvoraf første gruppe indeholder ak2korden på sjette trin med den forstørrede sekst. Han skriver herom:

# det enkleste først, og her finder vi i den første gruppe den forstørrede
##tager
∑
∑ på korrekt∑vis
som ∑her udgør en∑hård falsam ∑i forhold til bassen.
Den har
&sekst,

41Vi

{

tertsen som understemme. Næst efter denne kan imidlertid også kvinten synko?peret
### glide∑ind ligesom∑den forstørrede
∑ kvart (når∑ denne før og
∑ efter forbliver
∑
liggende ubevægelig) kan optræde, således som alle tilfældene i de følgende eksempler belyser:62

& bœœœ #œœœ
? œ
bœ

{

˙˙
˙
˙

bœœœ #œœœ œ̇œ #œœ
œ bœ ˙

œ
˙
#œœ #œœœ #˙˙
nœ œ ˙

∑
∑

œ
nœœ #œœœ #nœœœ œœœ
œ œ œ œ

Fire eksempler på forstørrede sekster fra Heinichen 1728, p.228.

Das Volkomne
p. 284

57

Jean-Phillipe Rameau, Traité de l´harmonie réduite à ses principes naturels, (Paris: Jean Baptiste Christophe Ballard, 1722), J.Noveau systéme de musique théorique et pratique, (Paris: Jean Baptiste Christophe Ballard, 1726), Genération harmonique ou traité de musique théoretique et pratique, (Paris: Chez
nedefra
ovenfra
Praut fils, Quay
de Conty, 1737). Alle
titlerne er læst på [imslp.org]. Rameau skulle – ved sidenspring
af
mindre skrifter – skrive seks store afhandlinger, før han i 1760 inddrager denne akkord i sin teori.
58 Johann David Heinichen, Generalbass in der Composition, (Dresden: J.D.Heinichen, 1728 [imslp.org]).
59 Heinichen, Generalbass, 225: “§68 Wir haben noch eine Abhandlung vor uns: De Falsis, welches einer der schönsten musikalischen Materien ist, und wohl verdient, daß man sie besonders betrachte.”
60 Jeg har ikke fundet begrebet hos andre tyske eller franske forfattere, men til gengæld hos englænderen Alexander Malcolm (1685-1763) i A Treatise of Musick, (Edingburg: A. Malcolm, 1721 [imslp.
org]), hvor begrebet , falses, også betegner forstørrede og formindskede intervaller. Malcolms af54 handling nævner, at ”of the 6ths one is false, and the other Two which are harmonical, are called
6thg. And 6thl.”(p.260) Men denne falske 6st. får ingen yderligere kommentarer. Tværtimod hedder
det p. 262, at ”[...] there is no false 3d or 6th […]”
61 Heinichen, Generalbas, 225: “Falsæ heißen eigentlich diejenigen Intervalle, welche in ihren gehörigen Gradibus entweder ein Semitonum minus zu viel oder zu wenig haben, und deswegen dem Ohr
(zumahl ohne Mediation anderer Stimmen) eine außerordentliche Härtigkeit verursachen.”
62 Ibid., 228: “Das leichtetste gehet voran, und finden wir bey der ersten Classe erstlich die 6tam
superfluam, welche an sich selbst eine harte Falsam gegen den Baß ausmachet. Sie hat ordentlich
die 3e zu ihrer NebenStimme. Nebst dieser kann aber auch die 5ta syncopata ingleichen die 4ta
maj. (wenn diese vor und nach unbeweglich liegen leibet) stattfinden, wie alle Casus aus folgenden
Exempeln erhellen:”
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Bemærk, at Heinichens fire eksempler faktisk viser alle de versioner af akkorden vi fandt
hos Bach og som man sidenhen er stødt på: Treklangsversionen med tertsfordobling
(italiensk), firklangsversionen med en tilføjet ren kvint over bastonen (tysk) samt firklangen med forstørret kvart over bastonen (fransk). I alle eksemplerne er den forstørrede sekst indført ovenfra. I sidste eksempel illustreres muligheden af en kromatisk nedadgående fortsættelse. Det, der har Heinichens interesse her, er falsaens placering i stemmekomplekset: At den kan optræde i tenor, alt og sopran uden, at den korrekte sats skades.
Da Matthesons nye afhandling kommer frem seks år senere63, giver akkorden ham anledning til at bringe en forklarende tekst om forskellen mellem lille sekst, stor sekst og forstørret sekst (übermässigen Sext). Det hedder her, at den store sekst er stor i sig selv og vil
derfor blive forstørret, hvis den tilføjedes endnu en lille sekund, mens den lille sekst først
må gøres stor (vergrössert), før den kan blive forstørret (übermässig). Mattheson indfører
som huskeregel forskellen mellem “at være” (seyn) og “at blive lavet” (gemacht werden).64
Om klangen af denne nye akkord fortæller Mattheson, at
…en akkord med forstørret sekst (som indeholder 9 tangenter mellem dens to
ender, og egentlig er en lille septim) klinger meget hårdt og snærende; dog er
den ikke ubetinget væmmelig eller dissonerende [f.eks. F-Dis]. Akkordens terts
[A] og oktav [F] er to velklingende stemmer og behagelige klange; mange tilføjer
indimellem også den forstørrede kvart [H] sammen med tertsen,[...].65
Med hensyn til akkordens indførelse understreger Mattheson, at akkorden ikke bare
kan anslås direkte. Den skal – præcis som Heinichen har vist det – indføres ovenfra:
Man bruger dog ikke gerne denne skarpe og forstørrede sekst lige på og uden
videre, men lader almindeligst en overbunden septim gå forud, som så ved liggende uanslået bas opløser sig i den forstørrede sekst.66
Fem år senere, 1739, gentager han denne betragtning i en opblødt version, hvor indførelse ovenfra nu blot er den sikreste måde at indføre seksten. Teksten bliver her illustreret med eksempler, der også viser indføring nedefra og endda spring til denne
forstørrede sekst.67
63
64

65

66

67

J.Mattheson, Kleine Generalbas-Schule, (Hamburg: Joh. Christoph Kissner, 1734 [imslp.org]).
Ibid., 164: “§2 Aus diesem Anbringen kann sich einer unfern Unterschied zwischen groß und vergrößert,
wenn es von zweien besondern Dingen gesagt wird, gar Deutlich mercken. Denn die eigentlich-großen
Sexten sind schon für sich groß; die kleinen aber müssen erst groß gemacht werden. Seyn, und gemacht
werden, sind demnach unterschieden. Wenn nun etwas kleines gros gemacht wird, so vergrößert man es
ja; wenn aber etwas großes noch über die Maaße einen Anwachs bekömmt so wird es übermäßig.”
Ibid. p.165: “§6 Ein accord aber der übermäßigen Sext (welche 9 Tasten zwischen ihren beiden Enden aufweiset, und eigentlich eine kleine Septime ist) klinget sehr hart und schneidend; doch nicht
allerdings übel, oder dissonirend. Die Terz und Octav sind dabey zwo wolklingende Füll-Stimmen
und angenehme klänge: auch nehmen viele bisweilen die große Quart mit der Tertz [...].”
Ibid. p.167: “§11. Man braucht nun zwar diese scharffe und übermäßige Sext nicht gerne so platt
oder gerade zu; sondern lässt gemeiniglich eine gebundene Septime vorhergehen, die sich denn, bey
liegendem nicht anschlagendem Baß, in die übermäßige Sext auslöset; ”
J. Mattheson Das Vollkommenen Capel-Meister, (Hamburg: Christian Herold, 1739 [imslp.org]), 284:
“Mit der übermässigen hergegen verfähret man, als mit der grossen Sext, absonderlich wenn sich der
gebundene Septime damit löset, und ist sonst nichts dabey in acht zu nehmen:”
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chen, kun viser den forstørrede sekstakkord som treklang.
68 J.F. Daube, General-Bas in drey Accorden (Frankfurt am Main: Johann Benjamin André, 1756 [imslp.org]).
w
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69? Ibid.,
w
wwerden heutiges Tages häufig im Kirchen- und Opernw 53, note: w
w”Diese Sätze, die
wwehemals rar,#w
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stile gebraucht. wIn allen Künstlichen Compositionen sind sie wohl anzubringen, wie sie denn auch
w es ist der whäufige Gebrauch sowohl im Fantasiren als Componie? imw Kammerstilewvorkommen. Doch
ren nicht anzurathen. Je seltner diese[...] Sätze angebracht werden, desto beliebiger machen sie sich.”
70 Basse
G.Tartini,
Trattato di Musica, (Padova: nella Stamperia del Seminario, Giovanni Manfré, 1754, genopContinué
w New York:wBroude Bross., 1966 [imslp.org]),
158.
? trykt
w Versuch überwdie wahre Art das Clavier zu spielen B.II, (Berlin: C.P.E.
71 Christian Phillip Emanuel Bach,
Bach,
George Ludewig Winter, 1762 [imslp.org]), 53.
Basse
Fondamentale.
72 Ibid: “Die übermäßige Sexte ist eine Dissonanz, welche mit (a) und ohne Vorbereitung (b) vorkommet, allezeit aber in die Höhe gehet.”
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Alt i alt kan man i de første godt tyve år af akkordens registrerede levetid notere sig en
udvikling i synet på dens rette brug. Hvor akkordbeskrivelserne helt frem til 1734 udelukkende anbefalede indføring ovenfra, blødes dette op i 1739, for i 1754 helt at være
nivelleret – i hvert fald i Italien. Efter 1762 optræder de to indføringsretninger som
ligeberettigede hos både tyske og italienske teoretikere.
I alle disse første generalbasbaserede beskrivelser kan man notere sig, at akkorden
kort og godt opfattes som en klang, der er bygget op på molskalaens sjettetrin. En
klang, der som minimum indeholder stor terts og forstørret sekst, hvortil kan føjes enten en forstørret kvart eller en ren kvint. I den forstand er Rischels henvisning til den
frygiske kadence sådan set ikke malplaceret: Det er præcis i vendinger, hvor bassen,
som i den frygiske kadence, bevæger sig en lille sekund ned fra mols sjettetrin til en
durakkord på femtetrin, at akkorden optræder, og alterationen forstås, som Campion
ekspliciterede, som en skærpelse af akkordens sekstinterval. Da generalbasforståelsen
er baseret på kilder fra starten til midten af syttenhundredetallet, dvs. kilder, der relaterer sig til en musik skrevet omkring hundrede år før Brahms skrev sin musik, er det absolut muligt, at den akkordforståelse, som Richsels forklaring kan appliceres på, vitter
lig tilhører en tidligere epoke, end den Rasmussen beskriver.

Fundamentalbasperspektivet – den egentlige grundtone (1745-)
Skønt den rene brugsorienterede generalbasfremstilling hos nogle forfattere er enerådende helt op til 1800-tallet,73 betyder det ikke, at 1700-tallet ikke tilbød andre tolkningsmodeller. J.P.Rameau havde jo allerede i 1722 fremsat sin fundamentalbasteori,
der tilsagde, at alle akkorder måtte forstås som tertsstabler, hvor den dybeste af tertstablens toner måtte anses for akkordens grundtone.74 Teorien havde dog også en anden vigtig vinkel: Perfekte akkordprogressioner var progressioner, der udviste en faldende kvint fra grundtone til grundtone. For at kunne forklare den umiddelbare naturlighed i en sekundprogression som IV – V, underforstod Rameau en ikke spillet grundtone til IV, nemlig II, som IV’s treklang så var terts, kvint og septim i forhold til.75
Det skal vise sig, at der kan gives forskellige bud på, hvilken tone, der egentlig er
den forstørrede sekstakkords rette grundtone. Rameau selv beskæftigede sig ikke med
denne akkord før 1760. Det gjorde tyskeren Georg Andreas Sorge (1703-1777); men
han havde ikke læst Rameau.76
73

74
75
76

Og som didaktisk læremiddel kan principperne findes bibeholdt helt ind i det tyvende århundrede. Se f.eks. Louis Kæstel, Den lille harmonilære, (København: Wilhelm Hansen, 1923), som opererer
med disse generalbasangivelser side om side med romertalsbetegnelser. Her findes side 16 bl.a. en
opgave, der består i at sætte akkompagnement til en generalbasbecifret baslinje.
Se Rameau, Traité, 34-35. Her gennemgår han grundakkorden (l’accord parfait) og dens omvendinger
(ses derivéz).
Om kvintintervallets forrang se Rameau, Traité, 50. For et eksempel på underforstået grundtone se
sammesteds, 101, og hans analyser, 325.
Sorge angiver i Vorgemach der musicalischen Composition (Lobenstein: G.A.Sorge, 1745), 403, – efter eksplicit at have tilkendegivet stor afhængighed af Heinichen og Mattheson -, at han ikke har læst Rameau,
men har udbedt sig et eksemplar hos én af sine venner, så han efterfølgende, kan sætte sig ind i franskmandens tanker (om septimen): ”Des Rameau Werck dessen herr Mattheson loco citato gedenckt habe
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Andettrin i mol med durterts
Som den første teoretiker overhovedet nøjes Sorge ikke med at beskrive akkorden med
den forstørrede sekst, men foretager en tolkning af akkorden med henblik på at henføre den til sin ‘rigtige’ grundtone. Givet dens navn – “forstørret sekstakkord” – kunne
man tro, at Sorge ville anse akkorden som første omvending af en grundakkord.
Det gør han ikke.
Sorge forstår akkorden som anden omvending af en skalaegen akkord på mols andettrin, hvis terts er forhøjet. Han oplister den som én af fem grundlæggende treklangstyper
(dur, mol, forstørret, formindsket, og formindsket treklang med stor terts, den såkaldte ‘durformindskede’) under navnet triadas mancha.77 En akkord, der er analog til Høffdings tritonusakkord med hævet terts. Skønt det på dette tidspunkt kun er godt 30 år, siden akkorden for (antageligvis) første gang blev beskrevet i en lille fransk guitarmanual,
har den i denne periode oplevet en så eksplosiv udvikling, at Sorge nu kan skrive:
Det vil ikke være den erfarne musiker ubekendt, at den forstørrede sekst bruges på
mangfoldig vis i den nutidige praksis. Nu grunder enhver sekstakkord sig imidlertid på en hovedakkord og dennes treklang.78 Derfor må denne forstørrede sekstakkord også grunde sig på en treklang og denne treklang er triada manca.[...]79
“En sådan akkord [Satz]”, – triadas manca + septim – skriver Sorge, “er den sande oprindelse til den nutildags meget brugte sexta superflua, eller forstørrede sekst [...].80
Omend Sorge nu selv hævder, at betegnelsen manca allerede har “erhvervet sig borger
ret i den musikalske litteratur,” viser hans lettere vævende fremstilling, at det måske alligevel er så som så med dette.81 Begrebet genfindes ikke hos andre af tidens og eftertidens

77
78

79

80
81



[ich] dato noch nicht gesehen, und weiß also nicht was Rameau von de Septime geschrieben. Ich bitte
mirs von einem Freunde des Vorgemachs, der es besitzet, aus, damit [ich] doch lesen kann, wie weit er
die Sache getrieben.” Riemann mener, at dette, om Sorge selv udtaler det eller ej, udfra hans teoretiske
fremstilling er evident (Geschichte, 457). Joel Lester, Compositional Theory,194, gentager denne information, men følger samtidig Shirlaw, Theory of Harmony,306, i at anføre at Sorge må have haft et vist kendskab til teorierne. Hverken Shirlaw eller Lester angiver dog nogen kilde til denne antagelse. Der er da
heller intet i Sorges fremstillelsesform, andet end omtalen af akkorders egentlige grundtone, der antyder en direkte indflydelse fra Rameau. Så Shirlaws og Lesters ‘viden’ fremstår som én af disse mange intuitivt følte påstande, der sidenhen gentages som sandheder, blot fordi de én gang har optrådt på tryk.
Sorge, Vorgemach,21.
Bemærk, at denne beskrivelse ikke nødvendigvis grunder sig på Rameaus teori, da bevidstheden om
akkordomlægninger kan findes i flere præ-Rameauske lærebøger. Se f.eks. Saint-Lamberts, Nouveau
Traité, 23 ff.
Sorge, Vorgemach, 21: “§2 Daß in heutiger Praxi die Sexta fuperflua vielfältig gebrauchet werde, wird
erfahrnen Practicis nicht unbekannt seyn. Nun aber gründet sich ein jeder Sexten-Accord auf seinen
Haupt-Accord, und auf die darinnen befindliche Triadem; derhalben muß sich diese Sexta superflua
auch auf einen Haupt-Accord gründen, und dieser bestehet aus der Triade manca.”
Ibid., 376: “Ein solcher Satz ist der wahre Ursprung von der heut zu Tage sehr gebrauchten Sexta super
flua, oder grössesten Sext [...]”
Ibid., 21: “§1Dieser Titul entspringet von der renomirten Tertia manca; wenn eben das Recht welches
uns lehret sprechen: Tertia manca, solches erlaubet uns auch zu sagen: Trias manca. Es kommt aber diese
halb lateinische und halb welche Benennung her, aus Mangel eines schicklichen Worts. Man könnte zwar
sagen: Trias deficiens minor und major; allein das Wort manca scheinet nun fast in der musikalischen Literatur Bürger-Recht gewonnen zu haben, dahero lässt man es so lange dabey bewenden, bis ein anderer
Titul aufkömmt. Wer fragt auch endlich viel nach Benennung, wenn wir die Sache nur recht verstehen.”

7 · 2015

22

Svend Hvidtfelt Nielsen

markante teoretikere. I stedet vil man fra Sorges tid og helt op i det tyvende århundrede
kunne støde på en afart, af det Sorge selv foreslår som alternativ (trias deficiens major),
nemlig durformindsket [hartvermindert]82. Ikke forstået som en durakkord med formindsket kvint, men som en formindsket treklang med durterts.
Denne forskel er vigtig!
Ofte tilføjes den forstørrede sekstakkord, f-a-dis83, en forstørret kvart, h. Denne forstår Sorge hermed, som grundtone, hvilket gør, at akkordens altererede
tone [dis i stedet for d] tolkes som tertsen. Alterationen er altså en tertsalteration:
En molterts, der er skærpet til durterts. Den tone, der i den forstørrede sekstakkord opfattes som terts [a i f-a-dis] er altså egentlig septim [h-dis-f-a]. Tilføjes den
forstørrede sekstakkord en ren kvint [c], vil denne tone i forhold til den egentli
ge grundtone skulle forstås som none [h-dis-f-a-c]. Sorges forståelse af akkorden
giver ham anledning til at rette kritik mod Heinichen for ikke at angive den rette grundtone:
Hr. Kapelmester Heinichen anfører kun den tredje omvending [kvintsekst-akkorden] af denne akkord [Satzes] under de såkaldte falsis. Men om dens udspring og øvrige anvendte omvendinger finder man intet i denne bog. Han siger heller ikke, hvor man bør anbringe en sådan akkord, men overlader dette
til dem, der kan regne det ud, hvilket ikke alle er egnede til. Han anfører også
denne tredje omvending med en overbundet terts [A-mols tone c]og udelader
sekunden [h]. Denne overbundne terts i er egentlig en none sat ovenover septimen, hvilket gør den femstemmige sats endnu hårdere.84
Sorge supplerer med at gøre opmærksom på at “den rene kvint, som man indimellem finder ved den forstørrede sekstakkord, i grunden er en tilføjet none,” hvorefter
han råder de uøvede til ikke at opholde sig for længe ved dette kapitel. Som han siger:
“Denne akkord er en kraftig peber, brug den med måde.”85
82

83

84

85

De tyske teoretikere benyttede den oprindelige betydning af termerne dur (durus) og mol (mollis),
nemlig ‘hård’ og ‘blød’, hvorfor dur kaldtes ”die harte”, og mol for ”die weiche” toneart. Sorge polemiserer i øvrigt imod denne benævnelse og foreslår, at dur kaldes ‘maskulin’ og mol ‘feminin’ (Vor
gemach, 27).
Da 17. og 18.-hundredetallets teoretiske fremstillinger altid tog udgangspunkt i C-dur eller A-mol,
vil det samme være tilfældet her. Da den forstørrede sekstakkord helt op til midt i 18.-hundredetallet
er et rent molfænomen, vil samtlige følgende af den forstørrede sekstakkords toner således skulle
forstås udfra A-mol.
Sorge, Vorgemach, 21: “Herr Capellmeister Heinichen führet nur die dritte Versetzung dieses Satzes
unter den so genannten Falsis auf; aber von ihren Ursprunge, und übrigen anverwandten Sätzen findet man nichts in diesem Buche. Er sagt auch nicht, wo ein solcher Satz zu Hause und anzubringen
sey, sondern überlasset solches denen die es errathen können, wozu aber nicht ein jeder geschicht
ist. Er führet diese dritte Versetzung auch mit einer gebundenen Tertz auf, und lässet die Secunde
weg. Diese gebundene Tertz ist im Grunde eine noch über die Septime gesetzte None, welche diesen
Satz 5. stimmig und noch härter macht.”
Sorge angiver dog også skalaens femte trin som muligt sæde for akkorden! Ibid.,377: “Zum Beschluß
mercken wir noch, daß die reine Quint, welche man manchmahl bey der Sexta superflua findet,
im Grunde diese superstruirte None sey. Ich rate denen Ungeübten, daß sie sich bey diesen Capitel
nicht lange aufhalten: Es ist scharffer Pfeffer um diese Sätze. Man brauche ihn mäßig!”
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Om Sorge ikke er opmærksom på den videnskløft, der skiller ham fra Heinichens
præsentation, eller om det er en subtil måde at understrege sine egne indsigter, skal
jeg54ikke kunne sige. Men det bærer præg af, at Sorge har nydt at skrive det.
4 Campion, præciserer også Sorge, at akkorden “kun [hører]
Ú
Som
hjemme i mol,
&
2
86 I de tilhørende nodeeksempler (tavle XIV,
og har sit sæde på [mols] andet trin.”
fig.?6-9)
4 viser Sorge, hvorledes akkorden kan ind- og videreføres,
Ú og her – i 1745 –
2
er det stadig kun indføring trinvist oppefra, der anføres som mulighed. Skønt Sorge kendte Matthesons Der Vollkommenen Capell-meister, og dermed den foreslåede
opblødning af kravene til forberedelse af den forstørrede sekst, overtager han ikke
Matthesons synspunkt.
Tretten
år senere kommer
J. P. Rameau (endelig!) med et par korte kommentarer,87
(a)
(b)
œ
˙
˙œ̇ op
œœ fyldigere gennemgang.88
som nokœfire år senere
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som man kan give en “forstørret sekst idet man forhøjer mol-toneartens kvart med
et kryds i akkorden på andet trin, når generalbassen bevæger sig en halvtone ned til
dominanten; dette kan praktiseres når man ønsker at etablere et hvilepunkt på denne dominant.”89
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Eksempel L2, h, fra XX’ende lecon i eksemplerne til “Code.”. p.4. Rameau anfører både generalbas og funda
mentalbas. Generalbassen angiver det, der skal spilles, fundamentalbassen angiver den underforståede grundtone.
Rameau
henviser til dette eksempel, der viser “ledetonen til dominanten i selve den satstekniske mekanik, der
70
kræves når den skal udføres.” Altså så sent som i 1760 stadig kun indføring ovenfra.90#6
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8676 Ibid., 21: “§4 Sie ist nur dem Moll-Tone eigen, und hat ihren Sitz 1) auf der Secunda 2) auf der
Quinta Modi minoris. Z.B. im A moll h dis f und e gis b. Sie klinget noch herber, als die Trias superflua, und dienet
492 u.d.g. Ihre Radical-Zahlen sind 4 5-5614
491zur Expression des Schmerzens, der Marter
64. Sie muß allemahl eine erhöhete groffe Terz bey sich haben, die entweder durch das # oder durch
das § erhöhet ist.”
87 Jean-Phillipe Rameau, Code de la musique, ou Méthodes pour apprendre la musique (Paris: de L’Imprimerie Royale, 1760),56.
88 Rameau, Traité des Accords, 79 ff.
89 Rameau, Code, 56 : ”De cette derniére communauté d’accords suit la possibilité d’une sixte superflue,
en diésant également la quarte de la tonique d’un Ton mineur dans sons accord de seconde, lorsque la
B.C. descend d’un demi-ton sur sa dominante-tonique; ce qui se pratique volontiers lorsqu’on veut
faire sentir un repos absolu sur cette dominante-tonique.[...]”
90 Ibid.: ”Voyez h du deuxiéme L où ce retranchement laisse voir & entendre le véritable accord sensible
de cette dominante dans la mèchanique même des doigt qui l’exécutent.”
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Længere fremme diskuterer Rameau muligheden af at hæve den formindskede kvint
til en ren kvint for at undgå den dissonerende akkord. Han afviser dog ideen, da den
medfører, at man bryder mol-skalaen: For man kan ikke sætte kryds for f uden at der
sker et skift til dominant-tonearten.91 Derfor er akkorden født som en formindsket treklang, hvis terts hæves, og ikke en durakkord, hvis kvint sænkes.
I Traité des Accords vender forfatteren tilbage til denne akkord og tildeler den henover 15 sider musikhistoriens indtil da grundigste gennemgang.92
Han fortæller frejdigt, at “denne grundakkord har endnu ikke sit eget navn, fordi
den på trods af dens afledning – den forstørrede sekstakkord – er næsten ukendt.”93
Rameau kalder den dominante-mixte på grund af dens dobbelte karaktér: På den ene
side har den ikke durterts og septim som femtetrinsakkorden, dominante tonique, og
på den anden side har den modsat skalaens øvrige septimakkorder, dominante simples,
ledetone. Som han fortæller: “Dens grundtone er grundlæggende andettrin i mol, men
den får dominantkarakter; [...]Akkorden er på grund af sin terts ligeså meget en lede
tone-akkord [dominantseptimakkord], som den på grund af sin kvint er en simpel
septimakkord [skalaens øvrige septimakkorder], men den er ikke helt igennem hverken det ene eller det andet.”94
Rameau ignorerer hermed ikke bare Sorges nu tyve år gamle navngivning. Han vælger tilmed et navn, der er påfaldende identisk med den samlebetegnelse, – Gemisch
te Klänge-, som Friedrich-Wilhelm Marpurg (1718-1795)95 i sin harmonilære (udgivet syv år forinden og langt overvejende udformet som blot en ren tysk oversættelse
af Rameaus teorier) vælger for sådanne akkorder, der, ligesom den forstørrede sekst
akkord, består af toner fra to forskellige skalaer!
Rameaus fremstilling er dog på alle måder enhver tidligere fremstilling overlegen.
Se blot hvilken helt anderledes fyldig og argumenterende beskrivelse Rameau giver af
det, der hos Marpurg nærmest blot er angivelse af, at skønt akkorden indeholder elementer fra to tonarter i kvintafstand (f.eks. A-mol og E-mol), så er den kun gangbar i
den underste af disse:96
91

92
93
94

95
96

Ibid.,124: ”de forte que pour éviter cette dissonance, il n’y auroit quá diéser le fa de la B.C. en donnant la quinte juste à la B.F. sous e; mais le Ton mineur régnant demandant qu’on descende à`fa dominante d’un demi-ton, ne pourroit y recevoir ce fa diése sans que son Ton ne changeát en celui de sa
dominante.”
Ibid., 78-93.
Ibid. 79, note 36: ”Cet accord fondamental n’a point de nom propre, parce qu’il n’est presque pas
connu, quoique son Dérivé, la Sixte-superflue,..”
Ibid. 86-87: 1o. ”Cette note est primitivement Seconde-note d’un mode mineur, mais elle prend en
partie le caractére de Dominante-tonique; 2o quant à son accord, il est également en partie Accordsensible, a cause de sa tierce, & en partie Simple-septiéme, à cause de sa quinte, mais il n’est exactement ni l’un ni l’autre. ”
F.W.Marpurg Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition (Berlin: Gottlieb August Lange,
1757-1762 [imspl.org]),43 ff.
Ibid., 45: “Obgleich alle drey Sätze der Terzquartenaccord mit der übermäßigen Sexte [...] aus zweyen um eine Quinte von einander differirenden weichen Tonarten, allhier A mol und E mol entspringen, und also so gut zu der einen als andern Tonart gehören: so werden sie doch nur ordentlicher
Weise in der untersten von diesen beyden Tonarten, allhier A mol, und zwar daselbest auf d e r s e c h s t e n
S tuffe , gebrauchet.”
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Betragtningerne omkring, hvorledes denne akkord understøtter en dobbelt modulation i og med, at disset reelt optræder som en ledetone til e-mol og f bevarer
indtrykket af den forudgående toneart, A-mol, forhindrer yderligere enhver idé
om modulation til E-mol, og forbereder snarere øret på velbehageligt at høre en
durakkord på dette e, en dur-akkord som på sin side fratager E enhver ret som
tonika, men indordner den under A-mol og præsenterer den for øret som denne
A-mols kvint.97
Kombinationen af f og dis giver akkorden en éntydig plads i mols harmoniske forløb
som akkorden før dominanten!
Denne stadfæstelse af akkordens egentlige grundtone er for Rameau så meget desto
mere påtrængende som, at “adskillige udenlandske musikere” – han nævner komponister og akkompagnatører, men kunne mere præcist have adresseret kritikken til tre
tyske Johann-er98 – “[...] ikke anvender den forstørrede sekst på sjettetrin anderledes
end en almindelig sekst[akkord], ligesom den man kan finde på skalaens tredje- eller
andettrin [III6 og VII6].”99 Men den forstørrede sekstakkord er ikke en sekstakkord ligesom første omvending af I og VII. Den er i det hele taget slet ikke en sekstakkord, men
en kvart-sekst-akkord!
Sorge og Rameaus tolkning af akkordens ‘rette’ grundtone som værende mols andet
trin følges i de følgende godt to hundrede år op af en række notable teoretikere: heriblandt Johann Phillip Kirnberger (1721-1783),100 Gottfried Weber (1779-1839),101
John Wall Callcott (1766-1821),102 Simon Sechter (1788-1867),103 og ja, så sent som i
1900 finder man den hos så forskellige teoretikere som den energetisk funderede teore
97

98
99

100

101

102

103



Rameau, Traité des accords, 83: “Observations encore, que cet accord comporte une double modulation: car le re-dièse appartient réellement, comme note sensible, au mode de mi, & le fa-naturel en
conservant l’impression du mode antérieur, du mode de la, détruit toute idée de modulation en mi
, & prépare l’oreille à recevoir agréablement sur ce mi une Tierce-majeure, un sol#, lequel de son côté
achéve de dépouiller mi de tout droit de Tonique, pour le subordonner à la tonique la, & le présenter
à l’oreille comme quinte de cette tonique,[...]”
Heinichen, Mattheson og Daube.
Rameau, Traité des Accords, 80: “Plusieurs Musiciens étrangers, soit Compositeurs, soit Accompagnateurs, [...]ne pratiquent la Sixte-superflue sur la Sixieme-note, que comme Sixte-simple, telle que
celle de la Mediante, ou même de la Seconde-note [...]”
J.J.Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik B.I (Berlin und Königsberg: G.J.Decker und
G.L.Hartung, 1774 [imslp.org]), 21-22, Die wahren Grundsätze zum Gebrauch der Harmonie (Berlin
und Königsberg: G.J.Decker und G.L.Hartung, 1773 [books.google.dk]), 28-29.
G.Weber, Versuch einer geordneten Theorie der Tonsezkunst B.I (Mainz: B. Schott, 1817 [babel.hathitrust.
org]), 178, B.II (Mainz: B. Schott, 1818 [babel.hathitrust.org]), 179-180. Weber gentager i B.II, 180,
Rameaus pointe om den halvformindskedes evne til – som tredjesidste akkord i kadencen – at etablere en moltoneart: ”[…] das Gehör nach einem durch Erhöhung der Terz umgestalteten ho7 allemal
nicht die in der bisherigen Toneart C-dur vorfindliche w e i c h e Dreiklangsharmonie e erwartet,
sondern vielmehr bestimmt die der bisherigen Tonart fremde, und der Tonart a-moll eigene h a r t e
Dreiklangsharmonie E.”
Callcot, Musical, 237:”The radical Base, therefore, of the extreme sharp Sixth, is the Supertonic of
the Key; and its Fifth is allowed to be defective, that the original Minor Mode may not be totally destroyed.”
Simon Sechter Die Grundsätze der Musikaliche Komposition (Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1853
[google.books.dk]), 146 ff.
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tiker August Halm (1869-1929)104 og den udfra en mere praktisk tilgang Sechter-orienterede105 Arnold Schönberg.106
Akkordens inddragelse af toner fra forskellige skalaer får Weber og Sechter til at omtale akkorden som en genuin kromatisk akkord, som Sechter p.gr.a. den dobbelthed,
som også Marpurg og Rameau skildrer, døber “Hermafrodit-akkord” [Zwitterakkord].

Wechseldominante
Begrebet Vekseldominant, som dansk teori uden yderligere overvejelser benytter sig af
som synonym for dominantens dominant, blev med en radikalt anderledes betydning
lanceret i slutningen af 1700-tallet af Johann Gottlieb Portmann (1739-1798).107 Portmann benytter akkorden som en hovedhjørnesten i et teoretisk system, hvor toneartens fundamenter ikke er I, IV og V, men derimod I, II og V. Portmann lader således
vekseldominanten indtage den plads, IV trin har hos stort set alle andre teoretikere.
Vekseldominant kalder han akkorden, fordi “den veksler med dominanten.”108 Den kan
være regulær, dvs. skalaegen, eller irregulær, altså indeholde skalafremmede toner. Kun
mol kan have en irregulær vekseldominant, og den fremkommer, når man hæver den
skalaegne formindskede kvint til en ren kvint. Ligesom Rameau gør også Portmann opmærksom på, at brug af den rene kvint på andettrin i en moltoneart leder bort fra
hovedtonearten,109 hvorfor bibeholdelsen af den formindskede kvint er at foretrække. Vekseldominant er altså oprindeligt betegnelsen for en skalaegen andentrinsakkord
med durterts i et system, hvor vekseldominanten har indtaget den plads subdominanten normalt tildeles. Den altererede tone i akkorden er tertsen.

Fjerdetrin i mol med hævet grundtone
Der eksisterer imidlertid også en anden tydning af akkordens ‘egentlige’ grundtone.
Man kan tage begrebet ‘sekstakkord’ alvorligt og mene, at f-a-dis er første omvending
af treklangen dis-f-a. Denne tolkning antydes allerede hos Sorge, der kalder akkorden
104 August Halm Harmonielehre, (Leipzig: G.F.Göschen’sche Verlagshandlung, 1900, Neudruck 1905, [archive org]) ,85.
105 Arnold Schönberg, Harmonielehre. (Wien: Universal Edition 1911, 7.ed. 1966). Schönberg udtrykker
s. 132 og 137 eksplicit han sin sympati for fundamentalbasteoriens forklaring af sekundvis stigende og faldende progressioner og henviser derved indirekte til Rameau, Kirnberger og måske særligt
Sechter, der som den eneste af disse også forklarer faldende sekundprogressioner ved hjælp af underforstået grundtone. Se Sechter, Die Grundsätze, 116.
106 Ibid. ,297. Schönberg indleder med at henvise til traditionen for at tolke akkorden som grundtonehævet fjerdetrin (se nedenfor), men afviser denne tolkning, da han finder det forkert at operere med
begrebet ”grundtoneforhøjelse” inden for et system, der har grundtonen som fixpunkt for akkord
beskrivelsen.
107 Johann Gottlieb Portmann, Leichtes Lehrbuch der Harmonie (Darmstadt: J.J.Will og B.Z.Factor, 1789
[books.google.dk]). Det er den tidligste omtale af begrebet, jeg har kunnet finde, og hele hans fremstillingsform indikerer da også, at begrebet er hans opfindelse.
108 Ibid.,4: ”Derjenige Dreiklang, welcher auf das Intervall der Quinte von einer Dominante gebaut wird, und mit der Dominante ordentlicher weise allzeit abzuwechseln pflegt, heißt Wechsel
dominante, [...].”
109 Ibid.,5: “Die irregularität kommt nur in den Molltonarten vor, wovon aber eigentlich kein Gebraucht werden sollte, wenn man in der Molltonart bleibt, weil gerade die reine Quinte aus der Tonart herausführt, das Gefühl desselben erstickt und das Gehör zweifelhaft macht.”
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en “endnu ganske ukendt sekst-akkord,” der har “lille sekst og formindsket terts.”110Da
Sorge imidlertid allerede tidligere har forklaret tonen “c” i f-a-c-dis som lille none til
h, er der i Sorges teori intet behov for denne akkord, der da også mest af alt fremstår
som en ren teoretisk mulighed.111
Teori eller ej. Akkorden inddrages igen af Marpurg. Han anfører at såvel h-dis-f som
dis-f-a er akkorder, der ikke forekommer i praksis, men som ikke desto mindre er relevante for at forstå hvoraf de forskellige typer forstørret sekstakkorder er dannet.
Akkorden tilskrives herved nu to rødder: f-a-h-dis kommer af andentrinsakkorden,
h-dis-f, mens f-a-dis og f-a-c-dis kommer af den grundtonehævede fjerdetrinsakkord,
dis-f-a. Med denne forklaring mener Marpurg at kunne hæve sig over tidernes skiftende “smag” og gøre de studerende akkordens rette grundlag begribeligt, en indsigt,
som, anfører han, rigeligt belønner de begrebslige anstrengelser.112
Denne henføring af den forstørrede sekstakkord til to forskellige grundtreklange, afhængigt af om akkorden optræder med forstørret kvart (tertskvartakkord) eller
ren kvint (kvintsekstakkord) over sin bastone, gentages af Heinrich Christoph Koch
(1749-1816),113 hvis teoretiske fremstilling ellers på de fleste punkter ligger i forlængelse af Kirnbergers teorier. Forståelsen af akkorden som afledt af en grundtonehævet
treklang på skalaens 4. trin forbliver fra nu af en fast ingrediens i musikteorien og kan
så sent som i det tyvende århundrede genfindes hos så centrale tyske teoretikere som
Halm,114 Louis og Thuille samt Erpst,115 ligesom den også findes hos amerikanske teoretikere116 og jo yderligere må siges at være implicit i Rischels argument.

Kritikken af teorien om en treklang på #IV
Skønt begrebet om en akkord baseret på treklangen dis-f-a er skabt for at synliggøre en
sammenhæng mellem d-f-a-c og dis-f-a-c (som i første omvending er f-a-c-dis), byder
denne grundakkord intuitivt modvilje hos mange af syttenhundredetallets teoretikere.
110 Sorge, Vorgemach, 72: “Dieser noch sehr unbekannte Sexten-Accord hat seine kleine Sext und kleineste Tertz (tertiam diminutam).”
111 Det må altså betegnes som misvisende, når Matthew Shirlaw i Theory of Harmony, 304, angiver denne
akkord som en triade manca på lige fod med den grundakkord, Sorge selv fremdrager.
112 Marpurg, Handbuch, 44: “Belohnete es sich nicht der Mühe, den Ursprung dieses in der galanten
Schreibart so gebräuclichen Satzes ausführlich zu zeigen? Man erlaube mir, daß ich dem Schüler des
Generalbasses den mechanischen Zusammenhang der Sätze vernünftig begreiflich zu machen suche,
ehe ich ihm hundert tausend Sachen vom Geschmack, der sich alle Tage beynahe verändert, und der
in Welt so verschieden ist, als Köpfe sind, vorrede.”
113 H.C.Koch Versuch einer Anleitung zur Composition B.I (Rudolstadt: Löwischen Erben, und Schirach,
1782 [books.google.dk]).
114 Omend Halm omtaler den som “Pseudogrundtone”. Harmonielehre, 85: “Durch Benützung der Alterierte 4. Stufe als Pseudogrundton entsteht der “doppelt verminderte Dreiklang”:
115 Louis/Thuille, Harmonielehre, 238. Erpst, Studien, 61.
116 Som f.eks. McHose, The Contrapuntal, 270, , Allen Forte Tonal Harmony in Concept and Practice (New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1962) 356 ff., eller Edward Aldwell og Carl Schachter, Harmony
and Voice Leading, (New York: Hartcourt Brace Jovanovich, 1978, 2.udg.1989), 484, hvor det hedder: ”Applied dominant and leading-tone chords to V, like augmented 6th chords are chromatically
altered forms of IV and II,” en holdning der er gældende for alle nævnte værker. Rischel angiver i øvrigt Fortes bog som inspirationskilde i artiklen ”Subdominant eller dominant”, Musik og Forskning 9
(1984), 110.
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Den formindskede terts kan accepteres mellem terts og kvint. Ikke mellem grundtone
og terts. Argumenterne imod akkorden er dog sjældent logisk overbevisende. Rameau
forsøger f.eks. at appellere til en ‘common sense,’ når han angiver hvorfor treklangen
f-a-dis ikke kan forstås som en omvending af akkorden dis-f-a, men må forstås som et
uddrag af firklangen h-dis-f-a, hvor h er grundtonen. Han lægger ud med at betone det
absurde i ikke at ville anderkende h som fundament. For gør man ikke det, gælder jo
følgende for akkorden f-a-dis:
Det er vigtigt [...] at observere [...] at denne sekst på f for eksempel, som i sine
forskellige former som sekstakkord kun udviser tonerne f-a-dis, som konsekvens
ikke kan have anden grundakkord end dis, f, a, en akkord hvor terts og kvint
er formindskede. Ville man da kalde en akkord med så fordrejede intervaller for en
grundakkord?(Min kursiv)
Men hvis disse tre toner ikke i sig selv kan danne nogen form for akkord, er
det altså evident, at de er del af en anden akkord, og rent faktisk har de del af
den akkord med septim, stor terts og formindsket septim, som jeg angav som
den forstørrede sekstakkords fundament [h-dis-f-a].117
Præcist hvorfor de tre toner ikke i sig selv kan danne en akkord, fortælles ikke. At
grundtoneforhøjelse i sig selv kunne være et tvivlsomt begreb nævnes ikke og er tydeligvis ikke følt sådan. Og som senere tiders gentagne brug af begrebet vidner om, har
mange andre heller ikke haft problemer hermed.118
Godt halvtreds år senere gentager Weber, at modsat akkorden h-dis-f, som kan forstås som en durformindsket, så gælder det for akkorden dis-f-a, at den “ikke er skalaegen i nogen toneart, og ikke hører hjemme på noget skalatrin overhovedet [...], og som
heller ikke bærer nogen af en grundharmonis kendetegn (mine kursiver).”119 Webers
hovedargument imod at henføre den forstørrede sekstakkord til to forskellige grundakkorder, er et ‘enkelthedsargument’: Hans “hidtidige forklaringsmodel”, at henføre
alle akkordformerne til en akkord på mols andettrin, “forekommer enklere og [er]
derfor […] at foretrække frem for systemet hos dem, der for at skulle kunne forklare
følgende fire slags toneforbindelser [f-h-dis, f-a-dis, f-a-h-dis, f-a-c-dis] må opfinde fire
117 Rameau Traité des accords, 81-82: «Il est important, [...] de faire observer [...], qu’une telle sixte sur fa,
par exemple, n’offrant jamais dans ses différentes formes, de Sixtes-simple, de Sixte-doublée ou de
Tierce-doublée, que les trois notes diverses fa, la, re# , ne peut par conséquent avoir pour Basse fondamentale que l’accord direct re# fa la; accord dont la Tierce & la Quinte sont diminuées. Or voudrat-on donner le nom de Parfait à un accord, dont les Intervalles qui le composent sont ainsi mutiles?
Mais si ces trois Sons ne peuvent par eux mêmes former aucune sorte d’accord, il est évident
d’ailleurs qu’ils sont une portion de quelqu’autre accord, & qu’en effet ils appartiennent à cette sorte de
Septieme avec tierce majeure & fussequinte, que j’assigne pour accord fondamental à la Sixte superflue.”
118 Så sent som i 2011 («The Reception of Hugo Riemann’s Music Theory» Oxford Handbook of NeoRiemannian Music Theories, ed. Edward Gollin og Alexander Rehding (Oxford: Oxford Handbooks,
2011) 3) opererer Holtmeier tvangfrit med begrebet ‘ledetonealteration’ i sin lettere omarbejdede engelske version af 2005-artiklen ”Grundzüge..”.
119 Weber, Versuch,B.I,185 ,[...] welche sogar in keine Tonleiter eigen, auf keiner Stufe irgend einer Tonart einheimisch sind [...] folglich auch um deswillen kein Kennzeichen einer Grundharmonie an
sich tragen.”
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nye grundakkorder, nemlig to treklange [h-dis-f og dis-f-a] og to firklange [h-dis-f-a og
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tolkning af akkorden f-a-c-dis til Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) definition af en
grundakkord:126 At den er karakteriseret ved at have terts og ren kvint. Præcis disse intervaller finder man i den forstørrede sekstakkord med tilføjet ren kvint over bastonen.
Akkorden har altså en grundakkords egenskaber, og følgelig må, konkluderer d’Alembert, dens bastone også være dens grundtone. Går man til Rousseaus artikel, underbygges dette synspunkt yderligere af hans definition af en kadence: En progression fra
grundakkord til grundakkord. Med dette in mente kan d’Alembert påpege, at “det ikke
kun er dominanten og subdominanten, men også den formindskede akkord og selv
den forstørrede sekstakkord, der kan komme umiddelbart før grundakkorden. Uanset
om man ser disse akkorder som afledt af andre eller ej, er det sikkert og vist, at de indføres med deres grundtone i bassen [...]”127.
D’Alembert afviser altså ikke per definition andre tolkninger, som f.eks. Rameaus.
Han overvejer endda også muligheden af at forstå akkorden som en kvintsænket durseptimakkord, men finder denne tolkning om muligt ringere end Rameaus fundamentalbastolkninger.128 Den endelige konklusion bliver, at hvad man end yderligere kan
sige om grundtoner i forbindelse med klangen f-a-c-dis, så ændrer det ikke på, at denne akkord samtidig også i sig selv er en grundakkord.129
I 1798 understreger også Portmann denne iagttagelse, når han skriver, at “kvinten i
den regulære Vekseldominant [...] får i praksis et særligt fortrin, nemlig at man i højere
grad benytter den som akkordens grundtone [Haupttone] og endda fordobler den.”130

Akkorden indeholder to ligeværdige grundtoner i tritonusafstand
En tolkning, der i sin essens ligger på linje med d’Alembert, Rousseau og Portmann,
finder man så tidligt som i 1753 hos schweizeren Jean-Adam Serre (1704-1788).131
Han angiver, at den “forstørrede sekstakkord, c, e, fis, ais, er en akkord dannet af to
forskellige store tertser, c, e og fis, ais, hvoraf c og fis er dens respektive grundtoner.”132
126 J.J.Rousseau, ”Accord Parfait”, N.Diderot Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts, et
des Métiers, (Geneve : Jean-Léonard Pellet, , B.I. 3.udg. 1778 [archive.org]), 329 ff.
127 D’Alembert, “Fondamental”, 868: ”L’accord parfait peut être précédé non-seulement de l’accord de
la dominante & de celui de la sous-dominante, mais encore de l’accord de septieme diminuée, &
même de celui de sixte superflue. Soit qu’on regarde ces accords comme dérivés de quelques autre
ou non, il est certain qu’ils entrent dans la basse fondamentale [...]”
128 Ibid., 867: “Cette origine me paroit encore plus forcée que la précédente.”
129 Ibid.: “Mais soit qu’on assigne à cet accord une origine, soit qu’on ne lui en assigne point, il est certain qu’on doit le regarder comme un accord fondamental, puisqu’il n’a point de basse fondamentale:
ainsi M. Rousseau, au mot ACCORD, a en trés-grande raison de placer parmi les accords fondamentaux, cet accord de sixte superflue.”
130 J. G. Portmann Die neuesten und wichtigsten Entdeckungen in der Harmonie, (Darmstadt: ingen udgiver
er angivet (det er højst sandsynligt igen Portmann selv, der er udgiveren), 1798 [books.google.dk]),
45: “Die Quinte in der regulären Wechseldominantenharmonie einer Molltonart […], erhält sie in
der Praxis ihre besondern Vorzüge, nämlich daß man sie mehr als ihren Hauptgrundton braucht
und sie auch verdoppelt.”
131 Jean-Adam Serre, Essais sur principes de l’Harmonie,(Paris: Prault Fils, 1753, Facsimili genoptryk New
York, 1967).
132 Ibid., 60: ”L’Accord de sixte superflue ut, mi, fa#, la#, est un Accord formé de deux différentes Tierces
majeures ut, mi; & fa#, la#; don’t ut & fa# sont les fondemens respectifs.”
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Serre ræsonnerer nu, at “principperne for grundtonefølger på tilstrækkelig vis etablerer en forening af to grundtoner, hvoraf den ene er den andens tritonus, ligesom fis
er det i forhold til c. Denne grundtonefølge muliggør rent faktisk en kvintfaldsprogression som fra g til c og en stigende septim, eller, hvad der er det samme, en faldende
lille sekund som fra g til fis.”133 “At denne dobbelte progression kan finde sted på én
og samme tidbidrager samlet til, at de to toner c og fis som grundtoner kan efterfølge g
i en stærkt dissonerende akkord som den forstørrede sekstakkord, vi her taler om.”134
Selvom Serre omtaler en anden akkord end d’Alembert, nemlig tertskvartakkorden
(den med tilføjet tritonus), som er ensdannet i tritonusafstand (f-a-h-dis = h-dis-f-a),
vil den afgørende pointe – at en faldende lille sekund er en progression, der ækvivalerer en faldende kvint – uden problemer kunne overføres på enhver af de former, den
forstørrede sekstakkord antager.

Flertydighed og Tritonussubstitution
Skønt Weber entydigt anser akkordens fundament for at være mols andettrin, bemærker han dog samtidigt, at “forskellen” mellem en almindelig septimakkord og en forstørret sekstakkord “ligger kun i benævnelserne. Den ene klinger præcis som den anden (særligt i vores tempererede system [...]). Herudaf opstår igen en flertydighed.”135
Dette flertydighedsbegreb med speciel adresse til en akkord som den forstørrede sekstakkord genfindes efter Weber hos flere tyske teoretikere.136 Sechter, der også
henfører akkordens grundtone til mols andettrin, er samtidig meget opmærksom på,
hvorledes akkordens flertydighed kan udnyttes. Han vier et særligt afsnit til behandling af denne, septimakkordens, dobbeltkarakter:137 Høres den forstørrede sekstakkord
med lille none (f-a-c-dis) uden dens ‘egentlige’ grundtone (h), er den ikke til at skelne
fra en ren septimakkord (f-a-c-es), og den kan efter behag bruges i begge disse funktioner, hvilket de facto indebærer en aktiv udnyttelse af tritonussubstitution og en behandling af septimakkorden, som en klang med egen grundtone. Dog opgiver Sechter
133 Ibid.p.61.: “Les principes de la Succession fondamentale établissent suffisament la possibilité de la
conjonction de deux Sons fondamentaux, don’t l’un soit le Triton de l’autre, comme le fa# l’est ici de
l’ut naturel. Cette Succession fondamentale admet en effet une progression de Quinte en descendant
comme de sol à ut; & de Septiéme majeure en montant, ou, ce qui est la même chose, d’un demiton
majeur en descendant, comme de sol à fa#.”
134 Ibid.: ”Que si cette double progression fondamentale peut avoir lieu en même temps, elle amenera
conjointement à la suite de sol les deux Sons ut & fa# comme fondamentaux d’un Accord trés-dissonant, tel qu’est celui de Sixte superflue dont il est question.”
135 Weber, Versuch,B.I, 184: “Der Unterschied hier gewissermasen nur im Namen, einer klingt aber (zumal nach unserm temperirten System, [...]) wie der andre. Hieraus entsteht denn wieder eine Mehrdeutigkeit.”
136 Se f.eks. F. Schneider, Elementarbuch der Harmonie und Tonsetzkunst, (København/Leipzig: Wilhelm
Hansen 1820), 28ff, der p. 30 eksplicit henviser til Weber. Interessant er i denne sammenhæng, Schmitz’s senere bemærkning om hvordan det slående og overraskende i denne omtydning gennem al
for hyppig brug nu har fået noget næsten manieret over sig (Eugen Schmitz Harmonielehre als Theo
rie, Ästhetik und Geschichte der musikalischen Harmonik (Kempten og München: Jos. Kösel’chen Buchhandlung, 1911, 2.oplag, 1917), 83): ”Das Frappante, Überraschende dieser Wendung hat freilich
durch allzu häufige Anwendung heute schon fast etwas Maniriertes bekommen.”
137 Sechter, Die Grundsätze, 215 ff.



7 · 2015

32

Svend Hvidtfelt Nielsen

ikke fuldstændigt tanken om hermafroditakkordens ‘egentlige’ grundtone, men angiver en kort og brugbar regel, for hvorledes de to akkorders – den rene septimakkord
og den forstørrede sekstakkord – grundtoner kan forstås: Den tone som er fundamentet i dominantens septimakkord, bliver formindsket kvint i forhold til hermafrodit
akkordens uhørlige fundament.138

Femtetrin med forstørret kvint og none
Udover disse tolkninger findes der hos Jean-Baptiste Mercadier (1750-1816) en ganske
særegen tolkning, der fuldstændigt ignorerer akkordens kontekst.
I sin Nouveau Systeme139 fra 1777, – udformet som en korrigerende kritik af Rameau og Tartinis teorier,- afleder Mercadier den altererede sekstakkord med tilføjet
forstørret kvart af en dominantakkord med forstørret kvint (C-dur: g-h-dis-f)! Tages
denne akkord med septimen i bassen (f-g-h-dis) og substitueres akkordens grundtone, der nu vil ligge en sekund over bastonen, med nonen (f-a-h-dis), fås en akkord
med stor terts, tritonus og forstørret sekst, som dog stadig, ifølge Mercadier, har g som
grundtone.140
Mercadier påpeger herefter, at “hvis man erstatter kvinten for tritonus i denne akkord [f-a-c-dis], som det sker nogle gange, er det klart, at subdominanten kommer
frem som fundamental.”141 I denne tolkning har akkorden med ren kvint (f-a-c-dis)
på helt anderledes fundamental (Sic!) vis end i spørgsmålet om II eller #IV en anden
grundtone end akkorden med tritonus (f-a-h-dis). Hvor den første opfattes som dominantisk, opfattes den anden som subdominantisk!
Mercadiers forklaringsmodeller kan dog kun appliceres på akkorderne som isolerede fænomener uden for harmonisk sammenhæng. Som forklaringsmodel for harmoniske progressioner er de direkte uforståelige: Akkorden f-a-c-dis bevæger sig jo i den
eksisterende litteratur så godt som altid til en akkord med grundtone på e (e-gis-h,
evt. efter forudholdet, e-a-cis), altså en akkord, der er dominantisk i A-mol. At forstå
akkorden, der bevæger sig til A-mols dominant, som repræsentant for en dominanteller subdominant-funktion i C-dur vil aldrig kunne forklare den harmoniske sammenhæng, der kan opleves i denne progression. Derimod kan den subdominatiske
tolkning naturligvis komme i spil, hvis akkorden, f-a-c-dis bevæger sig til en C‑durakkord. Mercadier overvejer dog ingen af disse kontekstafhængige tolkninger.142
138 Ibid.: “[…] was beim Septaccord der Dominant das Fundament ist, bei dem Zwitterseptonaccord die
falsche Quint des unhörbaren Fundamentes ist.”
139 Jean-Baptiste Mercadier, “Nouveau systême de musique thèorique et pratique, (Paris: Valade, La Porte,
1777 [babel.hathitrust.org]).
140 Ibid., 222-223: ” L’accord sensible deviendra par là un accord de quinte superflue & septieme, [...].
Si on y met enfin la septieme , on aura un accord de sixte superflue triton & séconde , qu’on chiffrera de
6#-4+-2 , dans lequel on pourra substituer la tierce à la place de la séconde , en le faisant dériver de
l’accord de septieme sur la senfible ; ce qui ne changera pas le fond de l’accord, puisqu’il conservera
toujours la même fondamentale.”
141 Ibid. p.223,: “Si on substitue la quinte au triton dans ce même accord, comme cela arrive quelquefois; il est clair que la sous-dominante en devient la fondamentale.”
142 Men tolkningen aktualiseres hos såvel Riemann (Handbuch, 173) som Maler (Beitrag, 38).
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Funktionsperspektivet
Samtidig med at Sechter i fortsættelse af den Rameau-Kirnbergerske tradition udgiver
sin version af fundamentalbasteorien, udgiver Morritz Hauptmann (1792-1868)143 en
harmonilære, der med sit grundlæggende rent filosofiske fundament vender sig bort
fra alt, hvad der har den ringeste tilknytning til almen praksis og dens general- og fundamental-bas. Hauptmann introducerer et (Hegel-inspireret144) begrebssæt, der betegner bevægelsen fra T til S som en bevægelse fra et udgangspunkt til noget fundamentalt anderledes og bevægelsen fra dominant til tonika som en udligning af denne forskel og en tilbagekomst på et højere – og dermed mere virkeligt – niveau.145
Det er denne tanke, der ligger bag Riemanns første lancering af funktionstanken
som tre tetiske momenter, hvor T repræsenterer tese, bevægelsen til S antitese og bevægelsen tilbage til T fra D syntese.146 De tre tetiske momenter fremstår i Riemanns senere
teori som tre funktioner. Hvor de i første omgang repræsenterer begreber, der kan rumme forskellige akkorder, virker de i Riemanns senere teori som tre akkordpositioner,
der kan repræsenteres af tertsbelægtede akkorder. Bortset fra indflydelsen fra den duale
teori147 betyder ændringen af Riemanns fokus, at andettrinsakkorden, der oprindelig
betegnes som “entschieden antitetic”,148 nu definitivt underordnes subdominanten,
samt at tredje trin, som oprindeligt betegnedes en “sehr unglückliches akkord,” fordi
den ikke kunne fungere dominantisk og kun svagt repræsenterede tonika, nu som Dp
betegner en mulig dominantrepræsentation.
Hauptmann forstod den forstørrede sekstakkords alteration som indførelse af en
ledetone til overdominanten (altså en hævet terts i forhold til skalaens andettrin og
ikke kvintsænkning).149 Riemanns vending bort fra de tetiske momenter mod hovedakkordernes ‘betydning’, eller ‘funktion’, resulterer i en noget anden forklarings
model.
143 Morritz Hauptmann Die Natur der Harmonie und der Metrik, (Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1853)
144 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) var en banebrydende tysk filosof, hvis hovedværk
er Phänomenologie des Geistes, (Hamburg:Felix Meiner Verlag, 1988). Den Hegelske dialektik ser
verden som en proces, der bevæger sig fremad gennem en stadig begrebslig konfrontation mellem noget givet, tese, dette givnes ”modsætning” i bred betydning, antitese, og formidlingen af
modsætningen mellem tesen og antitesen i syntesen, som så selv kunne udgøre en tese i en ny
dialektisk proces. De begreber, der gennemgår en sådan proces bliver i Hegels optik til stadighed
mere ”virkelige”.
145 Hauptmann omtaler de tre hovedakkorder T,S og D som Oktav-, Kvint- og Terts-begreb. Oktav er udgangspunkt, Kvint er kontrast og Terts er udligning af kontrast og tilbagekomst til Oktav.
146 Hugo Riemann, ”Musikalische Logik”, Neue Zeitschrift für Musik, vol.28 (1872), 279.
147 En opfattelse, der bl.a. medfører, at alt hvad der sker i mol er omvendt af dur. Det medfører, at en tonal kadence i mol er D-S-T, hvorfor det tetiske system bryder sammen: Syntese optræder nu før antitese. En anden konsekvens er, at molakkorder læses – og becifres – ovenfra og ned: ao = a-f-d. For en
overskuelig og samtidig vidende indføring henvises til Harrison, Harmonic Function, 254-265.
148 Riemann, ”Musikaliche..”p.281: ”II ist entschieden antithetisch, weil er keinen Ton mit der Tonika
gemein hat und dieser auch durchaus nicht fordert, sich also grade so kühl verhält wie IV selbst.”
149 Hauptmann, Die Natur, 51: […] der sogenannte ü b e r m ä s s i g e   S e x t a c c o r d […], der
auch seinen Leitton entschieden als Terz der Quint eines Oberdominantaccordes empfinden
lässt.”(Min kursiv)
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Dominantisk funktion – Hugo Riemann
I Riemanns Handbuch der Harmonielehre optræder akkorden under afsnittet om akkordalterationer, hvor det hedder, at denne alteration er særligt velegnet for dominant og
subdominant. Akkorden fremstilles nu som blot én af de måder, man kan ændre en
akkord på og ikke som en akkord, der qua sin struktur er tilordnet et særligt skalatrin
i en særlig skala.150 Som blot og bar akkordalteration knyttes den nu til begge de to
hovedfunktioner, durdominanten og molsubdominanten151:
Udover at alterere kvinten til forstørret er det også muligt at formindske den; så
opstår akkorder, som i generalbassen går under navnet “forstørrede sekstakkorder.”[...] I vores nye becifringssystem må de selvsamme akkorder nu hedde f o rm i n d s k e d e kvintakkorder. Durakkorden m e d s æ n k e t k v i n t.
g.h.des = g5> (i Cdur og Cmoll = D5>)
er i den omvending, der gør kvinten til bastone efter generalbasterminologien
en “forstørret sekstakkord”: des. G. h.152
Der er altså ingen tvivl om, at det er den forstørrede sekstakkord, som vi har mødt den
siden 1716, der stadig er tale om. Den er bare omtolket og dermed ‘emanciperet’ fra
sit oprindelige fastlåste stade på molskalaens, – afhængigt af fortolkningen – II, #IV eller VI trin. Enhver erindring om denne oprindelige skalafunderede fremtrædelsesform
er nu effektivt fortrængt. Denne nye betragtningsmåde genfindes siden ureflekteret i
den del af den Riemannbaseret teori, der danner udgangspunkt for den danske tradition.153 Det er den del, der bl.a. repræsenteres af Hermann Grabner (1886-1969),
der uden blusel overfører den nye forklaring på det gamle begreb “hartvermindert”
og skriver, at “den durformindskede Dominant opstår gennem nedadalteration af domi
nantkvinten (min kursiv).”154
150 Se Holtmeiers ”Grundzüge..”, 258, for en diskussion af denne skelnen mellem en skalatrinsbetinget
og en akkordstruktursbetinget funktionsbestemmelse. I den altererede vekseldominants tilfælde: Er
dens funktion betinget af akkordstrukturen og derfor mulig på alle skalatrin, eller er den betinget af
en skalatrinsmæssig placering som begrænser den til pladsen før dominanten?
151 Som følge af Riemanns dualistiske tolkning, hvorudfra molakkorder læses ovenfra, kommer en
kvintformindsket molsubdominant i A-mol til at bestå af netop tonerne a-f-dis, hvor dis forstås som
en formindskelse af kvinten mellem a og d.
152 Riemann, Handbuch, 172: “Ausser der Alterierung der reinen Quinte zur übermässigen ist, [...], auch
die zur vermin d e r t e n möglich; dann entstehen Accorde, welche aus dem Generalbass unter dem
Namen der “übermässige Sextaccorde” geläufig sind [...]. In unserer neuen Bezifferung müssen
dieselben verm i n d e r t e Q u i n t a c c o r d e heissen. Der D u r a c c o r d m i t e r n i e d r i g t e r Q u i n t e
[g.h.des.= g5> (in Cdur und Cmoll = D5>)] ist in der Umkehrung, welche die Quinte zum Basstone
macht, nach Generalbassterminologie ein “übermässiger Quartsextaccord”: des.g.h;”
153 Høffdings Harmonilære fra 1979 skiller sig dog ud herfra ved sine refleksioner over akkordens struktur.
154 Hermann Grabner, Musiklehre, (Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1923, 9.udg.1966), 128: “Die hartverminderte Dominante entsteht durch Tiefalterierung der Dominantquinte.” I den langt senere Handbuch
der funktionellen Harmonielehre, (Berlin: Bärenreiter-Verlag, 1962), 184-87, gentages denne beskrivelse af den ”durformindskedes” kvintalterationen som primært værende et dominantfænomen. Grabner skriver ligefrem – som en omvending af den empiriske realitet – ”Auch Zwischendominanten
treten gelegentlich schon bei den Klassikern in diesen alterierten Formen auf.” Nu hedder det, at selv
bidominanter kan kvintsænkes!
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155 Adolf Bernhard Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition (Leipzig: Breitkopf und Härtel,
∑ 1837 [books.google.dk]),
∑
∑
∑
∑
∑
∑
256-60.
156 Udover at denne iagttagelse ligger implicit i begrebet ‘altereret vekseldominant’, understreges den
∑ også i ∑så forskellige
∑ tekster som
∑ Jersild,∑ Romantikkens
∑ Harmonik
∑ (København: Wilhelm Hansen,
1970), 9, og Rasmussen, Harmonik, 82.
157 Hvilket peger frem mod Ernst Kurth (1886-1946) Romantische Harmonik (Berlin: Maw Hesses Verlag,
1923 [archive.org]), 110, der netop afleder den forstørrede sekstakkord af en formindsket dominantnone-akkord. Det samme gør Maler, Beitrag, 38, som angiver akkordstrukturen som en ”Wechsel
dominante als verminderter Septakkord mit tiefalterierter DD- Quint im Bass […]”
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I Riemanns “Handbuch..” optræder akkordformen f-a-c-dis kun et sted, nemlig i forbindelse med en subdominant med tilføjet forstørret sekst, en akkord, som ingen –
understreger Riemann – alterationer indeholder.158 Det betyder dog ikke, at Riemann
ikke i sine analyser benytter tolkningen som kvintsænket ufuldkommen dominant
med lille none.159
Kan de akkordstrukturer, der udgør den forstørrede sekstakkord, ifølge Riemann
teoretisk set optræde med både subdominantisk og dominantisk funktion, så tolkes
de i Riemanns analyser dog altid som dominantens dominant, dvs. med dominantisk
funktion.
Der er imidlertid også gode argumenter for at betragte akkordens funktion som værende subdominantisk.

Subdominantisk funktion – Louis/Thuille
“Den bedst tilrettelagte Harmonilære jeg kender.”160
Således karakteriserer Høffding Rudolph Louis (1870-1914) og Ludwig Thuilles
(1861-1909) harmonilære. Og det ér en formidabel udgivelse, som i sin essens samler
og forbinder de forudgående 200 års harmoniske erfaringer. Selvom der benyttes trintal, er hele denne fremstilling af – og forståelsen for – harmonik gennemtrængt af Riemanns funktionslære. Det i en sådan grad, at Riemann mente, at han som minimum
burde have været krediteret som ophavsmand til denne måde at forstå harmonik.161
På væsentlige punkter afskiller Louis/Thuille sig imidlertid fra Riemann. Som en
tilsyneladende lille ting kan nævnes, at de – modsat Riemann – faktisk benytter den
term, ‘Vekseldominant’, som Høffding i 1933 introducerer i Danmark som navn for
dominantens dominant. En term, der har så stor gennemslagskraft, at de færreste i dag
ville ønske at erstatte den med en anden (skønt Høffding ellers foreslog det i 1976).
Høffding har altså ikke bare læst Louis/Thuille, han har også taget et enkelt begreb
herfra og blandet det sammen med Riemanns begreber. Den eneste hage ved det er, at
hos Louis og Thuille dækker begrebet ‘Vekseldominanten’ den skalaegne andentrins
akkord, hvis terts evt. kan hæves. Selvom forfatterne indledningsvis fremhæver under158 Riemann, ”Handbuch..”p.173: “Durchaus nicht unter die alterierten Accorde gehörig ist dagegen
der Accord, den wir in unserer Bezifferung als übermässigen Sextaccord bezeichnen müssen, nämlich der intakte Duraccord oder Mollaccord mit hinzugefügter übermässiger Sexte: f6< und hVI> =
f.a.c |dis (in Cdur = S6<).” På dette punkt er Riemanns tolkning, som tidligere bemærket, identisk
med Mercadiers’.
159 Man finder den både i Katekismus der Harmonie- und Modulationslehre, ( Leipzig: Max Hesses Verlag,
3. oplag, 1906), 105-106, og i hans Analyse von Beethovens Klaviersonaten B.I-III. (Berlin: Max Hesses
Verlag, 1919). Se f.eks. B.II,18 og 20.
160 Høffding, Harmonilære (1933), 5. At de ikke er alene om den vurdering understøttes af såvel Harrisons (Harmonic Function, 298) karakteristik af den som ”a paragon of pedagogy”, som Holtmeiers
(“Von der Musiktheorie zum Tonsatz”, Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, Vol 1 , 2003, 18)
tilkendegivelse af, at han anser den for ”bis auf den heutigen Tag unübertroffen [uovertruffen].”
161 Harrison, Harmonic Function, 300. Harrison omtaler bogen i sin helhed side 298-302. Holtmeier
(”Gundzüge..”, 235) argumenterer dog for, at Louis/Thuiles harmoniforståelse på centrale punkter
adskiller sig så radikalt fra Riemanns, at Riemann intet grundlag havde for at forvente kreditering.
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dominanten som hovedfunktion peger senere beskrivelser på, at de to akkorder forstås
som indbyrdes ligeværdige stedfortrædere for hinanden.162
Louis/Thuille er opmærksomme på, at den forstørrede sekstakkord kan tolkes som
en kvintsænket dominant,163 men angiver dog dens primære funktion som værende
subdominantisk, baseret på mols #IV: ”[Den] forstørrede kvintsekstakkord er i henseende til sin tonale funktion oftest første omvending af mols a l t e r e r e d e u n d e r
do m i n a n t s septimakkord.”164
Tolkningen begrunder de i den akkordprogression, akkorden indgår i. Argumentet
er, at akkorden altid vil kunne opfattes subdominantisk/vekseldominantisk når den videreføres til en dominantisk akkord. Eller som de skriver:
Nu skal det imidlertid bemærkes, at denne akkord optræder uligt hyppigere
som u n d e r d ominant-harmoni end som udtalt ove r d o m i n a n t -harmoni, ja,
at vi overhovedet kun ganske sjældent møder tilfælde, hvor vi er t v u n g e t til en
overdominant tydning. Thi det er tydeligt, at i de tilfælde hvor der efter en sådan akkord optræder en treklang med stor t e r t s, må denne sidste opfattes som
D o m i n a n t -harmoni, hvorfor den altererede akkord dermed om ikke absolut
m å så dog k an forstås som underdomin a n t -harmoni (henholdsvis underdominantstedfortrædende andettrin). Den med formindsket kvint optrædende
dominant kan (på grund af den opadgående ledetone) ligesåvel, ja, nemmere
opfattes som Vekseldominant (underdominantstedfortrædende II. trin).165
Louis/Thuille står ikke alene med deres overvejende subdominantiske tolkning af akkorden. Fordi akkorden leder videre til en dominant forstås den af også selv teoretikere, der viderefører den Riemannske tradition, som en grundtonehævet subdominantisk funktion.166
162 Louis/Thuille, Harmonilære, 96-99 og 222-225. Side 222 hedder det f.eks.: “For så vidt treklangen på
durskalaens 2. trin på den ene side er dominant i dominantforhold [...] og på den anden side står
i parallelforhold til underdominanten, kan man på en vis måde også se underdominanttreklangen
selv som en slags stedfortræder for vekseldominantharmonien.”
163 Ibid., 326.
164 Ibid., 327: “Der übermässige Quintsextaccord ist hinsichtlich seiner tonalen Funktion meist erste
Umkehrung des Septaccords der a l t e r i e r t e n U n t e r d o m i n a n t e in Moll.”
165 Ibid. p.238: “Nun muss aber bemerkt werden, daß diese Accorde als U n t e r d o m i n a n t-Harmonien
ungleich viel häufiger anzutreffen sind denn als ausgesprochene O b e r d o m i n a n t -Harmonien, ja,
daß die Fälle, wo wir zur Oberdominant-Auffassung g e z w u n g e n werden, überhaupt nur ganz selten begegnen. Denn es ist klar, daß in all den Fällen, wo auf einen derartigen Accord ein Dreiklang
[...] mit großer Te r z folgt, dieser letztere als D o m i n a n t -harmonie und demgemäß auch der betreffende alterierte Accord selbst als U n t e r d o m i n a n t -Harmonie (bezw. als Unterdominantstelle
vertretende II. Stufe), wenn nicht aufgefaßt werden m u ß , so doch aufgefaßt werden k a n n . Die mit
verminderter Quint auftretende Dominante wird (wegen der abwärtsführenden Leittons) ebensogut,
ja, leichter als We c h s e l d o m i n a n t e (Unterdominantstelle vertretende II. Stufe) in der Unterdominant-Tonart aufgefaßt.”
166 Se f.eks. Schreyer, Lehrbuch der Harmonie und der Elementarkomposition (Leipzig: Carl Merseburger,
1903 citeret efter5. oplag, 1924 ), 40, 74, Eugen Schmitz, Harmonielehre, 66-67, og H.Erpf, Studien,
91. Erpf beskriver – ligesom senere de danske teoretikere – akkorden som “dobbeltalteret”. Men hos
Erpf beskriver denne dobbeltalteration en hævet grundtone og en sænket terts. Halm (Harmonielehre,
86) anfører, at akkorden ikke kan kadencere direkte til tonika, da det vil medføre et uforløst lavt
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‘Oprindelsesargument’ og ‘Stilkontekst’
Vi er i den historiske gennemgang nu kommet op til tiden for den danske teoris fremkomst og kan vende tilbage til de indledende spørgsmål om legitimiteten af Rischels
oprindelsesargument og muligheden af at inddrage historien som ligeværdig spiller i
overvejelsen over systembaserede teoretiske modellers forklaringskraft.
Vi begynder med Rischel. Har hans argument historisk belæg? Hvis ja, kan dette
belæg så findes inden for samme periode, som J. Brahms skriver sin musik? Selv hvis
begge disse betingelser skulle opfyldes, må vi spørge, om den teoridannelse, der støtter
Rischels argument er kompatibel med eller kan integreres i den danske teoridannelse?
Og endelig må vi spørge, om der kan vindes noget i forklaringskraft og logisk konsekvens ved at gøre det?
Så først:
Har Rischel ret i, at den forstørrede sekstakkord i sin grund er en ledetoneskærpet
akkord?
Var der én ting den generalbasorienterede tolkning og den fundamentalbasorienterede tolkning havde til fælles var det netop opfattelsen af, at den alteration, akkorden
fremviser er en opadgående og ikke en nedadgående alteration. Generalbastolkningen
tog ikke stilling til om den akkordtone, der hæves er grundtone eller terts. Det gjorde
til gengæld de teoretikere, der om nogen har defineret fundamentalbasteorien, J.P. Rameau, J.J. Kirnberger og S.Sechter. For disse var der ingen tvivl om, at akkorden må
forstås som molskalaens II. trin med hævet terts. Et synspunkt, der i øvrigt støttedes af
inspiratoren til Riemanns teori, Moritz Hauptmann.
Sideløbende med denne sikkerhed fastholdes helt op i det tyvende århundrede
tolkningen af akkordstrukturen som grundtonehævet. Eller rettere: Der etablerer sig
– på trods af protesterne fra teoretikere som ikke bare Rameau, Kirnberger og Sechter,
men også så skelsættende navne som Sorge og Weber – en tradition for at anse tertskvartakkorden (den franske) for en tertsaltereret andentrinsakkord og sekstakkorden
(den italienske) og kvintsekstakkorden (den tyske) for grundtonealtererede akkorder.
Dvs. den herskende mening var helt frem til, at Riemann i 1887 udgiver sin Handbuch,
at f.eks. akkorden f-a-c-dis måtte forstås som en akkord med opadaltereret terts eller
grundtone. Ingen af disse teoretikere angav tolkningen ‘kvintsænket 5. trin’. Tværtimod afviste teoretikere som Rameau og d’Alembert eksplicit en sådan tolkning.
Rischels akkordfremstilling har med andre ord historisk belæg. Ikke bare syttenhundredetallets generalbasfremstilling, men også den fundamentalbasorienterede forståelse, støtter Rischels præsentation. Er den generalbasorienterede fremstillingsform
end så småt på retur i Brahms’ levetid, får omvendt fundamentalbasteorien midt i årandettrin. Denne fokus på kadencepositionen udtrykkes mest direkte hos Riemanndisciplen Fritz
Rögely (Harmonielehre, (Berlin: Verlag Carl von Habel, 1910), 131) der – præcis som Gunner Rischel
– anfører, at akkorden normalt optræder som led i en frygisk kadence. Hermed præciserer Rögely
Schönbergs (Harmonielehre, 298) og Louis/Thuiles kadenceorienterede tolkning, der tilsiger den forstørrede sekstakkord subdominantisk betydning i kraft af dens traditionelle kadenceplads som akkorden før dominanten.
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hundredet fornyet levedygtighed gennem Sechters Grundsätzen fra 1853, hvis teoretiske system i århundredets sidste halvdel udgjorde den absolut dominerende harmoniske forklaringsmodel.167
Som nævnt tidligere findes tolkningen af den ‘durformindskede’ akkord som i sin
essens en kvintsænket dominant dog allerede så langt tilbage som i 1837, hos A.B.
Marx. Da det er den sene del af Brahms’ musik, skrevet efter 1887, Rasmussens afhandling centrerer sig om, kan Brahms i sin komposition teoretisk have været inspireret af
den Marx/Riemannske tolkningsmodel. Det er dog næppe den rigtige måde at tale om
forholdet mellem teori og komposition på.

Opad- eller nedad-altereret: Rischels beskrivelse
Spørgsmålet er, hvilken musikalsk forståelse de to tolkninger reflekterer. Hvilken musikalsk erfaring udsiger tolkningen af akkorden som tertsforhøjet molfænomen og hvilken udsiger den som kvintsænket dominant? Da den sidste tolkning historisk er opstået senest, kunne det være fristende at forstå denne som en reaktion på en ændret
musikalsk praksis. Den tolkning, der forstår akkorden som et opad-altereret molfænomen (om denne alteration så er terts eller grundtone), kunne i en sådan optik siges
at afspejle en praksis, hvor den altererede vekseldominant kun forekommer i mol, og
kun som tredjesidste akkord i kadencen. Tolkningen som kvintsænket dominant kunne teoretisk set afspejle en praksis, hvor akkorden har emanciperet sig fra såvel moltilhørsforholdet som pladsen som tredjesidste akkord i kadencen. En praksis, hvor
den kvintsænkede dominantakkord med andre ord kan fungere både dominantisk, bidominantisk og vekseldominantisk, og det både i dur og mol.168
Og der sker da også netop en udvikling i brugen af akkorden, der gør, at dens optræden ikke kan siges, at være bundet eksplicit til mol.169 Præcis ligesom molsub
dominanten indoptages som gangbart virkemiddel i dursammenhæng. Men præcis ligesom molsubdominanten præsenteres netop som et lån fra mol, og ikke som en
tertsaltereret dursubdominant,170 betinger brugen af denne mol-specifikke akkord i
dursammenhæng ikke automatisk en nytolkning. Tværtimod kunne en fastholden af
den unikke akkordstrukturs skalamæssige fundament netop kaste lys over akkordens
særlige egenart, som molfarvet akkord med durterts, og tillade en mere umiddelbar
forståelse af dens relation til subdominantens molterts.
Men kan så ikke romantikkens emancipation af akkordens plads i kadencen gøre
det mere hensigtsmæssigt at forstå den som alteration af en durseptimakkord?
167 Se Ludwig Holtmeier, ”Stufen und Funktionen” Musiktheorie, ed. Helga de la Motte-Haber og Oliver
Schwab-Felisch (Laaber: Laaber Verlag, 2005), 226-227. Som Holtmeier anfører, videreførtes Sechters teorier af Anton Bruckner, og man kan tilføje, at også Arnold Schönberg udtrykte ”sympati”, for
den Sechterske forklaringsmodel (Harmonielehre, 137).
168 Denne forskel på tolkningen af akkorden afhængigt af dens placering i kadencen, finder man afspejlet i Bruno Weigls (Harmonielehre (Mainz: B.Schott’s Söhne, 1925),319) fremstilling af akkorden:
Han forstår den som kvintaltereret, når den optræder som V, som tertsaltereret, når den optræder
som II.
169 Se f.eks. t.21-23 af anden sats af Franz Schuberts Sonate i E-dur for klaver fra 1815.
170 Se f.eks. Westergaard, ”Harmonilære” p.39.
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Det synes som en logisk indvending. Som en fri akkord, uden evne til at fremkalde
forventning om en særlig position i kadencen, er den altererede vekseldominant også
på en helt anden måde end molsubdominanten løsrevet fra sit historiske ophav. Man
kan opstille tesen, at fordi akkorden kan forekomme overalt, forklarer teoretikere som
Marx og Riemann akkorden som kvintsænket dominant.
Skal man vurdere, hvorvidt Gunner Rischels tolkning af den altererede vekseldominant hidrører fra en anden stilkontekst, end den Brahms opererer i, kan man altså undersøge, hvorledes Brahms benytter den altererede vekseldominant. Benyttes den frit
som dominant eller bidominant, eller optræder den kun i sammenhænge, hvor den
fungerer som vekseldominant?
Undersøger man Rasmussens analyser finder man, at den altererede vekseldominant udelukkende optræder som akkorden før dominanten. Selv i Brahms’ sene musik
er dens funktion entydigt at lede videre til dominanten (hvilket Rasmussen også understreger).171
For Brahms var akkorden åbenbart ikke emanciperet i samme grad, som den Marx/
Riemannske tolkning indikerer. Som allerede anført opfattede ikke engang det tyvende
århundredes teoretikere en sådan emancipation. Skønt Schmitz172 kunne notere den
overdrevne brug af omtolkning fra dominantakkord til vekseldominantakkord som
‘manieret’, så var det jo netop tale om en omfortolkning fra dominant til vekseldominantfunktion. Og selv tyvende århundredes teoretikere såsom Louis/Thuille, Halm,
Schönberg og Erpf – der alle eksplicit anså den nye musik som objektet for deres teori173 – anså stadig entydigt akkordens plads i kadencens som værende umiddelbart før
dominanten (som så i sin fortsættelse naturligvis igen kunne omfortolkes).174
Såvel Brahms’s egen brug af akkorden som hans samtids teoretiske fremstillinger,
betoner en forståelse af akkorden som en akkord, hvis særegne struktur gør, at den
signalerer en ganske bestemt plads i kadencen. I en sådan forståelse er akkorden ikke
‘blot’ en tilfældig dominant, hvis kvint er sænket. Er den ikke det, er der intet, der taler imod at forstå akkorden som opadaltereret molfænomen. Der er dermed i Brahms’
samtids dominerende teori (Sechters) og Brahms’ egen praksis intet, der kan siges at
tilhøre en anden ‘stilkontekst’ end den, Rischels akkordfremstilling skriver sig ind i.
Gunner Rischels akkordbeskrivelse kan med andre ord ikke på noget niveau afvises
som tilhørende en anden stilkontekst, end den Rasmussens afhandling omhandler.
171 Rasmussen Harmonik,81-82.
172 Harmonielehre, 83.
173 Hvad enten de eksplicit erklærer det i deres forord (Erpf, Studien, 6, Louis/Thuille, VI), eller det blot
fremgår af deres emnevalg og eksempelmateriale.
174 At der i det tyvende århundredes tolkning af det nittende århundredes harmonik synes at tegne sig
en ændring i opfattelsen af den forstørrede sekstakkord fra en subdominantisk til en dominantisk
akkord er en anden sag. Sigende er følgende forskel mellem i beskrivelsen af akkorden som kan findes mellem en tidlig og en sen udgave af Pistons harmonilære. I 1944 (Harmony,278) hedder det:
”The augmented sixth interval does not come from a dominant with lowered fifth, but from a subdominant with raised root ”. Det er i 1987 (Walter Piston og Mark Devoto, Harmony, 5.th. ed. (New
York: W.W.Norton & Company, 1987), 419) ændret til: “The augmented sixth interval does not come
from a subdominant with raised root, but from a V of V with lowered fifth.” Dansk teoris fremherskende tolkning står ikke alene!
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Kvintalteration og tertsalteration
Spørgsmålet om opad- eller nedadaltereret rækker videre end til hvorvidt, Rischels forklaring er gangbar. Tolkes akkorden som nedad-altereret er der tale om en kvintalteration. Er
den opad-altereret kan der ifølge traditionen være tale om såvel prim- som tertsalteration.
Spørgsmålet er om begge disse tolkninger af den opadgående alteration er lige
plausible. Ét er, at Rameau anså det for usandsynligt, at man kunne anse den grundtonealtererede akkord med dens “fordrejede intervaller”175 for en akkord overhovedet.
Noget andet er, om der kan gives argumenter for at skrinlægge forklaringen af akkorden som grundtonealtereret.
Det mener jeg, med udgangspunkt i en argumentation hos såvel Schönberg som
Rasmussen, at der er. Rasmussen angiver, at begrebet ‘alteration’ i sig selv er “betinget
af en given akkordtones afstand til grundtonen; ikke omvendt. Derfor er alteration af
grundtonen en absurditet.”176 Altså – som det hedder hos Schönberg -, fordi grundtonerne “i vores betragtning [er] fikspunkter, fra hvilke der måles,”177er det kontradiktorisk at operere med en alteration, af det fikspunkt udfra hvilket alterationer måles. “Ensartetheden af alle [intervalliske] udmålinger er sikret af dette punkts ubevægelighed.”
Udover Rasmussens og Schönbergs argumenter kunne man anstille et satsteknisk
argument for at forstå akkorden som tertsaltereret. De tidlige fremstillinger af akkorden betonede måden den forstørrede sekst indførtes. Heraf fremgik det, at den kunne indføres kromatisk såvel nedefra som ovenfra. Høres den stigende bevægelse som
en skærpelse af grundtonen, må vi forstå bevægelsen fra ualtereret sekst (f-d) til altereret sekst (f-dis) som en bevægelse gennem to forskellige akkorder (fordi alteration
af grundtonen må forstås som bevægelse en ny akkord). Forstår vi alterationen som
tertsalteration, må man forstå kromatikken som en ændring af en molterts til en dur∑
∑
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Implikationer
Tolkningen af akkorden som tertsaltereret har en række implikationer. Mens akkorden
som kvintaltereret strukturelt set blot er én af flere mulige bidominanter, er den som
tertsaltereret en unik akkord, der på grund af sin akkordstruktur med durterts og ska
laegen formindsket kvint kun findes et eneste sted i det dur-mol-tonale univers, nemlig på molskalaens andettrin. Den optræder i dursammenhæng som et lån fra molskalaen, på samme måde som molsubdominanten. Akkorden er hermed født med en
entydighed, der ikke bare ækvivalerer men ligefrem overgår dominantakkordens, hvis
struktur – durtreklang med lille septim – findes i enhver bidominant. De overvejelser
over akkordens harmoniske funktion, som den durformindskedes dobbelte ledetoner så
ofte giver anledning til,178 får i det lys en anden betoning: Det subdominantiske element
(skalaens lave sjette trin, IV. trins molterts) og ikke det dominantiske (durtertsen) er
del af den oprindelige akkordstruktur. Akkorden fremstår hermed som en subdominantisk virkende akkord, der får skærpet affiniteten i én af sine akkordtoner, nemlig
tertsen. Den er dermed ikke længere en dominantisk funktion, der får sænket sin kvint.
I Rischels fremstilling beror akkorden på den vending, dansk teori kender som den
‘frygiske kadence’, oS3-D. Skal den forstørrede sekstakkord forstås som en tertsalteration i denne vending, betyder det, at vendingens første akkord må omtydes. Den kan
ikke forstås som subdominant, IV. trin, men som en overbygning på det andettrin,
som er så vanskelig at benævne i den post-riemannske funktionsteori. Den må forstås
som en “ufuldkommen molsubdominantstedfortræder tertskvart-akkord,” oSs 43.179
Dette begrebs uhåndterlighed står tydeligvis i grel modsætning til akkordens centrale position og enkle virkning. Og dog er det den adækvate beskrivelse af en subdominantisk akkord, hvis terts er kromatisk hævet.
Implikationerne stopper ikke her. For hvis tertsalteration af mols andettrin kan høres som blot en spændingsintensivering indenfor én og samme funktion, må det samme gøre sig gældende i dur. I en konsistent teori må en forhøjelse af skalaens fjerde
trin have samme betydning i dur som i mol. Accepteres argumentationen om, at fordi
den forstørrede sekstakkord, på trods af den senromantiske musiks intensiverede brug
af akkorden, de facto bibeholder sin status som en akkord, der indvarsler dominanten,
og må forstås som tertsaltereret og ikke kvintaltereret, og dermed som udtryk for subdominantisk funktion, må bevægelsen S til DD i dur forstås som skærpelse af subdomi
nantisk funktion og ikke som et funktionsskift!180
178 Se f.eks. Høffding, Harmonilære (1933), 212, eller for et amerikansk perspektiv, Harrison ”Supplement”, 177 og 187.
179 Og det er endda kun den del af traditionen, der, som Lauesen (Harmonilære, 60) og Anders Müller
(Musikalske Strukturer (København: Wilhelm Hansen, 2012),143) tillader denne brug af stedfortræderbegrebet. For andre dele gælder det, som Rasmussen (Harmonik, 83) anfører, at ”funktionen på II
i moltonearter ikke har noget selvstændigt navn.”
180 Det er da også således vekseldominanten historisk er opstået ifølge Hamburgers (Subdominante) og
Eberleins (Die Entstehung) undersøgelser. Begge konkluderer, at fordi vekseldominanten historisk er
udviklet af subdominanten, er det teoretisk uholdbart at tildele disse akkorder forskellige funktioner. Hamburger omtaler derfor i stedet om en subdominantisk-vekseldominantisk ‘dobbeltfunktion’ (Subdominante, 231). Eberlein vender indsigten til en kritik af Riemanns system (Die Entstehung,
297): ”Historisk set er den formindskede kvintsekstakkord tæt beslægtet med subdominant kvint-
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Kopernikansk vending
Kan man implementere denne forståelse af vekseldominanten i dansk funktionsteori?
Har det nogen mening at gøre det?
Mens det, som vi skal se, er relativt enkelt at argumentere for muligheden af en implementering, vil det i udpræget grad bero på sindelag (og magelighed), hvorvidt det
er meningsfuldt at gøre det.
Fokus vil derfor i det følgende ligge på muligheden og ikke nødvendigheden af den
omkalfaltring af dansk teori, som den historiske indsigt kunne give anledning til.
For at udtrykke, at bevægelsen S-DD forstås som en tertsalteration, må man underforstå II. trin som IV. trins egentlige grundtone. Man må vende op og ned på forholdet
mellem II. og IV. trin. II. trin må, som i Portmanns teori, betragtes som hovedakkorden og IV. trin som stedfortræder.181 Men det er også alt. Og det er tilmed ikke engang
første gang, sådanne tanker fremføres dansk musikteori.
Allerede i 1954 kan man i Otto Mortensens fremsættelse af en grundbasteori, 182
finde denne rollefordeling mellem II og IV som en underliggende grundantagelse;
hvilket Hamburger da heller ikke tøver med at eksplicitere i sin anmeldelse af bogen.183 Samme antagelse udgør i 1969 kernen i de indvendinger, Hamburger fremsætter mod funktionsanalysens nuværende form, om det ulogiske i at IV-V-kadencen
fremhæves som paradigmatisk og II ses som blot en ‘afledning’, når nu II7-V er en
langt stærkere kadence:
Men når således II som (postuleret) afledning af IV kan forlenes med en væsentlig
større funktionskraft end IV grundet på dennes [IV’s] kontrære forhold til V, er [...]
alene derved grunden under det traditionelle funktionssystem faldet sammen.184
Et tilsvarende – mindre polemisk formuleret – synspunkt møder man i 2002 hos Henning Nielsen, der i en note kommenterer det “absurde” i “at en så almindelig og simpel akkord som II7 skal have en så kringlet (og misvisende) betegnelse,” 185 som subdominant med sekst i bassen:
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185



sekstakkorden. Denne definerer den Riemannske funktionslære ganske vist som værende grundlæggende i modsætning til dominantseptimakkorden og dennes omvendinger. Den moderne harmonilære tilslører altså de historiske sammenhænge i stedet for af lægge dem åbne.”[”[…] historisch gesehen ist der verminderte Quintsextakkord engstens verwandt mit dem Subdominantquintsextakkord
[…]. Diesen definiert die Riemannsche Funktionslehre jedoch als grundsätzlichen Gegensatz zum
Dominantseptakkord und dessen Umkehrungen. Die moderne Harmonielehre verschleiert also die
historischen Zusammenhänge, statt sie offenzulegen.”]
Med dette greb inddrages i realiteten en fundamentalbasteoretisk akkordforståelse i det funktionsharmoniske system. Såvel Rameau (Traité, 212), Kirnberger (Die Wahre, 52) som Sechter (Grundsät
ze, 19) anså II. som underforstået grundtone for IV. i akkordprogressionen IV-V.
Otto Mortensen Harmonisk Analyse efter Grundbasmetoden, (København: Wilhelm Hansen, 1954).
Se Hamburgers anmeldelse, i Dansk Musik Tidsskrift: ”Trin-Funktion-Grundbas” Dansk Musik Tids
skrift nr.3, (1955),41: ”Forsøger vi nu at forfølge de med grundbassen betrådte tankebaner endnu et
skridt videre, kunne man fristes til at spørge, om da ikke forbindelsen IV-V, også hvor grundtonen
ikke er forhøjet, retteligst burde opfattes som II-V med ”bortfald” af grundtonen i II[...].”
Povl Hamburger, ”Funktionslæren. Problemer og praksis,” Musik og Forskning 14, (1988-89), 107.
Henning, Nielsen, Henning og Dorte Hagen Petersen, Undervisningsmateriale til Grundkursus i Harmoni
lære, (Århus: Århus Universitet, 2002), 21. Det ekspliciteres at noten alene udtrykker Nielsens holdning.
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Problemet skyldes grundlæggende, at man har defineret IV som systemets subdominant (den symmetriske modpol til dominanten). Man ville have haft et
analysesystem, som var simplere og afspejlede praksis mere direkte, hvis man
havde sagt flg.: akkorden, der går forud for dominanten i kadencen, “subdominanten,” har sin grundtone på 2. trin og flg. Typiske former (i C-dur): Dm,
Dm7, Dm7 på tertsen samt F, og med flg. Funktionstegn [...]: S, S7, S73 og S (den
sidste = S7 uden grundtone, ligesom D er V7 uden grundtone). Betragtningens
pointe er: S-funktionen i sin fundamentale og stærkeste udgave udgøres af tertsstabelen på 2. skala-trin (II7), men denne kan (ligesom V7) reduceres enten i
bunden (ingen grundtone) eller i toppen (ingen septim) uden at funktionen
principielt forandres (men nok svækkes).186
Også Jens Rasmussen angiver, at “den subdominantiske funktion i utallige sammenhænge optræder på både II og IV i både dur og mol-tonearter,”187 hvilket får ham til at
lancere dobbeltbegrebet IIS og IVS til angivelse af subdominantfunktion på henholdsvis 2. og 4. skalatrin.

Et Autentisk og et Plagalt system
Henning Nielsen sætter i sit forslag om at omtolke subdominantens ‘egentlige’
grundtone, når den forudgår dominanten i kadencen, begrebet ‘subdominant’ i anførselstegn. Det er der god grund til. Subdominantbegrebets styrke ligger jo i som
underkvint til tonika at danne modpol til overkvintens dominant, hvorved der optegnes en polaritet mellem den autentiske kadence og den plagale kadence. Og gennem denne polaritet er det tanken, at tonika på nærmest visuel vis udkrystalliseres
som toneartens midterakse, dens centrum. Det er denne metafysiske begrebsforestilling, der har fået generationer af teoretikere til at sætte det yderst tvivlsomme lighedstegn mellem den dur-mol-tonale musiks paradigmatiske kadence og funktionerne
subdominant, dominant og tonika. Et lighedstegn, der har krævet, at hovedparten
af den dur-mol-tonale musiks empiriske kadenceforekomster har måttet enten ignoreres eller bortforklares. At kalde andettrin for ‘subdominantisk’ er i denne forståelse meningsløst.
Det betyder ikke, at det polare begrebspar, S-D, i sig selv udgør en epistemologisk blindgyde. Man kan med fordel benytte begreberne ‘autentisk’ og ‘plagal’ som
indgang til at forstå forskellige musiktypers harmoniske systemer. Således kan man
se den funktionstonale musik som én stor udfoldelse af et “autentisk system” af kadencerelationer, som først i anden halvdel af 1800-tallet i stigende grad farves af det
“plagale system.”188 Det autentiske systems kadencerelationer er baseret på kvintfaldskadencen, som med forbillede i D-T-relationen underforstås i alt, hvad der lyder kadencerende.189 Det plagale systems kadencerelationer er baseret på kvartfald186 Ibid.
187 Rasmussen, Harmonik, 83.
188 Begreberne om et “Autentisk system” og et “Plagalt system” er hentet fra Daniel Harrison, Harmonic
Function, 96 ff.
189 Dette synspunkt findes allerede hos Rameau. Se f.eks ”Traité de l’harmonie..”, p.50.
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skadencen, der som kadencemæssig generator resulterer i et radikalt anderledes
harmonisk udtryk.190
Følger man tanken om det autentiske systems kvintfaldsparadigme til dørs, vil udnævnelsen af andettrin som den egentlige grundtone for kadencens tredjesidste akkord fremstå som ikke blot en pragmatisk imødekommelse over for beskrivelsesudfordringer fra den empiriske praksis eller påvirkningen af historiske indsigter. Det sker nu
også som resultatet af en systemlogisk konsekvens: Da kadencer inden for det autentiske system pr. definition forstås som kvintaldskadencer, må akkorden før dominanten
have sin rod en kvint over denne.

Vekseldominantbegrebet redefineret
Med begrebet ‘subdominant’ således reserveret til betegnelse for det plagale systems
kadencemæssige hovedakkord, må den andentrinsbaserede akkord kaldes noget andet. Her melder Portmanns gamle begreb ‘vekseldominant’ sig på banen som en oplagt kandidat. Vel at mærke hvis det benyttes i en Louis/Thuillesk tolkning: Hvis begrebet dækker andettrinsakkorden uanset tonekøn.
Ligesom Rameau valgte at operere med flere typer dominanter (dominante to
niques, dominantes simples, dominantes mixtes), kan vi også vælge at operere med dels
en dominant på 5. trin, hvis karakteristika er at være durakkord, og så vekseldominan
ten, hvis karakteristika det er at lede til dominanten. Med et sådanne vekseldominantbegreb har vi mulighed for at betegne den andentrinsakkord, der oprindeligt af Rameau og Kirnberger blev anset for at udgøre den egentlige grundtone i akkorden før
dominanten, og som har været efterspurgt i nyere dansk teori, – endda af én af vores
fremmeste teoretikere, Povl Hamburger. For at understrege begrebets nye valør foreslås den mere mundrette forkortelse, VD (for den skalaegne akkord) og +VD (for den
tertsforhøjede akkord).
Sættes dette begreb ind i Henning Nielsens reformforslag (lettere udvidet) vil det
give følgende (i C-dur): Dm=VD, Dm7=VD7, Dm7 på tertsen=VD73, F=VD (med begge
bogstaver gennemstreget), Fm=VDo (o=formindsket kvint) og Ab7=+VDob95. Bemærk, at
de nye betegnelser medfører en ensretning af begrebet ‘ufuldkommen’, der nu altid vil
betegne en akkord med udeladt grundtone.
Eftersom den altererede vekseldominant jo som standard ligger med kvinten i bassen, kunne man vælge at underforstå denne position som dens ‘grundposition’ og betegne den uden overstregning og talsuffixer, markeret kun gennem dobbeltheden af
terthævning og naturlig formindsket kvint, +VDo. Hermed ville de teoretikere, der hører det lave sjettetrin som akkordens grundtone, til dels imødekommes (overstregningen, altså ‘ufuldkommenheds’-angivelsen er væk) samtidig med, at grundessensen af
190 Her ligger en mulig nøgle til beskrivelse af rock-harmonikkens egenart. I denne musik dominerer
en kvartfaldsorganiserede harmonik som hvadenten den betegnes ”udvidet plagal kadence” (Allan Moore, ”The So-Called ‘Flattened Seventh’ in Rock”, Popular Music, Vol.14, No2, 1995, p.191)
eller specificeres som ”dobbelt-”, ”triple”- eller ”quadrupel-plagal” (Dominic Pedler, The Songwri
ting Secrets of the Beatles, Omnibus, 2003, p.249ff.) kan forstås som en udfoldelse af et ”plagalt
system.”
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Rameaus dominante mixte og Sorges triada mancha, nemlig akkordens struktur som dur
formindsket, udtrykkes.191

Teori og historie
Kan musikteori være historisk?
Hvis man forstår spørgsmålet som et spørgsmål om, hvorvidt et teoretisk system
kan influeres af og afspejle historisk indsigt, vil jeg tydeligvis mene, at spørgsmålet må
besvares positivt.
Udover at jeg finder det elementært fascinerende at foretage en sådan tidsrejse, vil
jeg mene, at tidligere tiders beskrivelsesmodeller kan bidrage med vigtige aspekter af
harmoniforståelse. Aspekter, der er gået tabt i den Riemann-baserede danske tradition.
Undersøgelsen af den altererede vekseldominants historie afslører den Riemanske
tolkning af akkorden som kvintalteret som værende tæt på enkeltstående blandt tidligere tiders tolkninger. De fleste af disse tolker akkorden som durformindsket, hvilket
understreger akkordens unikke position i moltonearten. En sådan forståelse af akkorden modsiger ikke nødvendigvis de basale elementer i det Riemannske funktionssystem, men den kan, som tilfældet er i ovenstående, bevirke en omtolkning af visse af
systemets grundantagelser. Omtolkninger, som heller ikke er hentet ud af den blå luft
men er funderet i tidligere praksis.
Omtolkningen bevirker ingen omvæltning af funktionsteoriens grundeantagelser:
At det harmoniske forløb udfoldes gennem funktioner, eller tetiske momenter, som Riemann oprindeligt kaldte dem, der kan udtrykkes gennem forskellige akkorder. I forhold til disse begreber har vores omtydning blot haft den konsekvens, at den har tydeliggjort den nødvendige bredde i det antitetiske moment: Det rummer såvel subdominantens polare modsætningsaspekt til dominanten, som den kommer til udtryk i
den plagale kadence som vekseldominantens dominantforberedende overgang til dominanten.
Det ovenfor refererede papir af Hamburger, der indeholder kritikken af det Riemannske begreb om subdominant med tilføjet sekst, ender ud i en opfordring til at
gentænke Riemanns funktionsteori i en version, der er befriet for de dualistiske elementer. Hertil bemærker Rasmussen, ikke helt neutralt:
Hvordan Hamburger forestiller sig det harmoniske funktionsbegreb ‘som sådant’ bibeholdt, men renset for den Riemannske arv står hen i det uvisse.192
Den ovenfor foreslåede redefinition af vekseldominantbegrebet som dominantforberedende funktion i et “autentisk system” samt præciseringen af subdominanten som kadenceakkord i et “plagalt system” lanceres hermed som led i en sådan renselsesproces.

191 Den neapolitanske subdominant vil i denne tolkning måtte forstås således som Schönberg plæderer
for i Harmonielehre, p.282: Et lån fra kromatisk skala. Det sænkede andettrin forstås derved ikke som
en grundtonesænkning, men som farvende lån fra en anden skalastruktur analog til brugen af molsubdominant og altereret vekseldominant i dursammenhæng.
192 Rasmussen, Harmonik, 57.
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Abstracts
Kan tidligere tiders teoretiske anskuelser belyse, ja ligefrem korrigere vores nutidige
begrebsapparat? Det spørgsmål udforskes med udgangspunkt i det funktionsharmoniske begreb ‘altereret vekseldominant’. Akkordens præsentation i teoretisk litteratur
gennemgås relativt minutiøst fra dens tidligste forekomster i fransk, tysk og italiensk
litteratur i starten af syttenhundredetallet frem til dens præsentation i nutidige danske
teoretiske fremstillinger i en fremstilling fyldt med citater, således, at man ordret får en
fornemmelse for datidens opfattelse og teoretiske beskrivelser.
På baggrund af disse fremstillinger overvejes det, om den nutidige danske fremstillingsform er adækvat i forhold til akkordens kadencemæssige placering, med det resultat, at det er den ikke. Der argumenteres herefter for dels, at en adækvat fremstilling
af akkorden i dansk teori vil kræve en kopernikansk omvending af forholdet mellem
IV og II trin, dels hvorledes dette kan realiseres i praksis.
Is it possible that theoretical assumptions about the past can enlighten and maybe
even correct present assumptions? This question is investigated through a detailed historical presentation of the chord of the augmented sixth, exploring French, German
and Italian texts from the beginning of the eighteenth century until 1933, and Danish
presentations from 1933 up to the present day.
The conclusion is that earlier presentations establish the chord more adequately
in relation to its cadential position than do the presentations of today. Conclusively
a reform of Danish theory, which includes the consequences of making the original
understanding of the chord possible in modern Danish theory, is suggested.
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Rapport fra 23. Konference for
Arabisk Musik i Cairo 1.-10.
november 2014
Den 23. Konference for Arabisk Musik blev afviklet i Cairo 1.-10. november 2014. Som
de tidligere konferencer i rækken fandt den sted sideløbende med den årlige Festival
for Arabisk Musik i Cairo. Både konference og festival var organiseret af Operahuset i
Cairo, der har hjemme i et moderne bygningskompleks på øen Zamalek i det centrale
Cairo, og som trods sit navn er meget mere end blot en opera. Institutionen, der hører under det egyptiske kulturministerium, huser både et operakompagni og en række
instrumentalensembler. Den arrangerer operaforestillinger, koncerter for klassisk vestlig musik og koncerter for arabisk musik primært fra den store t.arab-tradition. Dens
årligt tilbagevendende festival og konference for arabisk musik siges at være den største af sin art i den arabiske verden. Festivalen og konferencens nuværende leder, J hān
Murs , overtog lederskabet i 2012 efter Rat ba al-H
. ifnis død. Rat ba al-H
. ifni var festivalens leder og frontfigur gennem mange år, og som datter af musiketnologen Mah.mūd
Ah.mad al-H
. ifni, der i 1932 organiserede den berømte første konference for arabisk
musik i Cairo, spillede hun en betydningsfuld symbolsk rolle.
Konferenceprogrammet omfattede otte sessioner fordelt på fire dage, og der blev
præsenteret omtrent 30 bidrag af deltagere fra Libanon, Libyen, Egypten, Tunesien,
Palæstina, Sudan, Irak, Jordan, Saudi-Arabien, Syrien, Kuwait og Danmark. Sproget
var arabisk bortset fra min præsentation, der var på engelsk men for deles vedkommende blev oversat fra podiet.
Præsentationerne var samlet tematisk under overskrifterne:
1. Den spirituelle musik i vort nutidige liv
2. Samtidige fænomener i vokalmusikken med henblik på sprog, musik og opførelse i det seneste årti og i lyset af de politiske forandringer
3. Musikken og formningen af børnenes bevidsthed
4. Veje til at bringe den arabiske musik tilbage på sporet under iagttagelse af
gode arabiske eksempler
5. Iagttagelse og klassifikation af folkelige rytmer. Kuwait som model
Arbejdsformen var formel, ritualpræget og højtidelig. Ved en stor del af sessionerne
var moderatorerne valgt blandt ledende medlemmer af det panarabiske Akademiet for
Arabisk Musik, der er en organisation tilknyttet Den Arabiske Liga. De toneangivende
danish musicology online Vol. 7, 2015
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deltagere var for en stor del ældre mænd, der beklæder ledende stillinger ved musikuddannelsesinstitutioner rundt om i den arabiske verden.
Den politiske rammesætning af både festival og konference var eksplicit i en
grad, der måske kunne overraske en vestlig iagttager. Fx indleder festival-lederen
sin velkomsttekst i festivalens kulørte programbog med ordene “Tah.ya Mis. r” [Leve
Egypten!], der var præsident Abd al-Fattāh. al-Sisis parole ved præsidentvalget i
maj 2014, og som stadig ses på plakater med præsidentens kontrafej rundt om på
gader og stræder.
‘Leve Egypten’ er festivalens budskab, når vi i år fejrer den 23. Festival og Konference for Arabisk Musik, som finder sted under den første egyptiske præsident,
der er valgt efter den glorværdige 30. juni-revolution, som gengav vort Egypten sin identitet. Derfor har jeg ikke kunnet finde noget bedre slogan end ‘Leve
Egypten’, som vi alle bar under den glorværdige revolution. Det udtrykker alle
følelser ... hos dette fædrelands folk, og jeg forestiller mig, at det vil give genlyd i
alle arabiske folk.1
Det var altså ganske åbenbart, at både festival og konference fra arrangørernes side var
tiltænkt en politisk funktion. Og det var klart, at den rammesættende politiske fortælling handler om et Egypten, der under præsident al-Sisi forsvarer sin kulturelle identitet mod radikal politisk islam, der i denne fortællings perspektiv repræsenteres af Det
muslimske Broderskab, der i den officielle presse i dag ofte omtales som ‘Det terroristiske Broderskab’.
Jeg skal minde om, at præsident al-Sisi kom til magten efter omvæltningen i juni
2013, der afsatte præsident Muh.ammad Mursi, der som Det muslimske Broderskabs
kandidat havde vundet det første demokratiske præsidentvalg efter den folkelige opstand, der i januar 2011 styrtede Egyptens totalitære præsident gennem mange år,
Hosni Mubarak. Siden er undertrykkelsen både af sekulære demokratiske kræfter og
af politisk islam taget til i styrke. Det nuværende styre ynder at fremstille Egypten som
et land ‘i krig med terrorismen’, og statsinitierede kulturelle begivenheder betragtes
i dette perspektiv.
I officielle taler og i artikler i det festival-magasin, der hver af de ti festival-dage
samlede op på gårsdagens begivenheder, blev arrangementets rolle i terrorbekæmpelsen ofte fremhævet. Fx i den velkomsttale, der på åbningsaftenen blev holdt af en repræsentant for kulturministeriet. I festival-magasinet blev dele af talen gengivet i en
artikel under overskriften “‘Kunsten i konfrontation med terrorismen’ – dette slogan
blev fremført af de arabiske kunstnere ved åbningen af musikfestivalen”.2 Regeringsrepræsentanten blev blandt andet citeret for at have navngivet den 23. session af festi1

2

“Kalimāt mud r mihrajān wa-mu tamar al-mūs qa al- arabiyya” [Ord fra lederen af festivalen og konferencen for arabisk musik], mihrajān wa-mu tamar al-mūs qa al- arabiyya [= Festivalens programbog].
Cairo: Dār al-u bira al-Mis.riyya, 2014, 4
Hamdi T.āriq, “al-fann f muwājahat al- irhāb … shi ār rafa ahu al-fannānūn al- arab f iftitāh.
mihrajān al-mūs qa” [Kunsten i konfrontation med terrorismen. Dette slogan blev fremført af de
arabiske kunstnere ved åbningen af musikfestivalen], al-mūs qa al- arabiyya [= Festival-magasinet. 2.no
vember 2014], Cairo: Dār al-u bira al-mis.r yya, 2014, 4.
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valen for arabisk musik “sessionen for modstanden mod terrorismen”, og for at have
sagt, at “terroristerne bekriger os med molotovcocktails og bilbomber, men vi bekæmper den med pen, kunst og kultur ...”3
Denne iscenesættelse af kunstudøvelsen som et våben i en national kamp mod islamistisk terror fortsætter. Under mit seneste besøg i Cairo i maj 2015 afviklede kulturministeriet en konference og tværkunstnerisk festival under overskriften “De bløde
magter. Tanken, kunsten og kreativiteten i konfrontation med ekstremismen og terrorismen”.4 Den meget håndfaste officielle rammesætning eller legitimering af kunst
udøvelsen som politisk instrumentel indebar imidlertid ikke, at politiske temaer var
i fokus på konferencen, og jeg fornemmede en vis uoverensstemmelse mellem den
egyptisk-indenrigspolitiske diskursive rammesætning af festivalen og en konference,
der snarere dyrkede den traditionelle panarabiske forestilling om arabisk musik som
en vigtig identitets- og enhedsskabende faktor.
I flere henseender var konferencen i Cairo tænkt anderledes end en forskningskonference fx i København.
Man samles ikke blot for at drøfte fælles forskningsanliggender som en del af en
intern forskningsproces. Både den enkelte forsker og konferencen som sådan forventedes at komme med anbefalinger [taws. yāt], der kan sættes i værk, og som kan bidrage
til udvikling, forbedring eller reform af den arabiske musik.
Dette kom fx til udtryk i opera-direktørens velkomsttale, hvor hun fortalte, at man
til konferencen havde “… indbudt eksperter og professorer, der er specialiseret og interesseret i musik i den arabiske verden”, og at konferencen ville “ ... præsentere sine
anbefalinger og undersøgelser, der seriøst analyserer den arabiske musikalske situation
med henblik på bevarelsen af vores musikalske identitet og dens beskyttelse mod vilkårlighed og bølger af forfald”. Talen understregede også, at man ville “... være ihærdige for at føre anbefalingerne ud i livet.”5 Denne ihærdighed blev dog draget i tvivl af
nogle af de konferencedeltagere, som jeg talte med. Og på spørgsmålet om hvem disse
anbefalinger egentlig var rettet til, blev der svaret: ‘Til hvem det måtte vedkomme’!
I den officielle version hed det, at de ville blive overbragt til Akademiet for Arabisk
Musik, men at de ikke var forpligtende for nogen part.
Konferencebidragene var på forhånd godkendt af konferenceudvalget, og de udleveredes på skrift til deltagerne ved konferencens åbning. Deres retoriske stilleje var
ofte noget højere, end vi er vant til i København i dag, og ofte var bidragene så lange,
at de kun kunne meddeles brudstykkevis fra podiet. Bidragene var for en dels vedkommende informationsrige. Kun i få tilfælde bemærkedes spor af indflydelse fra kulturteoretiske grundlagsdiskussioner, som vi fører dem i vore hjemlige musikvidenskabelige miljøer, og ofte var bidragene præget af en form for rituel fejring af en konsensus
3
4
5



Ibid., 4
‘Den bløde magt’, arabisk: al-quwwa al-nā ima. Her må være tale om et de begrebslån, der er så typiske
for moderne medie-arabisk. Begrebet ‘soft power’ stammer fra den amerikanske politolog Joseph Nye.
“Kalimāt ra s majlis idārat al-hay a al- āmma lil-markiz al-thaqāf al-qawm wa-mu tamar al-mūs qa
al – arabiyya” [Ord fra præsidenten for det almene administrationsråd for det nationale kulturcenter
og for festivalen og konferencen for arabisk musik], Festivalens programbog, 1
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omkring musikkens og særligt den ‘autentiske’ arabiske musiks værdier og kulturelle
mission. Jeg har gennemarbejdet en del af dem efter hjemkomsten, og efter mit skøn
udgør de et værdifuldt materiale for en kulturteoretisk informeret analyse af et lille
hjørne af aktuel arabisksproget akademisk musikdiskurs.
En sådan analyse kan ikke gennemføres her, men et par af dens temaer kan antydes:
Den første session handlede som sagt om ‘den spirituelle musik’, og konferencens
behandling af dette emne ville med udbytte kunne gøres til genstand for en analyse af,
hvordan den sekulære kultur, som konferencen og festivalen repræsenterer, håndterer
følsomme spørgsmål om religion. Af sessionens i alt fem bidrag var tre fokuseret på
sufi’ernes musikudøvelse. Perspektivet var henholdsvis libysk, libanesisk og egyptisk.
I alle tilfælde var der omtale af stedlige sufi-ordener og deres dhikr-ritualer, og i alle
tilfælde var der omtale af, hvordan sufismens musikalske traditioner rekonstrueres og
plejes i den moderne arabiske kontekster. I alle tilfælde var der også omtale af sufimusikkens moderne rolle som indslag i de festivaler for ‘spirituel musik’, som i dag er
et internationalt fænomen, der også forekommer i den arabiske verden. Fx den libyske
deltager – Abd Allāh Mukhtār al-Sibā – kommenterede på dette og gjorde også ophold ved selve begrebet ‘spirituel musik’ [mūs qa rūh.iyya].
Man begyndte at anvende udtrykket ‘spirituel musik’ i de arabiske lande, samtidig med at man for årtier siden begyndte at arrangere årlige festivaler … for den
slags musik og sang i Tyrkiet, Egypten, Tunesien, Jordan, Libanon, Iran og Marokko… Begrebet spirituel musik blev ikke brugt blandt sufi-ordenernes medlemmer. De brugte begrebet al-samā i stedet. Det er et autentisk arabisk begreb, som
sufi’erne brugte til at betegne den musik og de religiøse sange, som de opførte individuelt eller kollektivt ved deres regelmæssige sammenkomster og møder.6
Her er udgangspunkt for en analyse af, hvordan den moderne globale distribution rekontekstualiserer og bogstaveligt talt re-konceptualiserer sufi-ernes musik – også i den
kulturkreds, hvor den har sin historiske oprindelse. Det er i den sammenhæng også
værd at bemærke, at bidragene ved konferencen i Cairo mere fokuserede på de tværreligiøse festivalers rolle som et redskab i kampen mod religiøs og sekterisk splittelse
end på det det spirituelle som sådan – anderledes end i fx Deborah Kapchans arbejde
med festivalen i Fez i Marokko.7
Af de to sidste af sessionens bidrag blev det ene præsenteret af en stedlig musik
pædagog og handlede om Rudolf Steiners musikæstetik. Det andet blev præsenteret af
Yūsif T. annūs, der optrådte klædt i overensstemmelse sit gejstlige hverv som pater Libanons maronitiske kirke og talte om den spirituelle musik fra denne kirkes perspektiv.
Som en mange andre af konferencens bidrag fik vi et hastigt historisk overblik, der i
dette tilfælde strakte sig fra kirkefædrene til den spirituelle musiks situation i den ak6

7

Abd Allāh Mukhtār al-Sibā , “rāh.at al-arwāh. f al-samā al-mubāh.” [Sjælenes trøst i den tilladte lytning [samā ]], Konferencebidrag præsenteret for den 23. festival og konference for arabisk musik,
Cairo, 1.-10. november, 2014.
Deborah Kapchan, “The Promise of Sonic Translation: Performing the Festive Sacred in Morocco”,
American Anthropologist, Vol. 110 (2008), Issue 4, s.467-483
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tuelle medievirkelighed. Men der blev også plads til et par ord om de populære festivaler for spirituel musik og om et libanesisk eksempel – for øvrigt knyttet til det maro
nitiske universitet, hvor Yūsif T. annūs arbejder. Også her blev der lagt vægt på disse arrangementers ønskværdige funktion i kampen mod religiøs og sekterisk splittelse, der
selvsagt i den libanesiske sammenhæng har en særlig baggrund og betydning.
Af konferencens øvrige sessioner skilte én sig ud både i form og indhold. Sessionen
“Samtidige fænomener i vokalmusikken med henblik på sprog, musik og opførelse
i det seneste årti og i lyset af de politiske forandringer” var organiseret af komponisten Nahla Mat.t.ar, der indtil for nylig også var leder af Umm Kulthum-museet i Cairo.
Som moderator havde man valgt den respekterede komponist og musiker M sh l alMas.ri. Som overskriften fortæller, ønskede man her at diskutere arabisk musik i lyset
af dramatiske politiske begivenheder, der er skitseret ovenfor. Der blev i denne sammenhæng plads for kritik af forvaltningen af Cairos offentlige rum som scener for (alternativ) kunstnerisk aktivitet, for kritik af unge musikeres arbejdssituation og for præsentation af komponister og værker, der falder uden for den kanon, som konferencen
for øvrigt fejrede og bekræftede. De mest kritiske bidrag blev mødt med tavshed fra
hovedparten af de tilstedeværende notabiliteter, og en enkelt af deltagerne måtte tales
fra at udvandre i protest. Senere blev sessionen kritiseret i pressen. Det egyptiske dagblad al-Balad berettede den 14. november om konferencen under overskriften “Et kritisk synspunkt vedrørende konferencen for arabisk musik”.8 Som overskriften antyder,
er forfatteren generelt kritisk over for konferencen, og der rejses blandt meget andet
tvivl om organisationskomiteens akademiske kvalifikationer. Men særlig hård er kritikken af sessionen om arabisk musik og sang i lyset af de politiske forandringer. Sessionens overskrift kaldes “lang og svag”, den unge sangerinde Fayrūz Karawyas kritik af
unge musikeres vilkår kaldes “personlige problemer” uden relevans for konferencens
tema, og komponisten Ayman H
. ilmi, som Nahla Mat.t.ar havde valgt at præsentere, afvises som en “amatør”, der kun trækker på “folkloren” og på det egyptiske nationalikon Sayy d Darw sh. Det mest eksplicit politisk-kritiske bidrag af – Mun ra Sulaymān:
“Den kulturelle revolution og genetableringen af det offentlige rum” – nævnes ikke.
Uden for det annoncerede program fik konferencen besøg af den unge sanger og
musiker Mus.t.afa Sa d, der kom led ledsaget af digteren og politologen Tamm m alBarghūth . Mus.t.afa Sa d blev under januar-revolutionen i 2011 kendt som ‘revolutionens sanger’, da han på Midān al-Tah.r r sang sangen Ya mas.r hānit wa-bānit med tekst
af Tamm m al-Barghūth .
Min egen tilstedeværelse ved konferencen som vesterlænding uden arabisk tale
færdighed på passende niveau blev – heldigvis – knapt bemærket. I arrangørernes
beskrivelse af arrangementet hed det til stadighed, at konferencen samlede arabiske
musikforskere for at drøfte den arabiske musik og for at fremme dens sag. Men mit
bidrag “Arab Music in the West. A Danish Perspective” blev venligt modtaget og udløste smukke og sande ord om kulturelt samarbejde og personlige møder, der modsi8



Yasm n Farrāj, “Ru iyya naqd yya li-mu tamar al-mūs qa al- arabiyya” [Et Kritisk synspunkt på konferencen for arabisk musik], al-balad, 14.november, 2014. Besøgt 5/6 2015. http://www.el-balad.
com/1245441
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ger tesen om ‘civilisationernes sammenstød’. Min omtale af manglen på videnskabelig
litteratur på europæiske sprog om moderne arabisk musikkultur er genspejlet i konferencens anbefalinger, og i ovennævnte avisartikel blev bidraget omtalt som “bemærkelsesværdigt”.
Det var tredje gang, jeg besøgte konferencen i Cairo, men første gang som inviteret
deltager. Mit arbejde med denne konference er en del af mine bestræbelser på at komme på nært hold af aktuel arabisksproget musikdiskurs og finde udgangspunkter for
en kritisk analyse, der i metodisk henseende ikke adskiller sig principielt fra analyser
af tilsvarende diskurser på europæiske sprog.
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En imponerende oversikt over
dagens musikkterapi
Lars Ole Bonde (red.) (2014). Musikterapi. Teori, Uddannelse, Praksis, Forskning. En
håndbog om musikterapi i Danmark, Århus, Forlaget Klim
Anmeldt av Sven Hroar Klempe, Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim
Denne boken viser hvordan musikkterapien nå har etablert seg som en vitenskapelig
forankret aktivitet i helsevesenet, først og fremst i et dansk perspektiv, men i en form
som gjør at boken har stor relevans for hele Norden.
Man leser alltid bøker med bestemte øyne. Denne omtalen er skrevet av en som var involvert i Norsk forening for musikkterapi på syttitallet, men som etter det har stått helt
på utsiden av den musikkterapeutiske bevegelse. Sett fra dette perspektivet er denne boken intet mindre enn imponerende, og det på to plan: For det første viser den hvordan
musikkterapien har utviklet seg til en bred og veldokumentert terapeutisk aktivitet, og
dernest er denne dokumentasjonen presentert på en oversiktlig måte mellom to permer.
Dermed er den blitt nøyaktig hva den utgir seg for å være, nemlig en håndbok i musikk
terapi. For det er nok ikke like interessant å lese denne boken fra perm til perm, slik
undertegnede riktignok har gjort. Det er nok langt mer givende å bruke den som et oppslagsverk, der man kan få innsikt i musikkterapiens teoretiske grunnlag (del 2), utvalgte
musikkterapeutiske retninger og metoder (del 3), musikkterapien i praksis (del 4), musikkterapeutisk forskning (del 5) og musikkterapiutdannelsen i Danmark (del 5). Gjennom de vel 540 sidene gis det også delvis fyldig innsikt i de ulike områdene.
Det grunnleggende spørsmålet i musikkterapi, er det samme som gjelder for musikk
generelt: Hvorfor i all verden synge og spille når man kan snakke? Et fullgodt svar på
dette spørsmålet er vanskelig å gi, og boken presenterer heller ikke noe entydig svar.
Likevel antyder den noen premisser som setter både musikken og den terapeutiske
bruken av den i et interessant lys. Noen av disse finner vi i del 2, der blant annet Niels
Hannibal tar utgangspunkt i Daniel Stern, Ulla Holck presenterer den kommunikative
musikalitet og Karette Stensæth tar for seg forholdet mellom lek og musikkterapi. Det
som kjennetegner alle disse tre presentasjonene og flere med, er at de understreker den
non-verbale tenke-, kommunikasjons- og uttrykksform musikken representerer. Dette
kan høres ut som en selvfølge, men det er i sannhet ikke det. Musikkvitenskapen har
siden barokkens affektlære og etableringen av formlæren på begynnelsen av atten
hundretallet dreid begrepsapparatet slik at musikken lar seg forstå i språklige termer. Daniel Stern representerer på mange måter det samme med sitt fokus på narrativer, men hans utvikling har snarere gått i motsatt retning; nemlig fra det verbale til
det non-verbale. Sammen med Stern trekkes også Susan Langer inn, noe som løfter
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det teoretiske perspektivet en del og frigjør formbegrepet delvis fra det språklige. Men
de som virkelig frigjør både det musikalske og det psykologiske formbegrepet fra det
språklige er ikke så fremtredende i denne boken. En som for eksempel kunne vært
brukt her er den mer eller mindre glemte psykologen Heinz Werner (1890-1964), som
allerede i mellomkrigstiden viste hvordan den språklige utviklingen er basert på klanglig differensiering. Det å referere til ham er ikke det viktigste, men snarere å peke på at
det fortsatt står en del igjen i utviklingen av en terminologi som er i stand til å frem
heve det særegne ved musikken og hvordan den kan danne et særegent grunnlag for
vår tenke- og væremåte.
Selv om det derfor ligger et utviklingspotensial i musikkterapien, viser denne boken at den likevel har nådd frem til et etterlengtet mål; nemlig å kunne dokumentere
musikkterapiens betydning. Dette gjelder først og fremst del 4, som presenterer de ulike praksisfeltene musikkterapien har vært anvendt på. I tillegg legges det stor vekt på
hvordan effekten av den lar seg dokumentere. På den bakgrunn blir alle praksisområder fremstilt etter samme tredelte mal: presentasjon av feltet, noen illustrerende enkelttilfeller og henvisning til annen forskning under overskriften “Evidens”. På denne
måten går boken inn i en dialog med medisinske lærebøker og presenterer musikkterapien på en måte som helsefaglig personell ellers burde ha alle forutsetninger for å
kunne forstå. Dette er kanskje det viktigste bidraget fra denne boken, nemlig at den
ser ut til å kunne kommunisere med helsefeltet på en god og overbevisende måte. Og
man er nødt til å tenke strategisk når det gjelder å få et nytt og annerledes perspektiv
inn i helsesektoren. For det er grunn til å fremheve at musikalsk kommunikasjon er en
annen form for kommunikasjon enn den verbale, og det er den verbale kommunikasjonen som dominerer helsesektoren enten det er snakk om selvrapportering eller omtale av lidelser. Det siste er selvfølgelig ikke til å unngå, men den verbale selvrapporteringen representerer en stor usikkerhetsfaktor i forsøket på å trenge inn i en lidelse.
Musikk kan derfor være med på å utvide uttrykksspekteret i selvrapporteringen, og det
er akkurat dette denne boken argumenterer for på en overbevisende måte.
Det finnes imidlertid ingen lettvint måte å få en generell aksept for dette perspektivet
på. Derfor har det tatt mer enn førti år å komme dit hvor man er i dag med musikkterapien i Norden. I denne perioden er det noen som har vært mer standhaftige enn andre. Lars Ole Bonde er en av dem, men det er også grunn til å fremheve nordmannen
Even Ruud, som boken også refererer til som en nøkkelperson i forsøket på å bygge opp
musikkterapien i Norden. Selv om Danmark nå står frem som en ledende nasjon når
det gjelder forskning innen musikkterapi, har oppbyggingen av musikkterapien utviklet
seg mer og mer til å bli et fellesnordisk prosjekt. Det bærer også denne boken preg av
med bidragsytere fra flere land. Referansen går også utover Norden i den forstand at
briten Tony Wigram (1953-2011) har spilt en helt sentral rolle som professor i musikkterapi i Aalborg, og boken er derfor også tilegnet ham. Denne dedikasjonen blir også
et uttrykk for at de første kildene til inspirasjon gikk langt utover Norden, men også de
britiske øyer. At det faktisk er både stor interesse for og aktiviter innen musikkterapi i
store deler av verden, får vi mindre innsyn i gjennom denne boken. Men det faller også
utenfor målsettingen om at den skal være en “håndbog om musikterapi i Danmark”.
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Lutvirtuos og engageret kunstner
Musikeren Nas. r Shamma i den arabiske medieoffentlighed
Avisartiklen,1 som jeg har ladet illustrere denne artikel, er fra det jordanske dagblad
al-Ghad [Morgendagen]. Det drejer sig om et interview med musikeren Nas. r Shamma,
og overskriften lyder: “Nas. r Shamma: “Venter på Glæden” beskriver vores situation
som arabere”,2 hvor Venter på Glæden er et stykke musik, som Shamma nyligt havde
præsenteret i Cairo. Stykket findes på YouTube,3 og der kan man høre, at det citerer
den egyptiske nationalsang bilādi, bilādi, bilādi [mit land, mit land, mit land],4 og at
publikum synger med. Forespurgt om titlens betydning svarer Shamma, at den ikke er
nogen tilfældig sag, “[for] alle vores arabiske lande er i en tilstand af smertefuld forventning og spænding og bekymring for det ukendte […], så den rigtige beskrivelse af
vores tilstand er, at vi venter på glæden.” Journalisten spørger også, om stykkets budskab er møntet på et særligt arabisk land, og Shamma svarer, at han først og fremmest
har tænkt på Egypten,
[…] for jeg bor jo i det land og alt, hvad der sker der, berører mig direkte. Og
efter Egypten kommer Irak, Libyen, Syrien, Yemen og Palæstina, og den glæde,
som jeg henviser til, det er sikkerhed og ro og et liv i værdighed […] Og den
sande glæde vil blive virkelighed, når det bliver muligt for os at sikre fremtiden
for og vores børn og børnebørn, og når vi er sikre på at leve i et land, der kan
hjælpe os med at virkeliggøre disse drømme.5
Med udtalelser som disse påtager Shamma sig rollen som al-fannān al-multazim – den
‘engagerede’ eller ‘forpligtede’ kunstner – der længe har været en velkendt figur i arabiske offentligheder, og som ofte forbindes med de panarabisk og socialistisk orienterede bevægelser efter Anden verdenskrig. På den begrænsede plads får han luftet sin
omsorg både for den egyptiske nationalfølelse og for det større arabiske fællesskab, og
artiklen afrunder billedet af Shamma som en moderne engageret kunstner med hen1
2

3
4
5

“Nas. r Shamma, “fi intiz.ār al-farah.” tas.if h.ālanā ka- arab””, al-ghad [Morgendagen] (Jordansk dagblad),
18. december, 2014, 2.sektion, 1.
Jeg skylder Sawsan Kassis stor tak for hjælp med oversættelser og translitteration. Ansvaret for de
mange svære valg i oversættelsesarbejdet er dog alene mit. Translitterationen er foretaget efter IJMESsystemet. Hvor der for arabiske person- og stednavne findes en almindeligt anvendt translittereret
form, anvendes denne. I citater anvendes kildens translitteration.
https://www.youtube.com/watch?v=av_yfxp7brM&feature=youtu.be, besøgt 9/7 2015.
Sangen Bilādi, Bilādi, Bilādi med tekst af Muh.ammad Yūnis al-Qād.i og musik af Sayyid Darwish har
siden 1979 været Egyptens nationalsang.
Nas. r Shamma, “fi intiz. ār al-farah.” tas.if h.ālana ka- arab”, al-ghad [Morgendagen] (jordansk d
 agblad),
19/12 2015.
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visninger hans velgørende arbejde – i dette tilfælde til fordel for irakiske flygtninge og
internt fordrevne – og om hans samarbejde med civilsamfundsorganisationer og FNorganer som UNESCO og UNCHR.
Jeg fandt artiklen tilfældigt under et ophold i Jordan i 2014, og den er blot ét eksempel på Shammas store eksponering i de arabiske medier. Han optræder meget
hyppigt i medierne, og meget ofte får han lejlighed til at præsentere sig selv og sine
tanker om kunsten og kunstnerens rolle og betydning. Mit kendskab til Nas. r Shamma stammer for en stor del fra interviews, som han har givet til forskellige medier,
som jeg har fundet via internettet, og som jeg har hørt og læst med særlig interesse
for de forestillinger om musikkens og musikerens rolle, der her fremstilles med Nas. r
Shamma som eksempel.
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Dette arbejde kommer altså til at handle om Nas. r Shammas mediepersonlighed
og i et lidt bredere perspektiv om, hvordan æstetiske, kunstteoretiske og kunsthistoriske forestillinger er til stede i den moderne arabiske mediesfære, og hvordan de flettes
sammen med politiske og moralske spørgsmål på den arabiske mediedagsorden.
Det drejer sig altså mindre om, hvad Nas. r Shamma komponerer og spiller, og mere
om, hvad han mener og siger, og hvordan han drøftes i medierne. Men samtidig er det
vigtigt at huske, at Shammas fascinationskraft og autoritet udvikler sig i samspillet mellem hans verbale og musikalske ytringer. I den sammenhæng finder jeg det værd at overveje, om der er inspiration at hente i analysen af 1800-tallets europæiske virtuosvæsen.
Det er min fornemmelse, at nogle af de diskursive mekanismer, der er i spil omkring
Nas. r Shammas person og musik, har lighed med dem, der fandtes omkring en skikkelse som klavervirtuosen Franz Liszt (1811-86). Det drejer sig grundlæggende om mekanismer, der trods musikkens begrebsløshed muliggør, at en virtuos instrumentalist kan
fremstå som en politisk og moralsk engageret kunstner, og at hans musik kan indgå i
samfundets politiske og moralske diskurs. Dette perspektiv har optaget mig helt fra starten af mit arbejde med Nas. r Shamma, og jeg vil vende tilbage til det hen mod slutningen af denne artikel efter en kortfattet omtale af Shammas musikalske baggrund og en
udførligere behandling af hans aktuelle tilstedeværelse i den arabiske medieoffentlighed.

Den irakiske lutskole
Instrumentet, som Nas. r Shamma mestrer med virtuos færdighed, er ikke blot et instrument blandt andre. Den arabiske lut6 – en korthalset båndløs lut, der anslås med
et aflangt plekter holdt mellem tommel og pegefinger – udfylder en central plads i arabisk musikkultur.7 Instrumentets historie kan føres tilbage til før-islamisk tid, og det
spiller stadig i dag en afgørende rolle som musikkulturel identitetsmarkør. Med Nas. r
Shammas egne ord repræsenterer det al-haw yya al- arabiyya [den arabiske identitet] og
rūh. al-sharq [østens ånd],8 og givet denne centrale placering i en identitetsdiskurs kan
det ikke undre, at den moderne forvaltning af luttraditionen inden for forskellige na6

7

8



Det arabiske ord for instrumentet er al- ūd, og dette ord bruges i forskellige tilpassede udtaler, når instrumentet omtales på europæiske sprog. Jeg anvender ordet ‘lut’, der er en ældre europæisk form af
det arabiske ord. Dette for at lette læsningen og for at betone instrumentets slægtskab med de europæiske lut-instrumenter. Jeg kalder den arabisk vel vidende, at den er udbredt ud over det arabisktalende område.
‘Arabisk musik’ og ‘arabisk musikkultur’ er forlegenhedsbegreber. Hverken stilistiske eller bredere musikkulturelle kriterier tillader os entydigt at bestemme noget som ‘arabisk musik’. I stilistiske,
opførelsespraktiske og organologiske henseender er det ikke muligt at udskille det arabiske fra en
tyrkisk, persisk og arabisk musikalsk fælleskultur med baggrund i det osmanniske rige. Ikke desto
mindre er begrebet al-mūs qā al- arabiyya [den arabiske musik] parallelt med begrebet al-mūs qā alsharqiyya [den østlige eller orientalske musik] hyppigt anvendt i de arabisktalende lande, hvor det
siden begyndelsen af det 20.århundrede har henvist til musikkulturelt område, der som turāth [arv –
ofte brugt i betydningen kulturarv] gør krav på særlig beskyttelse og pleje.
Nas. r Shamma i henvendelse til publikum ved koncert i operahuset i Cairo 11/10 2012. Shamma
modstillede den arabiske lut og orkesteret [al-urkistra], der repræsenterede Vesten. Pointen var at de
to ting smeltede sammen, når han optrådte som lutsolist med sit nystiftede urkistra al-sirr [Hemmelighedens Orkester].
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tionale og regionale skoledannelser er genstand for uenighed og diskussion. De fleste
kan dog enes om at sondre mellem tre hovedretninger: den tyrkiske, den egyptiske9 og
den irakiske skole.
Nas. r Shamma tilhører den irakiske skole, der fra sin opståen i 1930rne har arbejdet med moderne undervisningssystemer med henblik på uddannelsen af virtuose solister, og som er den af de tre hovedretninger, hvor vestlig indflydelse mest direkte har
gjort sig gældende.

al-Shar f Muh.y al-D n H
. aydar (1892-1967)
Skolens grundlægger al-Shar f Muhy al-D n H
. aydar (1892-1967) var født i Istanbul
som medlem af den kongelige familie, som englænderne installerede som Iraks herskere med kroningen af Kong Faisal den første i Bagdad i 1921. Hans musikalske opdragelse og tidlige musikalske erfaringer blev gjort inden for rammerne af hans aristokratiske families sociale og selskabelige liv, og hans afgørende skridt ind i en musikalsk karriere blev taget i New York, hvor han optrådte ved festlige lejligheder blandt
arabiske diplomater. Den irakisk/britiske lutspiller Ah.mad Mukhtār, der selv har baggrund i irakskolen, bemærker, at nogle i dette miljø “kendte ham og kendte til hans
sociale prestige i Irak og i Mellemøsten”,10 og at dette befordrede anerkendelsen af
hans tidligt udviklede musikalske talent. Ah.mad Mukhtār bemærker også, at indflydelsesrige musikere i USA som Fritz Kreisler og Leopold Godowsky havde øje for hans
talent og gav ham kælenavnet “Den arabiske luts Paganini”.11 I 1936 kaldte den irakiske regering ham til Bagdad for at grundlægge og lede ma had lil-funūn al-jam la [Instituttet for de Skønne Kunster], der rummede landets første musikkonservatorium. I
1950 forlod han Irak og slog sig ned i Tyrkiet.
I et bredere kulturelt perspektiv kan den skoledannelse, som al-Shar f Haydar lagde
grunden til, betragtes om et vestligt inspireret moderniserings- og reformprojekt forbundet med det tyvende århundredes bestræbelser for at etablere en moderne nationalstat på det territorium, som de vestlige stormagter havde defineret som Irak efter
det osmanniske riges sammenbrud ved slutningen af Første verdenskrig.
Med henblik på uddannelsen af virtuose lutsolister fornyede han undervisningsformerne og skabte et øvelsesmateriale, der bl.a. sigtede mod et virtuost skala- og passagespil, udnyttelsen af hele instrumentets ambitus og akkordspil. Ofte roses han for
at have befriet lutspillet fra det, der oplevedes som t. arab-traditionens begrænsninger,
herunder for at have skabt en tradition for solistisk optræden, der brød med instrumentets underordnede rolle i den traditionelle tahkt-sammenhæng, hvor lutten sammen med de andre instrumenter akkompagnerede sangsolisten, og hvor de instrumentalmusikalske indslag tjente som for- og mellemspil.
9
10

11

Omtales ofte som al-madrasa al-sharqiyya [Den østlige skole].
Ah.mad Mukhtār, “mu assis madrasat al- ūd al- irāqiyya. al-mu allim al-shar f muhy al-d n haydar” [Grundlæggeren af den irakiske lutskole. Læreren al-Shar f Muhy al-D n Haydar], I ylif (Elektronisk Dagblad), London, 21/5 2001 http://elaph.com/Web/Culture/2010/12/617603.html, besøgt 30/6 2015.
Ibid.
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Hans egen stil som komponist og musiker er dokumenteret i nodeudgivelser og
i en række lydoptagelser. Hør fx nogle af hans populære Paganini-inspirerede kapriser. Disse stykker med deres tydelige stilistiske indflydelse fra den europæiske virtuos
kultur står i hans produktion side om side med stykker i de instrumentalmusikalske
former, der var gængse i den tyrkisk-arabiske tahkt-tradition: samā , bashraf og lungha.

Jam l Bash r (1921-1977) og Mun r Bash r (1930-1997)
De dominerende skikkelser i den irakiske lutskoles anden generation er brødrene Jam
l Bash r (1921-1977) og Mun r Bash r (1930-1997). De er født i en assyrisk kristen
familie i den nordirakiske by Mosul, hvor deres far var møbelsnedker og instrumentbygger. I 1939 flyttede familien til Bagdad for at fremme Mun rs musikalske talent
ved studier hos al-Sharif Haydar ved Instituttet for de skønne Kunster, hvor Jam l allerede studerede. Begge brødre blev hurtigt indflydelsesrige aktører i Bagdads musikliv
som instrumentalister, komponister, orkesterledere og lærere, og begge varetog vigtige
hverv i den irakiske statsradio. Mun r tog desuden del i oprettelsen af irakisk tv, som
var den første nationale tv-station i den arabiske verden, hvor han i 1956 var den første leder af musikafdelingen og – efter et studieophold ved BBC i London – den første
producer af musikprogrammer.12
I 1958 blev monarkiet væltet ved et kup, og flere militærkup fulgte i årene frem til
ba th-partiets magtovertagelse i 1968. I denne ustabile politiske situation valgte Mun r
at forlade landet. Ifølge hans eget vidnesbyrd traf han beslutningen efter at være blevet
afskediget fra radioen, hvor han havde haft en ledende rolle efter at have rekonstrueret
radioens orkester for arabisk musik, der var blevet berøvet hovedparten af sine instrumentalister13 som en konsekvens af den forfølgelse og fordrivelse af irakiske jøder, der
fandt sted efter Israels oprettelse i 1948.
Afskeden med Bagdad blev indledningen til den internationale karriere, der skulle
gøre Mun r Bash r til den internationalt mest kendte arabiske lutspiller nogensinde og
for mange vesterlændinge til indbegrebet af en arabisk musiker. Først tog han til Beirut, hvor han arbejdede sammen med Rah.bāni-brødrene og Fayrūz. Senere slog han
sig ned i Budapest, hvor han studerede under Kodály ved Franz Liszt-Akademi og fik
en doktorgrad i musiketnologi. I 1960erne og 1970erne accelererede hans internationale karriere. Han turnerede internationalt som solist og engagerede sig i talrige fusions- og crossover-projekter. Billeder i hans selvbiografi og i en dokumentarfilm14 produceret af den Qatar-baserede tv-station al-Jazeera viser ham sammen med Rah.banibrødrene og Fayrūz og andre arabiske koryfæer, men også med jazzmusikere, indiske
12

13

14



Mun r Bash r, al-mūs q al-h.ikma. Mudhakkarāt [Visdommens Musiker. Erindringer]. Beirut: al-mu assasa
al- arabiyya lil-dirāsāt wa-al-nashr, 1996, 81-88. En stor del af mine oplysninger om Mun r Bash rs liv
beror på denne kilde.
Scheherazade Qassim Hassan, “The Iraqi Maqam and Its Transmission.” I Virginia Danielsen, Scott
Marcus, and Dwight Reynolds (red.), The Middle East (= The Garland Encyclopedia of World Music.
Vol.6). New York: Routledge, 2002, 311-316.
qāla l al- ūd [Lutten sagde mig]. Dokumentarprogram i tv-kanalen al-Jazeera, uden år. Findes på
YouTube http://youtu.be/Mg6J4LqH8bs, besøgt 30/6 2015.
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musikere og europæisk uddannede sangere og instrumentalister. Andre billeder fortæller om hans tilknytning til vestlige akademiske institutioner. Et billede viser ham forelæse i et undervisningslokale på et universitet i Genève, et andet viser ham i samtale
med den danske komponist og musiketnolog Poul Rovsing Olsen på dansk tv i 1971.
I en lang periode var han tillige generalsekretær for det fællesarabiske al-jāmi a al- ara
biyya lil-mūs qā [Akademiet for Arabisk Musik] og næstformand for UNICEFs musikråd.
Fra 1973 var Mun r Bashir igen aktiv i irakisk musikliv.15 En rapport over Den anden
Konference for Arabisk Musik i Bagdad i 1975 betegner ham som “Mentor und Spiritus
rector der Konferenz”, og omtaler ham som “… im Westen vor allem als Virtuose auf
der traditionellen Laute seines Landes bekannt, im Irak Sektionschef im Informationsministerium, Präsident des Iraqi National Music Commitee – und in seiner gesellschaftlicher Stellung etwa derjenigen vergleichbar, die Zoltán Kodály nach dem zweiten Weltkriges in Ungarn einnahm.”16 I 1987 blev han overdraget ansvaret for mihrajān bābil
al-duwal [Den internationale Babylon Festival].
Mun r Bash rs ven gennem mange år, den franske musiketnolog Christian Poché,
fortæller, at Mun r Bash r, da mødte ham for første gang i Libanon i 1968, “resolut”
gik ind for “den moderne stil”.
Soon, however, Bashir curbed or at least moderated his emphasis on modernism, thanks above all to his many European friends who encouraged him not
to overlook the value of traditional music, hoping to find in him a spokesman
capable of responding to westerners’ expectations.17
Christian Poché peger her på det interessante forhold, at Mun r Bash r, hvis navn i hans
hjemland er forbundet med moderniseringen af det irakiske musikliv, den irakiske
lutskoles reformprogram18 og udviklingen af de moderne medier i Irak, i Vesten lod
sig fremstille som en traditionel orientalsk musiker. Derved kommer han til at fremstå som en janushovedagtig skikkelse med et modernitetsansigt vendt mod Øst og et
traditionsansigt vendt mod Vest.19 Den vestlige iscenesættelse af Mun r Bash r som en
15
16
17

18

19

Mun r Bash rs søn, Sa id Mun r Bash r, fortæller i ovennævnte program, at hans far vendte tilbage til
Irak i 1973 på invitation af den irakiske regering.
Wolfgang Suppan, “Baghdad International Conference for Music 17. Bis 27. November 1975”, Die
Musikforschung, 29,2 (1976): 167-68.
Christian Poché, “Snapshot: Munir Bashir”, Virginia Danielsen, Scott Marcus, and Dwight Reynolds (red.), The Middle East (= The Garland Encyclopedia of World Music. Vol.6). New York: Routledge,
2002, 593.
Irak-skolens reformprojekt omfatter også en forandring af selve instrumentet. Mun r Bash r spiller på
en arabisk lut, der er tilpasset koncertsituationens behov. Hvor den arabiskes luts bro (strengefæstet)
er limet fast til dækket, lod Munir Bashir i 1957 instrumentbyggeren Muh.ammad Fād.il Awwad udvikle et instrument, hvor strengene føres over en bro, der er bevægelig som på en violin, og fæstes til
instrumentkroppen. Dette instrument har en kraftigere, mere varende og mindre støjfuld klang. Instrumenter af denne type er i dag meget udbredt og anvendes også af Nas. r Shamma.
Poché peger her på et sagsforhold, som generelt gør sig gældende for ikke-vestlige musikere, der
slår igennem i Vesten, og som er vel beskrevet i litteraturen om verdensmusikken. Fx hos Joe Boyd:
“The World Music audience wants ‘authenticity’, while the ‘authentic’ audience wants their own
version of excitement, which in most cases – at least partly – takes the form of ‘modernity’”. Joe
Boyd,”Traditional Music and the World Music Marketplace: A producer’s experience”, Popular Music
History, 3,3 (2008): 298.
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 usiker dybt forankret i arabisk musikkultur kommer stærkt til orde fx i et CD-sæt Irak
m
– Munir Bachir. Maitre du luth arabe, som det parisiske Maison des cultures du monde udgav med optagelser fra 1987 (Paris), 1993 (Budapest) og 1995 (Amman). Her læser
vi om en musiker, der var “[…] faithful to the letter and the spirit of traditional Arab
music”, og som “… improvised from fully authenticated sources”.20 Men den musik,
der præsenteres på de tre cd’er er i høj grad påvirket af Mun r Bash rs musikalske erfaringer i det internationale musiketnologiske miljø og på den internationale scene, som
vi senere har vænnet os til at kalde World Music.21

Nas. r Shamma
Jeg har ikke kunnet spore samme splittelse i forbindelse med Nas. r Shamma. Selv om
hans internationale karriere også omfatter koncerter i vestlige storbyer, synes han i
hele forløbet at være solidt forankret i en arabisk offentligheds anliggender, og jeg har
ikke kunnet finde spor af tilpasning til vestlige publikums autenticitetsforestillinger.
Arvefølgen i den irakiske lutskole efter Jam l og Mun r Bash r er omstridt. Men
Nas. r Shammas venner og støtter er ikke i tvivl om, at han er den sande arving. Dette selv om der aldrig har bestået et lærer/elev-forhold mellem Bash r-brødrene og
Shamma. Nas. r Shamma er født i byen Kut i det sydlige Irak i 1963 og dimitterede fra ma had al-dirāsāt al-naghamiyya [Instituttet for Melodiske Studier] i Bagdad i
1986. Blandt hans lærere er Sallim Abd al-Kar m, der den gang var instituttets leder. Allerede før studiernes afslutning gjorde han sig gældende i irakisk musikliv,
både som musiker og komponist. Hans koncertvirksomhed uden for den arabiske
verden tog også sin begyndelse i midten af 1980erne. I 1985 optrådte han for første
gang i Frankrig og Tyskland, og året efter var han i Wien, hvor han optrådte sammen
med Mun r Bash r.
Fra midten af 1980erne etablerede Nas. r Shamma sig som en central kulturel aktør
med base og udgangspunkt i Irak, med forankring i kulturelle og politiske dagsordener i den arabiske verden22 og med solide kontakter til scener også i Vesten. I 1998
tog han initiativ til oprettelsen af Bayt al- ūd al- arab [Den arabiske Luts Hus] i Cairo
og bosatte sig der. Den arabiske Luts Hus i Cairo er en institution under det egyptiske
20
21

22



Cherif Khaznadar, “Munir Bachir”, CD-set: Iraq, Munir Bachir, Maitre du luth arab. Paris: Inedit/MCM
(W260131/NT110), 2007, Booklet, 2.
“Meanwhile, the late Iraqi ūd player Mun r Bash r, whose style is influenced by the artistry of his
Turkish trained teacher Shar f Muhy al-D n H
. aydar, represents a highly lyrical style which unlike
the traditional mainstream of Arab ūd playing appears seamless, thus avoiding clear cut qaflāt and
phrase delineations. Many of his (typically long) performances stay in the same maqām and maintain a subdued, meditative mode quite consistently. Listeners sometimes speak of non-Arab influences on his style, including North Indian raga and jazz. Having performed in various major cities in
Asia, and North America, Bash r has created improvisatory works that are intended to evoke specific
impressions, for example those of ancient Babylon”. Ali Jihad Racy, “The Arab Taqāsim as a Musical
Symbol”, Ethnomusicology 44,2 (2000): 302-320.
Shamma er også en flittig filmkomponist. Titlerne på de mange film, som han har skrevet musik til,
giver et godt indblik i de politiske kontekster, han har måttet forholde sig til. Se listen på hans arabisksprogede hjemmeside. http://www.naseershamma.com/?page_id=8, besøgt 2/7 2015.
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kulturministerium, og Nas. r Shamma indtager i dag en central plads i det statskontrollerede officielle musikliv i denne by.

Politiske kontekster
Den irakiske lutskoles historie er flettet ind i det moderne Iraks historie, hvor spørgsmål om forholdet mellem tradition og modernitet, kulturarvspleje og vestlig indflydelse stod højt på dagsordenen.
Skolens grundlægger, al-Shar f Muhy al-D n H
. aydar, var som sagt medlem af den
kongelige familie, som briterne indsatte som herskere ved den moderne irakiske stats
fødsel i 1921, og både de gentagne beretninger om betydningen af hans Amerika-tur
og hans vestligt inspirerede stil og pædagogiske metode afspejler datidens åbenhed
over for vestligt inspirerede reformer.
Efter kuppet i 1958, der væltede monarkiet, fulgte en ustabil periode med flere kup
og regeringsskifter frem til 1968, hvor H
. izb al-ba th al-ishtirāk al- irāq [Det irakiske
socialistiske ba th-parti]23 kom til magten. Som det fremgår af partiets fulde navn, var
ba th-partiet i egen forståelse et socialistisk parti, og op gennem 1970erne gav de voldsomt stigende indtægter fra den nationaliserede olieindustri den ba th-ledede regering
mulighed for at gennemføre en række populære reformer på sundheds-, undervisnings- og kulturområdet. Ligeledes i 1970erne blev Irak en af Sovjetunionens vigtigste
allierede i regionen. Ba th-partistyret i Irak var i hele sin levetid – fra kuppet i 1968
frem til den amerikanske besættelse i 2003 – stærkt undertrykkende. Dette forstærkedes og forværredes efter Saddam Husseins magtovertagelse i 1979. Samtidig gik de sociale reformer i stå, dels grundet krigen mellem Irak og Iran 1980-88 (Den første Golfkrig), der kostede umådelige menneskelige og materielle ressourcer, dels grundet den
internationale koalitions krig mod Irak efter Iraks anneksion af Kuwait i 1991 (Den
anden Golfkrig), dels grundet de meget tyngende internationale sanktioner mod Irak
mellem Den anden Golfkrig og den amerikansk ledede invasion i 2003.
Det kulturpolitiske havde en høj prioritet for ba th-partiet, og i de gode år i
1970erne var der rigelige bevillinger til kunstnerisk aktiviteter, hvilket skabte et attraktivt arbejdsmarked for arabiske kunstnere i Irak. Det var i denne situation Mun r Bash r
i 1973 valgte at genoptage sine aktiviteter i Irak og bl.a. påtog sig rollen som regeringens musikalske rådgiver. Instituttet for Melodiske Studier – et konservatorium specialiseret i arabisk musik – hvor Shamma studerede, er stiftet i 1970 og i selv et udtryk
for denne periodes prioritering af kunst og kulturarvspleje.
Et vigtigt formål for Ba th-partiets kulturpolitik var etableringen af en moderne nationalstatslig identitet i Irak. Dette projekt var dog ikke uden indre modsætninger og
måtte manøvrere mellem forskellige modeller for identitetsdannelse. Det er almindeligt at operere med tre konkurrerende og interagerende modeller for moderne arabisk
identitetskonstruktion:24 en islamisk, der primært er orienteret mod et overstatsligt
23
24

Det arabiske ord ba th betyder i denne sammenhæng ‘opvågnen’ eller ‘renæssance’.
Se fx afsnittet “The search for identity: Regionalism, Arabism, Islam.” I William L. Cleveland & Martin Burton, A History of the modern Middle East. Boulder: Westview Press, 2015, 217-220.
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islamisk fællesskab (al-umma),25 en moderne panarabisk, der primært kendt fra den
egyptiske præsident Nassers panarabiske socialisme, og en regional, der hævder, at de
moderne nationalstatslige identiteter har historiske forudsætninger, der er ældre end
både kristendommens, Islams og den arabiske kulturs indflydelse, og som rækker tilbage til oldtidens højkulturer. Dermed får fx i Egypten den faraoniske og i Irak de mesopotamiske højkulturer nøgleroller i de historiske narrativer, der begrunder den moderne nationale identitet.
Det irakiske Ba th-partis identitetspolitik var spændt op mellem de sidste to af
disse modeller. Ba th-partiernes projekt var jo i udgangspunktet panarabisk, og man
ønskede den arabiske verden forenet i en politisk union. Men det kom snart til et
brud mellem partiets grene i Syrien og Irak, og det panarabiske perspektiv blev efterhånden nedtonet til fordel for det nationalstatslige. Hertil kom, at identitetspolitikken måtte formidle mellem en fælles irakisk national identitet og de mange forskellige religiøst og etnisk definerede grupper, der levede inden for de grænser, som de
europæiske kolonimagter definerede efter det osmanniske riges sammenbrud efter
Første verdenskrig. Identitetspolitikken i Ba th-partiets Irak måtte altså, som Ulrich
Wegner sammenfatter, manøvrere “… zwischen den Polen Panarabismus, Stärkung
der kulturellen Identität der ethnischen Gruppen des Landes und Schaffung einer all-
irakischen Identität”.26
I sin bog om det irakiske Ba th-partis kulturpolitik27 betoner Amatzia Baram betydningen af påkaldelsen af de mesopotamiske oldtidskulturer som grundlaget for den
moderne al-irakiske nationalstat. Det gav sig blandt andet udslag i “A Passion for Archeology”,28 der materialiserede sig i mastodontiske udgravnings- og rekonstruktionsprojekter. Blandt andet lod man Babylon udgrave, og man rekonstruerede byen i grader og former, som ikke behager moderne, kritisk arkæologi.
Kunsten havde en vigtig funktion som redskab for artikulation og udbredelse af det
historiske narrativ, der lod det moderne Irak være efterkommeren af de første menneskelige kulturer, hvis historie kan belægges med skriftlige kilder, og det var et vigtigt aspekt af de ideologisk-politiske rammebetingelser for Nas. r Shamma og Mun r
Bash rs aktiviteter i Irak i 1970erne og 1980erne. Dette satte spor i Nas. r Shammas
ideer om sin egen musikhistoriske baggrund og betydning, som jeg skal vende tilbage
til. I forbigående kan det også nævnes, at den Internationale Babylon Festival, som
Mun r Bash r stod i spidsen for i 1987, og som i hans venners og families perspektiv
repræsenterede et åbent vindue mod verdenskulturen, også havde relation til Ba thregimets identitetspolitik. Festivalen havde det genskabte Babylon som kulisse, og den
25

26
27
28



Ordet al-umma kan i mange sammenhænge oversættes til ‘nationen’. I visse islamiske diskurser henviser det imidlertid til det ‘de troende overnationale fællesskab’ (al-umma al-islamiyya [den islamiske
nation]), som går forud for nogen nationalstatslig identitet, som er forpligtende for enhver troende,
og som på dansk ikke kan betegnes med en enkelt glose. Se Tammim al-Barghouti, The Umma and
the Dawla.The Nation State and the Arab Middle East. London: Pluto Press, 2008.
Ulrich Wegner, “Irak.” I MGG, Sachteil, Bd.4, Sp. 1162.
Amatzia Baram, Culture, History and Ideology in the Formation of Ba thist Irag, 1968-89, New York: St.
Martin’s Press, 1991.
Ibid.,41-52.
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gennemførtes – ifølge Amatzia Barams oplysninger – under parolen “Nebukadnezar i
går, Saddam Hussein i dag!”29

Kunstneren og den politiske magt
Når kunstneres karrierespor væver sig sammen med et lands dramatiske, blodige og
tragiske historie, som det er tilfældet, når vi taler om Mun r Bash r, Nas. r Shamma og
det moderne Irak, opstår moralske dilemmaer, som går i arv til de forskere og skribenter, der beskæftiger sig med deres liv. Denne problematik forstærkes, når vi ser tilbage
på kunstnere, der har udfoldet sig under en slagen diktators styre. Alt for let kommer
forskeren og skribenten til – uden egen vilje – at påtage sig rollen som pennefører for
de sejrherrer, der bestemmer, hvordan historien skrives. Og alt for let bliver de pågældende kunstneres tilpasning til eksisterende samfundsmæssige strukturer – også når
den er af en karakter, som ikke ville falde nogen for brystet, hvis den fandt sted under
andre politiske og samfundsmæssige betingelser – genstand for moralsk forargelse.
Dette være sagt for at undgå enhver misforståelse angående hensigten med min korte behandling af den kritiske omtale af Nas. r Shamma og Mun r Bash rs aktiviteter i
Saddam Husseins Irak. Denne kritik – og svarene på den – er en del af mediediskursen
omkring disse kunstnere, og den er med til at tegne det mediebårne billede af Nas. r
Shamma, som er denne artikels hovedanliggende. Kun derfor er den med her. Jeg har
ingen hensigt om – eller forudsætninger for – at dømme eller fordømme.
I lyset af Nas. r Shammas fremtræden som en engageret kunstner, der tager eksplicit
politisk stilling i mange spørgsmål, kan det ikke undre, at hans gøren og laden i politisk henseende er genstand for kritisk opmærksomhed. Men også Mun r Bash r, der
mig bekendt aldrig udtalte sig offentligt om politik, har været under anklage, og hans
familie og støtter må forsvare ham mod beskyldninger for dadelværdige relationer til
det styrtede Saddam-regime.
Det gælder fx sønnnen Umar Mun r Bash r, der ligesom sin far spiller arabisk lut
på et højt professionelt niveau. I et interview i den internationale arabisksprogede avis
al-sharq al-awsat. [Mellemøsten] spørger intervieweren til betydningen af Mun r Bash rs
rolle som Saddam Husseins kunstneriske rådgiver, og Umar Mun r Bashir svarer:
Til trods for at Saddam Hussein var en diktator, var han den største sponsor for
kulturelle og kunstneriske festivaller i den arabiske verden. De fleste kunstnere
og intellektuelle hyldede ham og blev belønnet for det. Mun r Bash r hyldede
ikke Saddam Hussein, og han fik ikke en skilling fra ham. Han kaldte ham ved
øgenavnet Abu Addi, og Saddam kaldte ham ved øgenavnet Ustadhi.30 Og jeg
husker, at han [Mun r Bash r] organiserede Babylon-Festivalen med lyd og laser
lys mellem to teatre i området med de historiske mindesmærker i byen, og det
var det første af sin slags i den arabiske verden. Gennem sine kontakter med
29
30

Ibid., 49.
Ustadh kann betyde ‘min mester’, ‘min lærer’ eller ‘min professor’. Traditionelt er ustadh den høflige
hilsen til en intellektuel.
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europæiske statsledere – heriblandt præsident Jacques Chirac – bragte han de
største verdensensembler gratis ind for at vitalisere denne festival, og han afviste
at tage noget som helst af det fem millioner dollar store budget til sig selv.31
Nas. r Shamma må forsvare sig mod angreb på mange fronter. I et interview til al- ara
biyya net fra september 2010 beretter han, at han “[…] har været konfronteret med en
krig i Egypten i mere end 12 år”, og at de, der bekriger ham påstår, “[…] at han ikke er
i stand til at spille andet end i overensstemmelse med den irakiske skole”. Hertil svarer Nas. r Shamma, at de, der anklager ham, “[…] ikke formår at spille noget som helst
betydningsfuldt stykke det være sig fra den irakiske, den egyptiske eller den tyrkiske
skole.”32 Den slags angreb ser og hører man ofte i Cairo, og jeg skal ikke kunne sige,
om de er et udtryk for simpelt brødnid blandt musikere, eller om det drejer sig om
egyptisk nationalfølelse, der er såret over, at en iraker sidder som leder af det prestigefyldte Den arabiske luts Hus.
På forskellige blogs på internettet rettes alvorligere anklager. Fx skriver Abū Ayman
al-Sayyid under overskriften “nas r shamma wa-mūs qā al-nifāq” [Nas. r Shamma og hykleriets musik] og beskylder Nas. r Shamma for at have gjort sig til et redskab for Saddam-regimets propaganda. Artiklen er en reaktion på et tv-interview på den irakiske
satellitkanal al-Sumaria, og det drejer sig nærmere bestemt om det kendte og populære stykke h.adatha f al- āmiriyya [Det skete i al- āmiriyya], hvor titlen henviser til en
ulykkelig hændelse under Den anden Golfkrig, hvor amerikanske fly bombede et beskyttelsesrum i en Bagdad-forstad, hvor et stort antal kvinder og børn havde søgt tilflugt. Hændelsen danner også baggrund for den irakiske spillefilm fajr yawm h.az n [En
sørgelig dags daggry],33 der har musik af Nas. r Shamma. Men ifølge blog-indlæggets
forfatter er det hele er propagandatrick. Det gælder også hændelsen selv, der angiveligt
skyldtes, at den irakiske efterretningstjeneste bevidst misinformerede amerikanerne og
narrede dem til at udføre en misgerning, der kunne miskreditere deres krigsførelse.34
I et andet langt blogindlæg skriver Am ra al-T.ah.āw under overskriften “… marh.a 
ban Nas. r Shamma wa-lākin” [“Velkommen Nas. r Shamma, men …”]:35
Jeg havde læst om ham for år tilbage i den London-baserede avis al-Hayat som
maestroen, lut-djævelen36 det 20. århundredes Ziryāb37 og som den store ira31

32

33
34
35
36



“al- āzif al- irāq Umar Mun r Bash r: tuwjad mu āmara lil-qad.ā ala al-fann al- arab warā aha mas
ūlūn arab wa- am rikiyyūn” [ Umar Mun r Bashir: Der er en sammensværgelse, der vil udslette den
arabiske kunst, bag den står arabiske og amerikanske ansvarlige]. Sharq al-Awsat 5/2 2005. http://
archive.aawsat.com/details.asp?article=281091&issueno=9566#.VZpdLnAV6rU, besøgt 6/7 2015.
Ah.mad al-Shar f: “al- āzif nas r shamma: uwājih harban f mis.r” [Musikeren Nas. r Shamma: “Jeg
er konfronteret med en krig i Ægypten”] al- arabiyya net, 17/10 2010 http://www.alarabiya.net/articles/2010/09/23/120060.html, besøgt 21/4 2015.
Spillefilm: Fajr yawm h.az n. Instruktør: S.alāh. Karam. Shārikat al-khal j lil-intāj al-s namā wa-al-tilfizūn ,
Irak 1993.
Abū Aymān al-Sayyid, “nas. r shamma wa-mūs qa al-nifāq.” [Nas. r Shamma og hykleriets musik]
http://www.yemen-forum.net/vb/showthread.php?t=468751, besøgt 21/8 2014.
Am ra al-T.ah.āwi: “… marh.aban Nas. r Shamma wa-lakin.” [“Velkommen Nas. r Shamma, men …”]
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=3293&r=0, besøgt 21/4 2015.
Udtrykket shayt. ān al- ud [lut-djævelen] er sandsynligvis kommet ind i diskursen sammen med sammenligningen mellem al-Sharif Haydar og Paganini.
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kisk-arabiske musiker, som gav koncerter i de store hovedstæder i udlandet. Og
hans fremtoning var i fuld overensstemmelse med efterretningerne: profil – sort
og hvid – med mørkt jakkesæt og med øjne, der stirrede mod horisonten mens
han omfavnende sin lut. Endelig var han ankommet til Cairo […], og et af ugebladene […] arrangerede en privat koncert og en samtale med ham […].
Han spillede med stort mesterskab og lukkede ind i mellem sine øjne på en
måde, der fik en til at føle ærefrygt for det han spillede, endnu før man havde hørt ham. Han introducerede til sine tanker med korte udsagn, og han udlagde sine musikstykker for tilhørerne, før han spillede dem. Han præsenterede
et stykke med navnet maljā al- āmiriyya [al- āmiriyya tilflugtsstedet]38 og fortalte,
at han var reserveofficer i den irakiske hær i denne periode (1990-1991), og at
han med egne øjne havde set den ødelæggelse, som Irak var blevet påført af det
amerikanske angreb og særligt det, der skete i […] al- ām riyya. Han talte også
om den økonomiske blokade og om de irakisk børns ulykke og om manglen
på mad og medicin osv. I alle disse udsagn undrede det mig, at han havde tjent
i den irakiske hær under invasionen og under Den anden Golfkrig, og at han
fordømte det amerikanske angreb, men at han ikke fordømte Saddam-regimet,
som havde banet vejen for dette angreb.39
Her efter følger en række insinuerende spørgsmål: Var det egentlig Saddam-styrets ambassadør i Cairo, der befordrede Nas. r Shammas første karriereskridt der, og kan det tænkes,
at han betalte tilbage med efterretninger om irakiske dissidenter i Cairo? Hvordan har
Nas. r Shamma det egentlig med det kurdiske spørgsmål? Kan man have tillid til Nas. r
Shammas beretning om sin konflikt med regimet i 1989, når han først omtaler den offentligt seks år senere? Og hvorfor betones de katastrofale konsekvenser af USA’s engagement, mens Saddam-regimets forbrydelser forties? Forfatteren fortæller, at hun skrev,
hvad hun skrev “i et spørgende og ikke i et angribende eller fordømmende tonefald”,40
men det otte sider lange dokuments karakter af anklageskrift er ikke til at tage fejl af.

I fjernsynet
Nas. r Shamma har nu haft sin base i Egyptens hovedstad i omtrent 17 år, hvorfra han
har passet sin internationale karriere og samtidig måttet navigere under skiftende politiske betingelser. Han kom til Cairo i 1998 og blev leder af Den arabiske Luts Hus i
Hosni Mubaraks regeringstid. Mubarak havde overtaget regeringsmagten efter mordet
på Anwar Sadat, og han videreførtes dennes politik, der kombinerede autoritært militærstyre med økonomisk liberalisme og militært samarbejde med USA. Mubarak blev
afsat ved 25. Januar-revolutionen i 2011, der efter en overgangsperiode ledte til det demokratiske valg, der bragte Det muslimske Broderskabs kandidat, Muhammad Mursi,
37
38
39
40

Zyryāb (789-857) musiker, grundlægger af en berømt musikskole Cordoba i Andalusien og vigtigt
symbol for den arabiske musikkulturs rige historie.
Der er tale om det stykke, der ovenfor omtales som h.adatha f al- āmiriyya.
Abū Ayman al-Sayyid: “nas r shamma wa-mūs qā al-nifāq”, § 1.
Ibid. § 8.
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til magten. Mursi blev styrtet ved det militærkup, der den 3. juli 2013 bragte Egyptens
nuværende præsident Abdul Fattah. al-Sisi til magten, genetablerede militærets greb
om magten og indledte en fase med efter egyptiske forhold usædvanlig hård undertrykkelse af både den islamiske og liberale opposition.
Nas. r Shamma var i hele denne periode stærkt eksponeret i medierne, ikke mindst
i tv og ikke mindst i de talkshows, der i dag optager en ikke ubetydelig del af sendefladen. De seneste årtier har oplevet en eksplosiv vækst i arabiske tv-kanaler. Jeg kender
ikke de nyeste tal, men en opgørelse fra 2007 fortæller, at mens der i 2000 var færre
en 60 arabisksprogede free-to-air tv-kanaler, var antallet i 2007 mere end 350.41 Programformaterne på disse mange arabiske tv-kanaler har for en stor dels vedkommende
amerikanske forbilleder. Det gælder også de meget hyppigt forekommende talkshows,
hvor Nas. r Shamma er en hyppig gæst.
De forskellige talkshows studieværter placerer sig forskelligt, hvad stilleje angår,
men ofte løfter de sig retorisk i en grad, som ikke kendes fra tilsvarende udsendelser
på europæiske sprog. Typisk indledes programmet med en præsentation af gæsten, der
antager form af en lovprisning og relaterer den kommende samtales emner til fællesarabiske og nationale spørgsmål og kulturelle værdier.
Den 7. juli 2004 var Nas. r Shamma gæst i et af mest berømte af disse talkshows alJazeeras bila h.udūd [Uden Grænser], og den respekterende syrisk-egyptiske studievært,
Ah.mad Mans.ūr, der har haft en stor del af verdens politiske ledere som gæster i sine
programmer, indledte med ordene:
Fred være med jer og Guds nåde og velsignelse. Jeg byder jer velkommen – direkte fra Cairo – til en ny udgave af programmet bila h.udūd. Midt i den nedgang og
tilbagegang, som den arabiske nation oplever, findes der strålende lys og skabende kunstnere, der insisterer på at bevare den arabiske nations identitet, dens kultur, dens autenticitet og dens arv. Musikken udgør et vigtigt aspekt af nationernes
udvikling og civilisation, og den arabiske lut en vigtig del af den arabiske nations
arv og kultur. Og selv om den hører til blandt det meget, der er blevet forsømt
og glemt, findes der én, der med styrke bringer den tilbage til menneskets anliggender, og som er blandt de få, der med […] succes formår at stimulere araberne
til at interessere sig for den arabiske lut som en del af deres kultur, arv og civilisation. Dette er Nas. r Shamma, der med sin luts strenge tegner et fantastisk billede af den arabiske nations virkelighed i Irak, Palæstina, Afghanistan og Sudan
og alle de andre afgørende spørgsmål i den arabiske nation, og gengiver menneskene kærligheden til lutten, og han har formået – som nyhedsbureauet Reuters
siger i en beskrivelse af ham – at blive en lut-lærer uden sidestykke nogetsteds
i verden. Hans musikalske kompositioner er blevet beskrevet som enestående i
kulturel henseende, og han spiller på sin lut i en stil, der forener de gamle måder med hans særlige moderne måde, ligesom han er den eneste komponist i vor
moderne tidsalder, der har udviklet arabisk lut med otte strenge i overensstem41



Helga Tawil-Souri, “Arab Television in Academic Scholarship”, Sociology Compass, 2,5, (2008): 14001415.
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melse med de berømte musikteoretiske håndskrifter, som al-Farābi skabte i det
niende århundrede. Nas. r Shamma er født i byen Kut i Irak i 1963. Han afsluttede sine universitetsstudier og dimitterede fra Instituttet for Musikalske Studier i
Bagdad i 1987, og blev derefter en påskønnet lærer og musiker. […] Han fængsledes af politiske grunde i Bagdad under Saddam Husseins styre, og han blev dømt
til døden, men dommen blev omstødt efter internationalt pres, og han blev frigivet, forlod Irak og lever nu i udlandet. Han grundlagde Den Arabiske Luts Hus i
Egypten, hvor studerende fra hele verden studerer [...] Velkommen Nas. r!42
I andre udsendelser suppleres lovprisningen af dagens gæst med højstemte lovprisninger af kunsten og musikken. Således fx i det populære egyptiske morgenshow
S.abah. ON, hvor samtalen førtes under overskriften “Det arabiske forårs revolutioner
– Kunstneren Nas. r Shamma”. Programmet, der blev udsendt 6-7 måneder efter den
folkelige opstand, der væltede Hosni Mubarak, indledes med ordene:
[Kvindelig vært] Når man vil sætte livet på spil for at bevare værdigheden, og når
blodet flyder på fædrelandets jord, så er det nødvendigt, at et hjertets suk slipper ud og bevæget udtrykker begejstringen ved at gå fra tavshedens mørke til frihedens og jubelens lys. Hans musik udtrykker det revolutionære folks puls, det
stolte folk, som rejste sig mod […] nedværdigelse og undertrykkelse og diktatur.
[Mandlig vært] Musikken er frihedens sprog – den er demokratiets og retfærdighedssansens stemme […] sammen med Nas. r Shamma skal vi i dag spille
arabiske sange, der kommer fra rene kunstneriske dybder. Samtalen med Nas. r
om det arabiske fædreland smerter i hjertet og gør at ingen kan holde tårerne tilbage i sorgen over år, der gik tabt i undertrykkelsens og tyranniets tid.43
Efter introduktionen, der også kan omfatte producerede indslag eller klip fra Nas. r
Shammas koncerter, følger så samtalen, der kan være lang. Det længste af de samtaleprogrammer, jeg har arbejdet med, er fra det algeriske fjernsyn og varer sammenlagt en
time og et kvarter. Emnerne er altid mangfoldige, og nogle gange tages der udgangspunkt i dagsaktuelle politiske spørgsmål. Det var fx tilfældet i et andet talkshow på
ON-TV, der hedder Baladnā bil-Mas.r .44 Her startede samtalen med en snak om egyptiske kunstneres protester over Mursi-regeringens kulturpolitik, fortsatte med bekymrede kommentarer til planer om et sudanesisk dæmningsbyggeri ved Nilen, bevægede
42

43

44

“Nas. r Shamma wa- alāqat mūs qāhu bi-qad.āyat al- umma” [Nas. r Shamma og hans musiks forhold
til den arabiske nations sag], Bila Hudūd, al-Jazeera . Citatet er en oversættelse af en transskription af
samtalen hentet fra Al-Jazeeras hjemmeside, http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/200
4/10/3/%d9%86%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%8
4%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%87-%d8
%a8%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9,
besøgt 27/4 2015.
Tv-program: “Thawrāt al- rab al- arab – al-fannān Nas. ra Shamma”, programmet S.abah.-ON. Om-TV,
Ægypten. https://www.youtube.com/watch?v=vA4BHyn0Otc, besøgt 27/4 2015. 6 2015./4 2015.e ritigt sammen 6 2015./4 2015.e ritigt sammen
“ ala h.iss Nas. r Shamma wa- ūduhu” [Fornemmelsen for Nas. r Shamma og hans lut], programmet
baladnā bil-mas.r [Vort land – på egyptisk]. ON-TV, Ægypten, offentliggjort 5/7 2013, besøgt 8/6
2015. http://youtu.be/1i7cEill_7I
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sig ind på konflikten i Syrien for endelig at gøre holdt ved de tanker om kunsten og
kunstnerens rolle, som vil blive kommenteret nedenfor.
Der er dog et repertoire af rimeligt fast tilbagevendende temaer. Igen og igen får Nas. r
Shamma lejlighed til at demonstrere sit engagement i de store sager på den arabiske medieoffentligheds dagsorden fx Palæstina-spørgsmålet og modstanden mod den amerikansk ledede invasion i Irak. Ofte bliver der også plads til omtale af Nas. r Shammas velgørende projekter, der blandt andet har rettet sig mod irakiske og syriske krigsflygtninge.
Dertil kommer udførlige udtalelser om den kunstnerrolle, som Nas. r Shamma tiltænker
sig selv, og om de historiske forudsætninger, som han tænker sig at være rundet af. Det
sker også tit, at han har sit instrument med i studiet og præsenterer stykker fra sin produktion som programmusikalske kommentarer til de berørte politiske begivenheder.
Det er ikke min opfattelse, at der ligger en bevidst strategi bag Nas. r Shammas
mediepersona. Men på den anden side er det oplagt, at de forskellige indholdselementer i de mange interview understøtter hinanden. Hans forestillinger om kunstnerrollen, der beror på en religiøst farvet inspirationsæstetik, og hans historiefortælling, der placerer ham selv som den autentiske repræsentant for en årtusinde-gammel
musikkultur, giver ham tilsammen en særlig autoritet som en politisk og moralsk engageret [multazim] moderne kunstner. Samtidig giver interviewene ham lejlighed til
med sine ord at forbinde sine instrumentalmusikalske værker med de emner, der typisk optager den engagerede arabiske kunst og lægge ledetråde ud for deres programmatiske interpretation.

“… kunstneren, som jeg kender ham”
Den mest prægnante og udførlige præsentation af inspirationsæstetikken har jeg fundet i
et interview, som Nas. r Shamma gav i forbindelse med et besøg i emiratet Oman i 2006.
Shamma hævder i dette interview, at den sande kunstner “… ikke er i stand til at
gøre andre ondt”, og at det umuligt for kunstneren “[…] at hade eller at tænke ondt
om andre eller at være jaloux”. Intervieweren, Ah.mad Shāfi , indskyder, at i så fald må
kunstneren “[…] næsten være et ideelt menneske”, og Shamma afbryder og fortsætter:
Tillad mig at sige Dem en ting: Hvem er det, der giver kunstneren hans begavelse? Gud! Når Gud udmærker et menneske med sådanne egenskaber, får
denne person så ikke et særligt budskab til livet? Kunne De forestille Dem at se
en ikke-religiøs budbringer,45 der ikke opfører sig ordentligt i livet? Det er ikke
muligt. Når man har fået betroet et humanistisk budskab som fx Gandhi eller
Imam Ali og de store hellige mænd og lærde inden for religion, islamisk ret og
sprog, så er der ikke muligt at opføre sig dårligt. Det er umuligt.46
45

46



Rasūlan min al-rusul ghayr al-d niyy n: en ikke-religiøs budbringer – eller ‘en af budbringerne, der ikke
er religiøs’. Ordet Rasūl, som jeg her oversætter som ‘budbringer’ indgår i den almindelige benævnelse af profeten Muh.ammad: Rasūl Allāh [Guds sendebud eller budbringer].
Ah.mad Shāfi , “Nas. r Shamma: mūs qānā s.ifr amām al-mūs qā al-gharbiyyā” [Vor musik er
nul i forhold til den vestlige musik], al-hiwār al-mutamaddin, 28/12 2006, www.m.ahewar.org/s.
asp?aid=84499&r=0, hentet 2/6 2015.
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Med begavelsen følger altså et særligt moralsk ansvar. Shamma fortsætter og uddyber:
Det er vigtigt, at man betragter sig selv som et ærligt menneske – hvis man da
virkelig er et sådant – og at man betragter sig selv som ren. For som jeg har sagt
til mine studenter, hvor af nogle nu er mine kolleger: Det er ikke muligt for
kunstneren at ryge eller at drikke alkohol, og det er nødvendigt for alle kunstnere at vide, hvordan man slipper af med de urenheder.47
Intervieweren afbryder: “Men historien fortæller os om store kunstnere, der drikker og
ryger og gør ting, der er langt mere belastende end det!” Nej “det er ikke dem, der interesserer mig”, afbryder Shamma og fortsætter:
Jeg taler om kunstneren, som jeg kender ham. Kunstneren, når han er alene
med sig selv, kunstneren, når han ser den åbne himmel for sig, når han ser verden, som løftede den sløret for ham. Det er kunstneren, som jeg kender ham,
der blev sendt til jorden af Gud med en mission […] Dette er kunstneren, som
jeg kender ham. Derfor har jeg gennem hele livet sagt, at Gud, som giver begavelsen, kan tage den tilbage øjeblikkelig, hvis kunstneren ikke forstår begavelsens værdi, og hvis han ikke forstår at behandle den, som man skal. Kunstneren
ryger ikke, han stjæler ikke, han lyver ikke, han spreder ikke had […]48
Intervieweren kommenterer spørgende: “Som om kunstneren er en munk?” Shamma
svarer:
Nej en budbringer. Under iagttagelse af den religiøse forskel. Budbringeren i
den religiøse betydning har et religiøst budskab, men denne budbringer har et
æstetisk budskab. Men som bekendt er ordet ‘begavelse’ afledt af ‘gave’, og ‘den
givende’49 er Gud, og det er derfor, vi taler om budbringere.
Med den gudgivne begavelse følger altså pligten til et lastefrit liv, og som det underforstås, et klarsyn og en særlig autoritet i snart sagt hvilket som helst spørgsmål.
I interviewet i programmet Baladnā bil-Mas.r 50 uddyber Shamma sin religiøst farvede forståelse af kunstnerens rolle og forpligtelser,51 denne gang med betoning af
kunstnerens behov for isolation og askese og en kortfattet diskussion af relationen
til sufismen.52
Vi lever i en “ond verden”, hedder det nu, “i en verden, der er fyldt med alt det
værste, som mennesket har i sig”, og den, der har noget stort at yde i intellektuel eller
47
48
49
50
51
52

Ibid.
Ibid.
For muslimer er al-wahhāb [den givende] en af Guds 99 attributter eller navne.
“ ala h.iss Nas. r Shamma wa- ūduhu”.
Ibid.
Der findes gode indføringer i sufismens historie og dens religiøse lære og praksis, se fx Annemarie
Schimmel, Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2011.
Sufi-ordnernes musikalske praksisser er også velbeskrevne, se fx Jonathan Holt Shannon, Music and
Modernity in Contemporary Syria. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 2006, 106129. Sufisme som et hyppigt optrædende referencepunkt for moderne kunstnere er derimod mindre
udforsket, men se fx Adonis, Sufism and Surrealism. London: Saqi, 2005.
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åndelig henseende har behov for et retræte-sted [khilwa],53 og for at nå dertil må han
“forkaste verden” [yarm al-dunyā].54 Sprogbrugen og tankegangen i dette leder tanken
hen på sufismen, og intervieweren spørger, om Shamma er påvirket af denne mystiske
retning inden for Islam. “Ja”, svarer han, “det er muligt”, for at fornægte verden og opsøge isolationen er jo “deres vej”. Det handler om al-s.afa [klarheden eller renheden],
forklarer Shamma, og hævder, at det er fra dette ord og ikke fra ordet s.ūf [uld], ordet
sufisme er afledt.55 Ordet al-s.afa henviser i denne sammenhæng til den åndelige og
legemlige renselse, der er målet med sufi-ordnernes livsførelse og religiøse ritualer, og
som åbner for en form for ‘illuminering’, hvor sufi-munken fyldes af “lysets kraft”.56
Forespurgt om sufismens lære har påvirket hans personlige liv, svarer han bekræftende og fortsætter med at fortælle, at hans oplevelser i Saddam Husseins fængsler ændrede ham. Han fik et asketisk forhold til livet, han blev vegetar, og han lærte at lade
“kroppen dø”. Som et eksempel på sin askese nævner han, at når han i dag står foran
en “buffet med 50 retter”, vælger han blot en. Han holder ikke længere af det, som
knytter andre mennesker til verden. De få lykkelige øjeblikke i livet finder han sit khil
wa. Det kan være en aften sammen med datteren, når han er alene med sin lut, eller
når han sidder “foran et publikum, der har smag”,57 og gør sit yderste for at yde dem
det bedste af det bedste.

Historiekonstruktioner
Som allerede sagt findes der forskellige modeller for forestillinger om nationale tilhørsforhold i den moderne arabiske verden. Shamma trækker med forskellig vægt på
dem alle.
Fx er tendensen i værket al-wat. an fann [Kunsten er et Fædreland], der opførtes ved
åbningen af Festivalen for Arabisk Musik i Cairo 2014, panarabisk. Stykkets ide er at
portrættere de forskellige arabiske lande poetisk og musikalsk, og det fremførtes af
unge sangere fra 10 forskellige nationer, hvorved det fik en vis ydre lighed med det
meget kendte værk al-wat. an al-akbar [Det store Fædreland],58 der i dag står som et monument over Nasser-tidens panarabiske ideologi.
Henvisninger til den islamiske kulturarv findes spredt ud over hans tilkendegivelser i de forskellige medier. Han lader forstå, at han har et indgående kendskab til de
musikteoretiske skrifter fra den Islams intellektuelle histories guldalder, og fx i sit arbejde for konstruktionen af en 8-strenget arabisk lut efter tegninger i et håndskrift, der
53
54
55
56
57
58



Khilwa: et retræte-sted, fx eremitmunkens.
“ ala h.iss Nas. r Shamma wa- ūduhu”.
Den mere gængse etymologiske forklaring lader ordet ‘sufi’ være afledt af ordet s.ūf [uld], der henviser til sufi’ernes simple uldne klædedragt.
“ ala h.iss Nas. r Shamma wa- ūduhu”.
Ibid.
Komponist: Muh.ammad Abd al-Wahāb; Tekstforfatter: Ah.mad Shaf q. Skrevet i 1958 som en hilsen
til unionen mellem Egypten og Syrien. Opført ved grundstensnedlæggelsen til den ny Aswan-dæmning i 1960. Både dette værk og Shammas al-Wat.an Fann tilhører den genre, man kalder ubir t. Det
drejer sig typisk om lejlighedsmusik for solister, kor og orkester: https://www.youtube.com/watch?v=
47gKWwKyono&feature=youtu.be, besøgt 9/7 2015.
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tilskrives al-Farāb , viser han, at det er hans overbevisning, at der i disse gamle historiske kilder findes et potentiale for fornyelse og udvikling af aktuel musikalsk praksis.
Klart den tungeste vægt er imidlertid lagt på den moderne nationalstatslige identitetskonstruktion, der er baseret på forestillingen om en traditionssammenhæng, der
fører tilbage til de mesopotamiske højkulturer. Nas. r Shamma voksede op i Irak med
den af ba th-partiet propagerede forestilling om det moderne Irak som den stolte arving af de mesopotamiske oldtidsrigers kultur, og med forbløffende frejdighed skriver
han sig selv og den irakiske lutskole ind i denne historiefortælling.
Hans mest udførlige tilkendegivelser i denne sammenhæng har jeg fundet i det timelange interview, som Shamma gav til det algeriske fjernsyn, og som er offentliggjort
på YouTube i 2013.59 Efter et par minutters musik – Shamma spiller en bid af et af
sine stykker for venstre hånd alene60 – og efter de rituelle velkomsthilsner vises et præproduceret indslag, der på få minutter opridser Iraks glorværdige historie fra de tidligste mesopotamiske kulturer 5000 år før vor tidsregning til den amerikanske koalitions
bombninger af Bagdad i 2003. “I Irak”, hedder det i indslaget:
[…] ånder alting af civilisation. Og hver en tomme og hver en sten fortæller om
landets store historie. Og i dag ser verden [arven fra] den første civilisation, hvis
historie er menneskehedens historie, forvandlet til ruiner ånder kanonild og flyverbomber.61
Det præ-producerede indslag får det hele med på korte tid: den islamiske guldalder
med Bagdads storhedstid som “fredens og visdommens hovedstad”, osmanner-tiden,
det moderne Iraks fødsel i det 20. århundrede og historien om den amerikansk ledede
invasion, der, som det fremgår, fordømmes som et angreb på umistelige kulturværdier. Men mest vægt er lagt på de mesopotamiske kulturer, der besynges som kulturens
vugge: her opstod de første byer, her opstod de første skriftsprog, her opstod de første
skoler, den første lovgivning osv., og her blev grunden blev lagt til “den store irakiske
civilisation”.
Intervieweren indleder samtalen med at bede Shamma supplere det præ-producerede indslags beskrivelse af de mesopotamiske kulturers bedrifter med oplysninger om
musikkens rolle i disse samfund.
Han fortæller, at sumererne, akkadierne, babylonierne og assyrerne ikke blot skabte
de første skriftsprog, skoler, love osv. men også de første musikinstrumenter og tonesystemer, og han maler et levende billede af musikudøvelsen i forbindelse med datidens
religiøse ritus og fortæller bl.a. om musikerstandens høje sociale status dengang. Musikeren levede i kongens palads eller i templet, hvor han samtidig var præst, og hans
løn var på højde med de øverste ledere! Og i alt dette ser Shamma som de historiske
59

60
61

“h.iwār ma nas. r shamma li-farh.at jalāb” [Samtale med Nas. r Shamma og Farh.at Jalāb]. Programmet
“lamasāt” [berøringer], det algeriske fjernsyn: https://www.youtube.com/watch?v=8W2xnUwh8Zc&
feature=youtu.be, besøgt 9/6 2015.
Lutten bringes til at klinge med anslag af venstre hånds fingre alene. Som en slags parallel til Ravels
venstrehånskoncert er teknikken udviklet med henblik på en krigsinvalideret musiker.
“h.iwār m a nas r shamma li-farh.at jalāb”.
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rødder til nutidens irakiske musikkultur: “Vi har en stor arv”, og “også i dag har lutspilleren en enestående prestige i forhold til resten af verden”, han har “… hele den
lange historie”,62 og både det solistiske spil, som udmærker den irakisk lutskole, spillemåden og instrumentbyggeriet i det moderne Irak er efter Shammas opfattelse en
fortsættelse af det, der skete i Mesopotamien for tusinder af år siden!
I dette perspektiv er Islams indflydelse negativ, og Shamma er kritisk over for Islams musikhistoriske rolle i almindelighed. I interviewet i forbindelse med besøget i
Oman i 2006 er Shamma ganske eksplicit i dette anliggende. Dette interview er publiceret under overskriften “Den arabiske musik er nul i sammenligning med Vestens”,
og den angivelige underlegenhed forklares med henvisning til Islams indflydelse:
Vi ved, at islam kom og skabte en ny måde at leve på og brød med det, der var
før den. Den forandrede alt og tegnede livet på en ny måde. Det blev nødvendigt for alting at være i overensstemmelse med religionen. Så hvad skulle de
begavede musikere […] gøre? Skulle de bare dø? Gennem poesien – de religiøse muwashahāt – fik de adgang til at prise skaberen og profeten (fred være med
ham), og således gik musikerne frygtsomt i ly under poesien, for det tillod de religiøse ledere at passere. På det tidspunkt stabiliserede Islam sit lederskab [...] Og
musik var ikke en del af dens interesser. Og der viste sig ikke nogen musiker, der
sagde: “Jeg er i stand til at komponere musik, der repræsenterer det skabte, der repræsenterer skaberen og de guddommelige tanker”. Og således blev musikken immun over for enhver udvikling i livet. Det er årsagen til afbrydelsen af den kæde,
der strækker sig fra Babylon og fra Nildalen, og det er årsagen til den hæmning af
den musikalske udvikling, som disse to områder så ved overgangen til Islam.63
I følge Shamma er det altså Islam, der bærer skylden for den arabiske musik mindreværd i forhold til den vestlige. Var det det ikke for Islams afbrydelse af en kulturel
sammenhæng, der strækker sig tilbage til de mellemøstlige oldtidsriger, ville den arabiske musik have et civilisatorisk forspring på tusinder af år.64 Vi bemærker i den sammenhæng, at der drages en umiddelbar parallel mellem den irakiske og den egyptiske
udvikling. Det er den samme historiografiske model, der appliceres på de to områder.

Programmatiske ledetråde
Som sagt bruger Nas. r Shamma også interviewsituationen til at udlægge ledetråde for
fortolkning af stykkernes programmatiske indhold.
Eksemplerne er mangfoldige. Et tidligt stykke hedder h.ubb al- as.āf r [Fuglenes Kærlighed], og Shamma fortæller, at det opstod efter iagttagelsen af to fugle, hvis “kærlighed var bedre end kærligheden mellem to mennesker”. Et andet hedder wādi al-n l [Nildalen] og spilles som musikalsk kommentar til en samtale om planer om dæmningsbyggeri i Sudan, der kunne true Egyptens vandforsyning. Et tredje hedder min ashūr lā
62
63
64



Ah.mad Shāfi , “Nas. r Shamma: mūs qānā s.ifr amām al-mūs qā al-gharbiyya”.
Ibid.
Ibid.
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ishb liya [Fra Assyrien til Sevilla] og spilles som en lidt skæv kommentar til den ovenfor
refererede samtale om den mesopotamiske musikalske arv.
Men de stykker, der omtales udførligst, er knyttet til politisk ladede begivenheder.
Shamma skrev stykket rah. l al-qamar65 [Månens bortgang] i 1989 på baggrund af erfaringerne fra Saddam Husseins fængsler og i sorg over sin søster, der var blevet dræbt
i et trafikuheld, som Shamma antager, var arrangeret af regimet. I de forskellige interview forbindes beskrivelsen – og ofte også opførelsen – af dette stykke med en rede
gørelse for Shammas sammenstød med Saddam Husseins styre i 1989, hvor han anklagedes for at have bagtalt præsidenten, fængsledes og torturedes, dømtes til døden
men blev benådet og frigivet. I et interview fortæller han, at stykkets udtryk afspejler
“tabet af alt skønt i verden, ikke blot tabet af min søster eller af min frihed. Nej, tabet
af alt vigtigt i vores liv. Det var et tegn på alt det, vi havde tabt som irakere, og som vi
ville tabe i fremtiden.”66 Nas. r Shamma taler musikken ind i et spind af betydninger,
hvor traumatiske personlige erfaringer forbindes med den politiske historie. Det indebærer som to sider af samme sag, at Shammas musik præsentes som en kunst, der formår at engagere sig både følelsesmæssigt og politisk, og at Shamma selv kan fremstå
som en politisk og moralsk engageret kunstner.
Jeg har allerede været inde på stykket h.adatha f al- āmiriyya [Det skete i alāmiriyya],67 der som sagt knytter sig til en tragisk begivenhed under Den anden Golfkrig, hvor amerikanske fly ved en fejltagelse bombarderede en bunker i bydelen alāmiriyya og dræbte et meget stort antal kvinder og børn, der havde søgt tilflugt der.
Det er et af Shammas oftest spillede og kommenterede stykker, og det indledes sædvanligvis med nogle ord fra scenen om begivenheden, og om betydningen af stykkets
vekslen mellem lyriske durpassager og dramatiske afsnit, hvor man blandt andet kan
høre lange, nedadgående glissandi, der giver mindelser om Jimmy Hendrix’ brug af
samme virkemiddel i sin berømte parafrase over den amerikanske nationalhymne under Woodstock Festivalen i 1969. På bloggen al-h.iwār al-mutamaddin [Den civiliserede
Dialog] har jeg fundet en beskrivelse af stykket, som det blev spillet ved en koncert
Beirut i 2009. Bloggeren Muh.ammad Ab ūb lægger ud med at fortælle om koncertsituationen og om Shammas talte introduktion, hvor Shamma blandt gør opmærksom
på, at han som soldat i Iraks hær var øjenvidne til tragedien. Herefter følger en indlevet og retorisk højstemt beskrivelse af, hvad der oplevedes under opførelsen.
Nas. r Shamma “[…] får sin lut til at tale og forvandler den til en sand fortæller”
forklarer bloggeren, og fortsætter:
I indledningen til dette sjældne stykke musik udmaler kunstneren Nas. r Shamma […] de præcise detaljer i de øjeblikke, der gik forud for de amerikanske nazisters holocaust: børnenes hvisken og deres narrestreger, de voksnes spænding og
bekymring – og latteren blandt andre, der mente sig i sikkerhed det for nazistiske uhyres beskydning. Han gør det også muligt for dig i stykket at høre mødre65
66
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https://www.youtube.com/watch?v=TbJYfiMalVc&feature=youtu.be, besøgt 9/7 2015.
“ alā h.iss Nas. r Shamma wa- ūduhu”.
https://www.youtube.com/watch?v=G6uNKu9bdII&feature=youtu.be, besøgt 9/7 2015.
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ne kalde på deres børn i den dystre cementbygning. Med vibrationen af sin luts
strenge fører Nas. r Shamma os gennem bunkerens gange og korridorer, og sammen med ham ser vi disse uskyldige ansigter forfærdede over den amerikanske
død, ligesom vi ser mødrenes ansigter forfærdede over skæbnen for deres børn,
der dag og nat rammes af de amerikanske dødens sorte krager.
Pludselig – og som med en magisk bevægelse af hans fingre – forudsiger sirenerne, at et nyt amerikansk angreb på Bagdad nærmer sig. De tilstedeværende i
koncertsalen skælver og jeg med dem […] Flyvemaskinernes brummen tager til
i styrke, og deres lyd blandes med lyden af antiluftskyts. Lydene tager til i styrke
og forvandler stedet til en plads for rasende galskab: sirenerne, flyvemaskinernes
brølen, nazisternes skud, de forfærdede børns gråd, de skræmte mødres skrig.
Vi sidder lammede, og pludselig høres en forfærdelig eksplosion, der overdøver
alle andre lyde. Mit hjerte bankede hastigere, mit blodtryk steg. Jeg svedte heftigt selvom jeg sad stille på min stol og så med sammenknebne øjne mod disse
strenge og denne slanke krop. Men vi kunne ikke se ham, for i dette øjeblik var
vi i bunkeren i al- āmiriyya. Jeg blev tør i munden, jeg holdt vejret, jeg kvaltes,
jeg søgte efter ilt men fandt ingen, mine øjne frøs fast i øjenhulerne, jeg fornemmede den grimme lugt af krudt og lugten af brændt kød, jeg knyttede hænderne
fast sammen og forestillede mig, at jeg hentede et barnelig frem under asken
[…]
[Men] Nas. r Shamma sluttede ikke sit musikalske maleri med dette holocaust, som om livet sluttede med det. I slutningen af stykket førte han dig fra
en tilstand af forvirring og sammenbrud til en situation, hvor sjælene på ny får
håb, og hvor det bekræftes, at holocaust og massakrer ikke er andet end hæslige
stationer [på vejen], som jordens djævle skaber for at tilfredsstille deres ondskabsfulde griller. Ganske vist dræbte Amerika mere end 800 børn på et øjeblik
i dette holocaust, men disse forbryderiske handlinger bidrog også til at rodfæste
[…] modstandskampen og livskraften blandt dem, der er tilbage af Iraks børn.
De er fremtidens mænd, som skal genopbygge et frit Irak med plads til hele dets
folk uanset konfession, etnisk tilhørsforhold og religion […].68

Virtuoser
Jeg har hørt stykket h.adatha f al- āmiriyya mange gange uden at have set, hørt, følt og
lugtet det, som Muhammad Ab ūb oplevede ved Nas. r Shammas koncert i Beirut i
2006. Jeg fattede hurtigt, at der var tale om deskriptiv musik – ikke mindst i de dramatiske afsnit, hvor Shamma bryder med musikalske konventioner og udnytter instrumentets klangressourcer i illustrativt øjemed. Men først nu kender jeg historien og kan
følge bloggeren et stykke af vejen.
68



Muh.ammad Ab ūb, “muh.āwala li-qirā at maqt.ū at “h.adatha f al- āmiriyya” lil-fannān Nas. r Shamma”
[Et forsøg på at læse stykket “h.adatha f al- āmariyya” af Nas. r Shamma]. al-hiwār al-mutamaddin,
24/11 2009. http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=192850&r=0, besøgt 5/7 2015.
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Men det er af mindre betydning, at der findes udenforstående lyttere, der ikke kan
høre stykket i overensstemmelse med dets programmatiske hensigt. Det interessante
er, at der findes en kulturel sammenhæng, der gør Nas. r Shammas ordløse instrumentalmusik til en skærm for projektionen af kollektivt erindrede begivenheder og for de
følelser og de politiske og moralske holdninger, der knytter sig til dem. Den nyere historie har talrige eksempler på musikalske personligheder, der er blevet stærke symboler på arabisk identitet og kraftigt forbundet med politiske og ideologisk bevægelser. Men de var alle sangere: Umm Kulthum,69 Fayrūz70 og Abd al-H
. alim H
. āfiz.71 In
72
strumentalisten Nas. r Shammas berømmelse er ikke kvantitativt på højde med disse
stjerners. Men selv om hans medium i hovedsagen er ordløs instrumentalmusik, spiller han en rolle, der er sammenlignelig med disse ikoniske arabiske sangere. Jeg har i
dette arbejde forsøgt at blotlægge noget af den diskursive sammenhæng, der gør dette
muligt, men jeg har ikke eksplicit taget stilling til funktionssammenhængen mellem
dens forskellige dele. Det er her, jeg finder det værd at overveje, om der er hjælp at
hente fra moderne analyser af 1800-tallets europæiske virtuosvæsen.
Nas. r Shamma er en mester på sit instrument, og alt, hvad han for øvrigt siger og
gør, opleves i lyset af den forundring og forbløffelse, han formår at vække, når han demonstrerer sin overmenneskelige tekniske formåen og presser det spinkle instrument
langt ud over grænsen for dets udtryksmæssige formåen.
Nas. r Shamma er en moderne virtuos på sit instrument, og han har, som flere af
mine kilder i dette arbejde bekræfter, en ganske særegen karismatisk fremtoning. Han
er slank og rank, og hans smalle ansigt med det velplejede skæg og det indtrængende
blik har på en gang noget troskyldigt over sig og et anstrøg at det diabolske, der så ofte
er kommenteret i forbindelse med Paganini og Franz Liszt. Men der er meget mere
end hans virtuose teknik og hans karismatiske fremtoning, der motiverer en sammenligning. Det gælder ikke mindst karakteren af Nas. r Shammas medietilstedeværelse og
hans evne til at forbinde musik uden ord og billede med tidens varme politiske og
kulturelle emner.
Virtuosens begreb og virtuosens kulturelle betydning har været genstand for en del interesse i moderne, diskursteoretisk informeret vestlig musikhistorieskrivning. Fx skiver
Dana Gooley i sin bog om den legendariske klavervirtuos Franz Liszt:
Franz Liszt remains the quintessential virtuoso because he was constantly and
insistently mobilizing, destabilizing, and reconstituting borders. In terms of
sheer skill of pianistic execution – the quantitative border – he was evident69
70
71
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Virginia Danielson, The Voice of Egypt. Umm Kulthūm, Arabic Song, and Egyptian Society in the twentieth
Century. Chicago: Chicago University Press, 1997.
Christopher Stone, Popular Culture and nationalism in Lebanon, the Fairouz and Rahbani Nation. London. Routlegde, 2008.
Martin Stokes, “Abd al-Halim’s Microphone,” I Laudan Nooshin (red.), Music and the Play of Power in
the Middle East, North Africa and Central Asia. Farnham: Ashgate Press, 2010, 55-73.
I et par af talkshowene synger han enkle folkelige sange til eget akkompagnement, hvilket blot bekræfter, at han sangen ikke er hans stærke side.
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ly surpassed within his lifetime. None of his protégés and imitators, however,
came even close to him in extending the virtuoso’s relevance qualitatively – beyond the sphere of music and into the social environments he entered. It is well
known that the range of musical materials absorbed and reconstituted through
his virtuosity was unusually wide, encompassing nearly every genre and style in
the contemporary world. Yet he also absorbed a great deal from his non-musical
environment – social styles, literary currents, political movements, ethical fashions – and worked these elements into his persona and performing styles. He
was constantly redefining himself, playing off and adapting to the varied local
contexts he encountered.73
Den “kvintessentielle” virtuostype, som Franz Liszt repræsenterer, er altså for Gooley
ikke blot kendetegnet ved sin grænseoverskridende virtuose teknik. Han er lige så meget kendetegnet derved, at hans ekstraordinære formåen på instrumentet og hans karismatiske fremtræden gør ham til en særligt smidig og tilpasningsfærdig brik i sin
samtids symbolske økonomi. Liszt blev, som det hedder senere hos Gooley, til “[…]
a carte blanche on which the world of the 1830s and 1840s wrote itself.”74 Franz Liszt
kunne bruges til lidt af hvert, og han brugte sig selv til meget.75 Afhængigt af konteksten fremstod han som parisisk kosmopolit, ungarsk nationalist, utopisk socialist,
reformteolog eller traditionsforpligtet katolik. Uden at strække sammenligningen for
vidt og uden at strabadsere stoffet kan man sige, at også Nas. r Shamma optræder i forskellige situationsbetingede roller.
Med den forsigtighed, som tidsafstanden og forskellen i kulturel kontekst foreskriver, giver det mening at sammenligne det 19. århundredes europæiske virtuos og det
20. og 21. århundredes arabiske. Der er sammenlignelighed i mange aspekter:
Hvad det spilletekniske angår, er begge produktet af en professionaliseret og systematiseret skoling indrettet netop med henblik på uddannelsen af virtuose instrumentalsolister.
Hvad det genremæssige angår, er der i begges produktion lagt vægt på det programmusikalske og deskriptive, hvilket giver umiddelbar mulighed for at etablere broer til
tidens “literary currents, political movements, [and] ethical fashions”.
Hvad det performative angår forenes i begge tilfælde den grænseoverskridende tekniske færdighed med en særlig personlig karisma knyttet til den visuelle fremtoning.
Hvad det kulturelle felts hierarkier angår, forener begge appellen til et stort publikum med intentionen om at fremstå som seriøse, intellektuelle kunstnere.76
Hvad medietilstedeværelsen angår, gælder det i begge tilfælde, at rollen som musikerkomponist forenes med rollen som kulturel observatør og kommentator i tidstypiske medieformater. Her kan man – trods forskelle i mediemæssige betingelser,
73
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75
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Dana Gooley, The Virtuoso Liszt, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 1-2.
Ibid., 2.
Spørgsmålet om agentur forbigås her. For en diskussion af agenturproblemet i forbindelse med en
legendarisk arabisk sangstjerne se Laura Lohman, Umm Kulthūm and the Shaping of an Arab Legend,
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f remstillingsstil og emnekredse – drage en parallel mellem funktionen af Nas. r Shammas optræden i de arabiske talkshows og funktionen af Franz Liszts causerier, der blander autobiografiske og kunstteoretiske refleksioner med musik- og kulturreportage, og
som tryktes som rejsebreve i den parisiske musikpresse i 1830rne.77 Der er tale om verbale praksisser på forskellige, historisk definerede mediebetingelser. Men i begge tilfælde er det deres funktion at trække musikken ind i den sociale og kulturelle diskurs.
Virtuosen er en musikertype, som på særegen vis stiller sig til rådighed for sin samtids symbolske kredsløb. Hans karisma og hans ekstraordinære formåen gør ham til et
stærk og klart tegnet fascinationsobjekt for det store publikum, mens musikkens begrebslige åbenhed gør hans værker og hans person til et fleksible og tilpasningsduelige
diskurselementer. Billedligt talt fungerer han som en magnet for emner på den kulturelle dagsorden. I Nas. r Shammas tilfælde indebærer det, at den fra vestlig musik
historie kendte idealtype ‘virtuosen’ kan smelte sammen med den i arabisk kultur velkendte ‘engagerede kunstner’.
“Dette er Nas. r Shamma”, hed det i introduktionen til Shammas interview til al-Jazeera, “der med sin luts strenge tegner et fantastisk billede af den arabiske nations virkelighed i Irak, Palæstina, Afghanistan og Sudan og alle de andre afgørende spørgsmål
i den arabiske nation.”78 Inspireret af Dana Gooley kunne man vende sætningen om
og påstå, at “den arabiske nations virkelighed” ‘tegnes’ eller ‘indskrives’ i hans musik.
For denne indskrivningsproces er alle de i denne artikel beskrevne diskurselementer
medansvarlige.
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Franz Liszt, An Artist’s Journey. Lettres d’un bachelier és musique 1835-41. Translated an annotated by
Charles Suttoni. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1989. Forfatterskabet til disse
publicerede rejsebreve er omstridt. Sandsynligvis er de blevet til I et samarbejde mellem Franz Liszt
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Abstracts
Denne artikel beskæftiger sig med den irakisk fødte musiker Nas. r Shammas (f. 1963)
rolle i den moderne arabiske medieoffentlighed. Nas. r Shamma, der først og fremmest
er kendt som virtuos på den arabiske lut, optræder hyppigt i arabisksprogede medier.
Ikke mindst i de meget udbredte tv-talkshows, hvor han får lejlighed til at præsentere
sig selv og sine tanker om kunsten og kunstnerens rolle og betydning. Artiklen analyserer artikler om Nas. r Shamma i aviser og internetmedier og hans selvfremstilling
i tv-interviews, og den giver et indblik i, hvordan æstetiske, kunstteoretiske og kunst
historiske forestillinger er til stede i den moderne arabiske mediesfære, og hvordan de
flettes sammen med politiske og moralske spørgsmål på den arabiske mediedagsorden.
This article deals with the role of the Iraqi-born musician Nas. r Shamma (b. 1963)
in the modern Arab media sphere. Nas. r Shamma, who is primarily known as a virtuoso on the Arab lute, appears frequently in Arab media. This is not least in the very
popular television talk shows where he is given the chance to present himself and his
ideas about the role and the importance of artists and the arts. The article analyzes articles on Nas. r Shamma in newspapers and internet media and his self-representation
in television interviews and it offers insight into how aesthetics, art theory, and issues
of art history are presented in the modern Arab media and how they merge with the
political and moral issues of the Arab media agenda.
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Viser på valse – vokale vinkler
Konturer af gammel folkelig syngemåde mellem mundtlig og
skriftlig kultur

Dansk folkemusik-revival
Inden for de seneste år har overskrifter som “Folkemusik er hipt igen”, “Folkemusikkens genkomst” eller “Folkemusik er blevet rock’ n’ roll”1 været at finde i såvel musikblade som dagspresse. De er tydelige tegn på at en gammel musikform nyder fornyet
opmærksomhed og opblomstring: den revitaliseres.2 Spørgsmålet er dog om denne revitalisering gælder også for den vokale folkemusik?
Den vokale folkemusik omtales almindeligvis som folkelig sang eller folkesang, i
de senere år i forskningen tillige som traditionel sang. Det er den sang som
– har været sunget blandt almuen eller “almindelige mennesker”,
– er mundtligt traderet,
– har været knyttet til en bestemt brugssituation.3
Begreberne folkesang og folkelig sang4 markerer i sig en interesse for sangens oprindelse og er møntet af den tidligste forskning,5 hvorimod det nyere begreb traditionel
1

2

3

4

5

Lea Holtze, “Folkemusik er hipt igen”, Gaffa 30.11.2013, http://gaffa.dk/nyhed/78711, Ralf Christensen, “Folkemusikkens genkomst”, Information 29.10.2013, http://www.information.dk/476678 og
Annegerd Kristiansen, “Folkemusik er blevet rock’ n’ roll”, Politiken 30.05.2010, http://politiken.dk/
kultur/musik/ECE983003.
Det kan diskuteres, hvornår der er tale om et udsving i en levende tradition, og hvornår om en
egentlig revitalisering. Ingrid Åkesson skelner med især amerikanske musiketnologer mellem revival og revitalisering alt efter graden af genoplivningsbehov, men forlader alligevel distinktionen, da
grænserne mellem de to begreber er for uklare. Jeg anvender dem, som Åkesson, synonymt i betydningen “at give nyt liv til”, selv om man kan mene, at den vokale folkemusik i Danmark, der er
denne artikels emne, kan behøve en egentlig genopliving. Ingrid Åkesson, Med rösten som instrument.
Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik (Stockholm: Svenskt visarkiv, 2007), 43-47.
At give en entydig og præcis definition af folkemusik (herunder –sang) er en speget affære. For en
overskuelig oversigt over forskellige metodiske tilgange henvises til Jens Henrik Koudals diskussion
på http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Folkemusik/folkemusik/folkemusik_
(Forsøg_på_definition), besøgt 18.02.2015. Jeg støtter mig til Svend Nielsens forklaring i Dansk
folkemusik. En indføring i den traditionelle musik i Danmark (København: Dansk Folkemindesamling,
1993), 7. Definitionen har afgjort nogle begrænsninger. De behandles på s. 85.
Jeg ser bort fra Karl Clausens distinktion mellem de to begreber, da hans fremstilling i Folkelig sang
gennem 150 år (København: Fremad, 1958) gælder en åndshistorisk udvikling i den etablerede sangkultur, nemlig det trykte sangbogsmateriale, og kun perifert behandler hvad man kunne kalde den
egentlige folkelige sang, som defineret i ovenstående kriterier.
Jf. Jens Henrik Koudals redegørelse for og forsøg på overskridelse af “middelaldermyten” i Jens Henrik Koudal, “Folket og folkemusikken,” Dansk Årbog for Musikforskning 14 (1983).
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sang udtrykker en interesse for selve den mundtlige traderingsproces.6 Modsat dets
vanlige betydning, sædvanlig eller velkendt, skal ordet traditionel i denne sammenhæng forstås som dynamisk eller ligefrem foranderlig, idet den mundtlige tradering
ikke som den skriftlige fiksering fastholder et bestemt udtryk. Med den tilgang til området er selve sangsituationen7 og den enkelte sanger8 som led i traderingsprocessen
kommet i centrum.
Dermed forskydes også betydningsnuancerne i ordet sang. Egentlig burde det i analogi med nogle af vores nærmest beslægtede sprog hedde “syngning”. Som singing, das
Singen eller sjungandet i stedet for song, der Gesang eller sången. Traditionel sang refererer således til et levende sangbegreb: I og med at sangen ikke har været nedskrevet,
og at den er indgået i hverdagens arbejds- og hjemmesituationer, i enrum og i sociale
sammenhænge, fx i 1800-tallets bindestuer,9 har den levet og realiseret sig i hver enkelt fremførelse. Dermed er syngemåden, den klingende realisering af situationen, et
helt centralt aspekt af den folkelige sang.
Hvordan ser det så ud med revitaliseringen af den folkelige sang? Vender man blikket mod resten af Skandinavien, kan man konstatere at både Sverige og Norge de seneste ca. 30 år har oplevet det der er blevet kaldt “den vokale bølge”. I sin afhandling
fra 2007, Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik10 undersøger den svenske folkesangsforsker Ingrid Åkesson netop dette fænomen. Hun beskriver, hvordan moderne sangere ud fra studier af traditionsindspilninger har genoptaget og udviklet den folkelige sang. Hun beskriver også, hvordan sangen i denne proces er blevet professionaliseret, dvs. hvordan sangerne har udviklet den instrumentale
brug af deres stemmer ud fra et folkemusikalsk idiom. Der har med andre ord været
lagt stor vægt på netop syngemåden. I Sverige er den folkelige sang, foruden at være
hvermands visesang, altså tillige blevet en specialiseret og iblandt virtuos kunst på niveau med violinspillemændenes. En lignende udvikling har fundet sted i Norge.11
I Danmark derimod, kan man, som det fremgår af de indledende avisrubrikker,
nok tale om en folkemusikrevival som sådan. Men når det gælder den vokale folke6
7

8

9
10
11

For en grundigere udredning af traditionsbegrebet henvises til Kirsten Sass Bak, “Tradition mellem
forfald og fremskridt,” Arbejdspapirer fra Center for Kulturforskning 90-00 (2000).
Betoningen af brugsaspektet har givet anledning til et bredt felt af performancestudier. I en nordisk
sammenhæng kan henvises til bidrag af Reimund Kvideland, Anneli Asplund, Karsten Biering, JonRoar Bjørkvold, Velle Espeland og Kirsten Sass Bak om “Sångaktivitet som folklorisitsk forsknings
objekt” i Sumlen (1982): 99-153.
I “Sanger i grænseland: Hansine Tækker,” Cæcilia (1995 – 1997) viser Kirsten Sass Bak hvordan opvækst og historisk baggrund får betydning for Hansine Tækkers repertoire og melodivalg, medens
Lene Halskov Hansen undersøger sangernes indre billeddannelse i “At se viserne for sig. En kilde til
forståelse af stabilitet og forandring i visernes ordlyd,” i Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske
studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon, red. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem
og Ingrid Åkesson (Oslo: Novus, 2009), 69-91.
Palle Ove Christiansen, Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark. National etnografi og folklore
1850-1920 (København: Det Kongelige Videnskabernes Selskab, 2013), 76-81.
Ingrid Åkesson, Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik (Stockholm:
Svenskt visarkiv, 2007).
Ingrid Gjertsen, “1990-årenes vokale folkemusikkbølge i Norge,” i Genklang: en vänskrift til Märta
Ramstens 60-årsdag, red. Gunnar Tärnhag (Uppsala: Språk- och folkminneinstitutet, 1996), 19-23.
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musik, kan man ikke genkende den bølge, som vores nabolande har oplevet.12 Der
findes nok sangere på den danske folkemusikscene, men en hel bølge af pionerer og
efterfølgere,13 der har dyrket og videreudviklet de særlige træk ved folkelig sang, er der
langt fra tale om.
På baggrund af sin undersøgelse, der bl.a. rummer interviews med 14 fremstående
folkesangere, indfører Åkesson modellen “åter- om- och nyskapande”.14 Den skal illustrere sangernes forskellige positioner i forholdet til traditionen og er et udtryk for
at vores kultur har ændret sig i en sådan grad, at der ikke længere er nogen overensstemmelse mellem denne og folkelig sang som defineret før.15 En revitalisering kan
således ikke være knyttet til en bestemt befolkningsgruppe eller til hverdagens brugssituationer, og dermed har også vilkårene for den mundtlige tradering ændret sig. Derimod kan man, som de 14 sangere i Åkessons studie, studere både sangen og dens
kulturelle ramme, så man har et kvalificeret udgangspunkt for at videreudvikle den,
tilpasset nutidige sammenhænge. Derfor lægger Åkesson stor vægt på kilder og arkiv,
og i særlig grad på de klingende eksempler. Tamara E. Livingston, hvis revival-model
indgår i Åkessons studie, skriver om betydningen af historiske indspilninger: “Another
characteristic of musical revivals is the reliance upon informants or historical sources
in formulating the revival tradition’s repertoire, stylistic features, and history. The importance of historical recordings to revivalism cannot be overestimated.”16
Set i et revitaliseringsperspektiv må det derfor betragtes som et særdeles vigtigt
skridt at musiketnolog og tidligere arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Svend Nielsen, med sin udgivelse Viser på valse fra 2013 har gjort en væsentlig del af de eksisterende danske lydoptagelser let tilgængelig. Den består af 5 cd’er med i alt 402 digitaliserede fonografindspilninger foretaget i tidsrummet 1907 – 1947. Den rummer 363
viser, 36 spor med violinmusik og 3 små fortællinger. Musiker og komponist Morten
Carlsen har renset dem for støj, bogstaveligt talt stavelse for stavelse, fra konsonant til
konsonant, så man på trods af indspilningernes høje alder og svage tekniske kvalitet
faktisk ganske godt kan høre ikke bare hvad, men også hvordan der synges.
Udgivelsens booklet og den tilhørende hjemmeside17 giver indføring i indsamlingsrejserne og til indsamlerne (Evald Tang Kristensen, Hakon Grüner-Nielsen og
Percy Grainger samt lejlighedsvis museumsinspektør H. P. Hansen og Knud Jeppesen)
og rummer tekster og typisering af viserne samt ikke mindst oplysninger om og fotografier af sangerne.
Viser på valse er ikke nogen fuldstændigt dækkende dokumentation. Af overvejende
lydtekniske hensyn er kun ca. halvdelen af de eksisterende fonografindspilninger valgt
12
13
14
15
16
17



Åkesson, Med rösten som instrument, 95-130.
Åkesson anvender Tamara Livingstons revival-model (se note 16). Åkesson, Med rösten som instru
ment, 46.
Åkesson, Med rösten som instrument, 51.
Jf. Philip V. Bohlman, The Study of Folk Music in the Modern World (Bloomington og Indianapolis: Indiana University Press, 1988), xii-xx.
Tamara E. Livingston, “Music Revivals. Towards a General Theory,” i Ethnomusicology, Vol. 43, No. 1
(1999): 71.
www.forlagetkragen.dk/vpv.

7 · 2015

86

Helen Rossil

til udgivelse. For den, der af indspilningerne vil udlede viden om folkelig syngemåde,
er der desuden visse forbehold at tage. Fx betyder det forhold at indsamlingerne var
iværksat med formålet at dokumentere en uddøende tradition, at flertallet af sangerne er godt oppe i årene, hvilket ikke er uden betydning når det gælder at indkredse
selve syngemåden.
Et andet forbehold gælder indspilningernes ufuldkommenhed. Størstedelen rummer med en gennemsnitlig varighed på godt 45 sekunder nemlig kun en mindre del
af de hele sange. Dermed findes kun ringe mulighed for at undersøge sanglig variation
og udvikling gennem flere strofer. Endelig kan man for visse sangeres vedkommende
sætte et lille spørgsmålstegn ved deres stilistiske gyldighed i forhold til den her anvendte definition af folkelig sang, da det af Svend Nielsens oplysninger om de enkelte
sangere fremgår at ikke alle tilhørte den egentlige almue. Vi hører fx både en godsejer
og en museumsinspektør, som må antages også at være påvirkede af andre musikalske og vokale normer. Det er fx morsomt at høre højskolelærer og folkemindesamler
Morten Eskesen synge med samme andagt om Per Svin’dreng (1-70) som om Sankte
Morten (1-71).18 Sangerne er dog blevet udvalgt til indsyngning af de førende indsamlere og kendere af folkelig sang, også selv om disse nok interesserede sig mere for stoffet end for fremførelsen,19 og de har under alle omstændigheder lært viserne på gehør,
formodentligt af traditionsbærere fra almuen. Alle sangere på indspilningerne betragtes derfor som et fuldgyldigt bud på folkelig sang og syngemåde.
Når alle forbehold er taget, er der stadig et særdeles omfattende, tydeligt og nuanceret materiale at forholde sig til. Det må altså være muligt ud fra en analyse af den
syngemåde, der høres på Viser på valse, at udlede nogle grundlæggende stiltræk i dansk
folkelig sang. Det vil jeg derfor i det følgende forsøge, idet jeg efter en kort uddybende
præsentation af materialet først vil frilægge et teoretisk grundlag, der tager højde for
de særlige omstændigheder, der er forbundet med at skulle analysere netop mundtligt traderet sang. Med udgangspunkt heri følger den egentlige analyse af syngemåden,
som lægger op til den afsluttende konklusion i forhold til spørgsmålet om muligheden for en “vokal bølge” i Danmark.

Lyden af Viser på valse
Det første, der slår én ved lytningen, er sangernes store sangglæde og –vane. Der kommer med stort set hvert eneste spor et meget klart bud på, hvordan en given sang skal
synges. Man kunne godt frygte at almuesangerne ville føle sig utrygge over for den
uvante indspilningssituation.20 Men det er ikke det indtryk, man får, når man lytter til
sangerne; de giver sikre og musikalske bud. En anden påfaldende faktor er stemmer18
19
20

Jeg anvender Svend Nielsens nummerering, hvor første ciffer henviser til cd’en, og andet ciffer henviser til sporet.
Koudal, “Folket og folkemusikken,” 44-45 og Christiansen, Tang Kristensen og tidlig feltforskning i
Danmark, 67-91.
Den bekymring delte Evald Tang Kristensen. Jf. Svend Nielsen, “Evald Tang Kristensen møder fonografen,” i 12 X Tang, red. Else Marie Kofoed og Jens Henrik Koudal (København: Foreningen Danmarks Folkeminder, 1993), 79-90.
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nes kvalitet. Jeg vil ikke betegne dem som skolede, men derimod som trænede stemmer. Der kan således slet ikke herske nogen tvivl om, at sangen har indtaget en vigtig
position i disse menneskers hverdag. De har sunget deres sange mange gange, de har
været vant til at synge for andre, og de har været vant til at synge uden anden forstærkning end den de selv kunne skabe med kroppens resonansrum.
Desuden kan man ikke lade være med at bemærke en stor forskellighed og alsidighed i det samlede lydbillede. Det gælder både karakter og klang. Når vi anvender
udtrykket “syngemåde”, bør vi altså være opmærksomme på at dette langtfra er noget
entydigt. I undersøgelsen vil jeg derfor efterstræbe en balance mellem generelle og individuelle træk i sangen.
Foruden en metronom er øret mit eneste redskab. Der vil ikke forekomme nogen
transskriptioner. Det kan nok være vanskeligt at beskrive sang i ord, men det er, når
det gælder dette repertoire, ikke lettere at forsøge at fiksere den i noder – eller som
Evald Tang Kristensen udtrykker det: “at fængsle den på papiret”.21

Mundtlig og skriftlig kultur
At mundtligt traderet sang er vanskelig at notere,22 turde være en velkendt sag. Det
skyldes, at de to modi, lyd og skrift, er knyttet til hver sin kultur, som det altså kræver
vidt forskellige forudsætninger at forstå og navigere i. I Jens Henrik Koudals artikel om
den tidligste danske viseindsamling23 citerer han en af indsamlerne, Adjunkt Steenbloch, for følgende indsigtsfulde ord, hvor Steenbloch sammenligner “Nordens gamle
National-Melodier” med “de Vildes Sange i Sydhavet”: “Men hvorledes have vi lært
at kiende de Vildes Musik? Er det ikke ved europæiske Musikkyndige, der have drejet
alting efter det system, hvortil deres Øre fra Barndommen har været vant?”24 Steen
bloch går altså ud fra den præmis at forskellige kulturers musik bygger på forskellige
systemer, og at vi i mødet med et nyt system forsøger at tilpasse det et velkendt.
Her kan man vove den påstand at Steenbloch foregriber væsentlige elementer af
Peter van der Merwes matrix. I sin bestræbelse på at “enlarge conventional musical theory to take care of the peculiarities of popular music”25 indfører van der Merwe begrebet matrix, som han selv definerer som “one of the basic patterns that give coherence
to a piece of music.”26 Van der Merwe betoner matricens subjektivitet; afsenders forestilling om mønstre stemmer ikke nødvendigvis overens med modtagerens. “The human brain will go to great lengths to make sense of the unfamiliar […]”.27 Vi er altså
21
22
23
24
25
26
27



Evald Tang Kristensen, Jydske Folkeviser og Toner samlede af Folkemunde, især i Hammerum Herred (København: C. G. Iversens Boghandel, 1871), fortalens første side.
Jf. Lars Lilliestam, Gehörsmusik. Blues, rock och muntlig tradering (Göterborg: Akademiförlaget, 1995),
1-11.
Jens Henrik Koudal, “Rasmus Nyerups visearbejde og folkeviseindsamlingen 1809-21,” Musik og
Forskning 8 (1982), 5-79.
Koudal, “Rasmus Nyerups visearbejde,” 37.
Peter van der Merwe, Origins of the Popular Style. The Antecedents of Twentieth-Century Popular Music
(Oxford: Clarendon Press, 1989), 92.
Van der Merwe, Origins of the Popular Style, 320.
Van der Merwe, Origins of the Popular Style, 96.
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sådan indrettede, at vi vil forsøge at forstå også ukendt (dvs. andre kulturers) musik ud
fra kendte mønstre. Han giver eksemplet, at 5/8 vil opfattes som forvansket 3/4.
Det er netop, hvad vi gerne skal undgå i en analyse af Viser på valse. Bondesamfundets mundtligt traderede sang kan ikke begribes med metoder udviklet til noteret
musik.28 På den anden side er det vanskeligt at høre musikken ud fra andet end “det
system, hvortil [vores] Øre fra Barndommen har været vant”. Derfor må analysen foregå i et spænd mellem en mundtlig og en skriftlig matrix. Jeg vil altså forsøge at rekonstruere de mønstre i sangen, vi ikke umiddelbart kan genkende, og forklare dem via
kendte mønstre.
Her er der god hjælp at hente i forskningen i mundtlighed29 og mundtlig kultur, et
felt der grundlagdes med Milman Parrys homerstudier i slutningen af 1920’erne, og
som fik sit egentlige gennembrud med Albert Lords The Singer of Tales fra 1960.30 Man
kan sige, at opfattelsen af den mundtlige digtning ifølge Parry og Lord har været afgørende for synet på tradition som levende proces. Lord har spidsformuleret denne opfattelse således: “Each performance is the specific song, and at the same time it is the
generic song. The song we are listening to is ‘the song’; for each performance is more
than a performance; it is a re-creation.”31 Som det ses, lægges der altså vægt på sangeren som en medskaber af, og ikke en slags rørpost for tekst og melodi. Det er her, sangerindividet kommer i centrum.
I sammenhæng med en undersøgelse af syngemåden finder jeg særligt Walter
J. Ongs mest kendte bidrag til området, Orality and Literacy: The Technologizing of the
Word32 fra 1982 anvendelig. Ong interesser sig for skriften som en teknologi og især
for, hvordan indføringen af denne teknologi har betydet en gennemgribende forandring af menneskets måde at tænke og erkende på.33 Med Ongs teori som ramme for
undersøgelsen får vi således en mulighed for at komme om bag de enkelte toner, dvs.
for at prøve at forstå sangen i sammenhæng med den enkelte sangers tankeprocesser.
Ong mener altså at skriften “restructures consciousness”34: Medens det talte ord er væk
i det øjeblik det er udtalt,35 giver skriften med sin fiksering af udtrykket, sin synlig- og
rumsliggørelse36 af ordet og sin indbyggede orden og underordning af mening os mulighed for analyse og abstraktion. Skriften er i sig selv en analyse af sproget, idet det
28
29
30

31
32
33
34
35
36

Jf. også Richard Middleton, Studying popular music (Philadelphia: Open University Press, 1990), 103126. Middleton ønsker et opgør med “notational centricity”.
På engelsk orality.
Jf. John Miles Foley, The Theory of Oral Composition. History and Methodology (Bloomington og Indianapolis: Indiana University Press, 1988). Også Walter Ong gennemgår i Orality and Literacy: The
Technologizing of the Word (1982) (London og New York: Routledge, 1988) kort teoriens historie. På
dansk har Sigurd Kværndrup redegjort for teorien i sin disputats Den østnordiske ballade – oral teori og
tekstanalyse (København: Museum Tusculanum, 2006), 161-320.
Albert B. Lord, The Singer of Tales (1960) (New York: Atheneum, 1970), 101. Også tilgængelig her:
http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5595.
Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (1982) (London og New York:
Routledge, 1988).
Ong, Orality and Literacy, 78-116.
Ong, Orality and Literacy, 78.
Ong, Orality and Literacy, 31-33.
Ong, Orality and Literacy, 117-35.
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talte sprogs mindste enheder, ordene, bliver delt op i fonemer, der i sig selv ikke er betydningsbærende. Den er således en abstraktion.
Den mundtlige kultur, på den anden side, fremmer ifølge Ong en konkret, ikke-analytisk og situationsbundet tænkemåde. Ong giver nogle slående eksempler fra A. R. Lurias
undersøgelser blandt analfabeter i Uzbekistan i 1931 – 32,37 hvor eksempelvis geometriske figurer blev benævnt som genstande, fx tallerken eller måne i stedet for det abstrakte
begreb cirkel, hus i stedet for kvadrat. Viden er “embedded in human lifeworld.”38
Som Lars Lilliestam39 har påpeget, lader mundtlighedsforskningens ideer sig også
overføre til musikkens område. Med nodeskriften og hele det musikteoretiske begrebsapparat har vi fået muligheden for en abstraktion i forhold til lyden af musikken som
den mundtlige kultur må undvære. Med denne abstraktion følger en systematisering
og kategorisering af alle musikkens parametre. Jeg behøver blot at nævne nodeværdiernes matematiske enkelhed: helnoder, halvnoder, fjerdedelsnoder osv., eller den
tempererede skala.
Ong regner skrivekunstens og bogtrykkerkunstens opfindelse for de vigtigste milepæle i udviklingen fra mundtlig til skriftlig kultur. For samme udvikling hos den
danske almue må oplysningsprogrammet med indførelse af skolepligt i 1814 og ikke
mindst moderniseringsprocessen ved overgangen til det 20. århundrede betragtes som
afgørende skridt. I musikalsk henseende er overgangen fra mundtlig til skriftlig kultur
forbundet med udbredelsen af instrumenter, især akkordbaserede som harmonika eller klaver. Hedens gamle sangere havde formodentlig aldrig hørt flerstemmig akkordbaseret musik, eller var i hvert fald ikke fortrolige med den. Således må også udviklingen af de lydbårne massemedier anses for at være en vigtig faktor i overgangen fra
musikalsk mundtlig til skriftlig kultur. Det centrale er altså ikke om sangerne var nodekyndige (for det var de næppe), men om de var auditivt prægede af den musik og
den musikæstetik der følger med musikalsk notation: en notationsmatrix.
Som nævnt er indspilningerne på Viser på valse foretaget mellem 1907 og 1947. En
del af samlingens ældste sangere er født i første halvdel af det 19. århundrede, medens
de yngste er født i slutningen af samme sekel, nogle endda i begyndelsen af det 20.
Samlingen rummer således et spænd der tidsmæssigt falder nogenlunde sammen med
den udvikling fra mundtlig til skriftlig kultur jeg her har skitseret.
Hverken Lord eller Ong interessede sig dog for sang. Det gjorde til gengæld amerikaneren Alan Lomax. Med sit system “cantometrics”40 udviklede han, sammen med sit
hold af musikforskere, lingvister og antropologer, en metode til at analysere og sammenligne folkelig sang fra hele kloden. Systemet udmærker sig ved at udvælge parametre,41 der angår selve sangen, eller rettere sagt syngningen, altså vokale aspekter, og ikke
kun melodien. Det gør det velegnet til at undersøge netop mundtligt traderet sang.
37
38
39
40
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Ong, Orality and Literacy, 51.
Ong, Orality and Literacy, 44.
Lilliestam, Gehörsmusik, 13-26.
Alan Lomax, Folk Song Style and Culture (1968) (New Brunswick og London: Transaction Publishers,
2009).
“tonal blend, wordiness, embellishment, tempo, volume, melisma, glottal, pitch (register), vocal
width, nasality, vocal noise (raspiness), accent, precision”. Lomax, Folk Song Style and Culture, 112.
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Ønsker vi at medtænke den udtryksmæssige diversitet, der høres på Viser på val
se, gennem en opmærksomhed på den enkelte sanger, kommer metoden i sin helhed
dog til kort. At Lomax ret konsekvent fortolker sangen som et musikalsk udtryk for de
sociokulturelle omstændigheder den er opstået i: “as people live so do they sing,”42
må betragtes som en klassisk musiketnologisk synsvinkel. Men når den synsvinkel bliver for dogmatisk: “[t]he chief function of song is to expresss the shared feelings and
mold the joint activities of some human community. It is to expect, therefore, that
the content of the sung communication should be social rather than individual, normative rather than particular,”43 forsvinder den enkelte sanger nærmest og dermed i
sin yderste konsekvens også forestillingen om mundtlig tradition som en levende proces. Desuden er hensigten her ikke at sammenligne med andre kulturers sang, og det
er derfor ikke alle Lomax’ parametre der har interesse i en undersøgelse af Viser på
valse. Undersøgelsen vil dog være inspireret af Lomax’ interesse for de vokale aspekter
af sangen, som jeg gennem især Ongs ideer samtidigt vil søge at sætte ind i en ramme,
der tager højde for mundtligheds- eller skriftlighedsmatricen.

Det additive princip
Allerede i 1928 viste Parry at enjambement kun sjældent forekommer hos Homer,
hvilket han forbinder med den mundtlig digtnings parataktiske struktur: “Oral versemaking by its speed must be chiefly carried on in an adding style. The singer has
not time for the nice balances and contrasts of unhurried thought: he must order his
words in such a way that they leave him much freedom to order the sentence or draw
it out as the story and the needs of the verse demand.”44
Ong går et skridt videre og fremhæver det additive princip som en grundlæggende tankeproces i mundtlig tradition.45 Ifølge Ong er addition den naturlige måde at
strukturere sine tanker på, medens først skriftens indførelse med sin synlig- og rumsliggørelse af ordet muliggør underordning og kategorisering. Ong giver et eksempel
med to oversættelser af skabelsesberetningen, én fra 1610 og én fra 1970. Den ældste,
som altså har den største nærhed til en mundtlig kultur, bruger i beskrivelsen af den
første dag hele ti gange den parataktiske konjunktion “og”. Disse ti er i den nyere oversættelse svundet ind til to; de øvrige er blevet til hypotaktiske konjunktioner, som fx
“da” eller “medens”. De moderne bibeloversættere har altså tilpasset sproget en skriftkulturel norm.46
Samme princip findes i sangen. Inden for nordisk folkesangsforskning har den additive struktur især fået opmærksomhed i forbindelse med studier i lokkeråb.47 Kompositionsprincippet har her nærmest givet sig selv: pigerne sang og kaldte indtil dyrene
42
43
44
45
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Lomax, Folk Song Style and Culture, 4.
Lomax, Folk Song Style and Culture, 3.
Citeret efter Foley, Oral Composition, 27.
Ong, Orality and Literacy, 37-39.
Ong, Orality and Literacy, 37.
Anne Murstad, “Lokk som variationsteknikk og emosjonell kommunikasjon,” i Tradisjonell sang som
levende prosess, red. Halskov Hansen et al., 39-47.
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kom. Og reagerede dyrene ikke, måtte man variere sit råb og prøve igen. I Danmark har
Kirsten Sass Bak vist interessante eksempler på folkelig omsyngning af salmer.48 Denne
omsyngning kan karakteriseres som en melodisk og harmonisk forenkling af de originale salmemelodier, som samtidigt danner basis for gentagelse, variation og udsmykning.
Her ses altså – modsat Ongs bibeleksempel – en tilpasning til en mundtlig og additiv
tænkemåde. Salmernes harmoniske vertikalitet forandres til en melodisk horisontalitet.
På Viser på valse er addition ikke umiddelbart så tydeligt som formprincip, da de
fleste optagelser som før nævnt er ganske korte. Dog er melodikken generelt kendetegnet ved harmonisk enkelhed, mange repetitioner og repriser. Der gives desuden oplagte
eksempler på en additiv kompositionsstruktur med de mange ballader, som kan læses
i deres fulde længde i Danmarks gamle Folkeviser. Endelig ses en tekstmæssig konsekvent gennemførelse af det additive princip i de tre tælleviser der er med på udgivelsen:
Morten Eskesen synger “Stat op Sankte Simeon” (1-78) om de tolv apostle og tæller
ned til “én er Jesus Kristus”, Jens Søballe synger “En vise vil jeg sjunge” (3-28), men får
dog på indspilningen ikke talt længere end til én, og Selma Nielsen synger “Første juledag sankte Morten mig gav” (4-46) og tæller ligesom Morten Eskesen ned fra 12 til 1.
Ved nærmere lytning viser det additive princip sig imidlertid at være helt grundlæggende på et andet niveau, nemlig i fraseringen. Selv om det med det blotte øre er svært
at opfatte pausernes præcise længde, høres det dog tydeligt at en meget stor del af sangerne gør små ophold mellem hver frase. Hver frase har en klar begyndelse og slutning
– og så kommer den næste. Det kan være interessant at sammenligne med de tre små
fortællinger fra 1914 som er med på Viser på valse: “Bjergkonens forløsning” (3-19),
fortalt af Rasmus Holgersen, “Niels Kåtløws bejlen”, (3-21) fortalt af Evald Tang Kristensen selv, og “Manden der malkede” (3-37), også fortalt af Rasmus Holgersen. Her
høres det hvordan der så at sige fortælles fra punktum til punktum. Hver sætning udgør en bue der stiger og ender i dybt stemmeleje. Efter en kort pause sættes så an på en
ny sætning et sted midt i stemmen.
Gode eksempler på et tilsvarende sangligt foredrag giver godsejer Andreas Knudsen
(1-09 – 1-14 og 5-1 – 5-2). Det lyder næsten som om han tænker sig lidt om mellem
hver frase, eller som om han simpelthen har brug for tid til at afslutte sin artikulation.
Eksempelvis er pausen ekstra lang efter ordene tyk og bryg (sidstnævnte ord synges
også med eksplosiv k-lyd) i anden strofe af “Min søn om du vil gifte dig” (1‑09). Denne længere pause kan naturligvis fortolkes som et udtryksmiddel. Det er en skæmtevise
om fordele og ulemper ved forskellige kvindetyper, og det er derfor oplagt at fremhæve de ord der markerer forskellene og tillige er de mest burleske. Og pausen efter det
givne ord indbyder netop tilhøreren til at spidse ører. Men der er ikke tale om et break
i en i øvrigt jævnt flydende strøm eller et markant brud i forhold til stilen som sådan.
Et andet interessant eksempel på den additive grundfornemmelse i fraseringen høres hos skipper Sonnich Thomsen fra Sønderho (3-8 – 3-16). Thomsen traller nemlig, dvs. at han synger dansemusik med kun få eller slet ingen ord og ellers synger på
stavelser, fx tra la. Heraf navnet tral, der dog på Fanø kendes som kvaj. Thomsen var
48



Kirsten Sass Bak, “Traditional Kingo Singing in Denmark,” i Spiritual Folk Singing. Nordic and Baltic
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på indsyngningstidspunktet 77 år gammel. Han har husket de melodier som han ifølge Svend Nielsens oplysninger lærte i sin ungdom. Der er altså grund til at antage at
han rent faktisk har trallet til dans, siden han husker dem så godt. Det lyder også sådan: Han synger rytmisk stramt, og det swinger rigtig godt! Men i flere tilfælde, fx 3-8
“Aft’nens timer stunder til”, som vi kender som Tordenskjold-melodien, holder han
ligesom Andreas Knudsen en lille pause mellem de enkelte fraser. Det giver en interessant spænding mellem det rytmisk stramme (inden for frasen) og det rytmisk fri (mellem fraserne). Og det udfordrer vores opfattelse af dansemusik som noget rytmisk og
metrisk regelmæssigt.
Den additive grundfrasering skal også ses i sammenhæng med sangsituationen:
Disse sangere har været vant til at være solister. De har aldrig skullet følge hverken en
dirigent, en continuo-gruppe eller et trommesæt, men har selv, og alene med deres
stemme, skabt den musikalske ramme for deres fremtræden.

Rytme, takt og puls
Som det høres i eksemplet med Sonnich Thomsen, får det additive grundprincip nogle
konsekvenser for forholdet mellem nogle af de musikalske grundelementer, betragtet
gennem en skriftlig matrix. Hovedparten af sangerne synger ligesom Sonnich Thomsen
med en udtalt rytmisk spændstighed. Det gælder fx Marie Tang Kristensen (1-1 – 1-8,
2-1, 4-2, 4-5, 5-12, 5-48 – 5-53), gårdejer og træskomager Jens Søballe (3-22 – 3-36
og 5-4), gårdmand og kreaturhandler Laust Frandsen (4-18 – 4-25), gårdmand Anton
Fløe (4-32 – 4-34) eller brøndgraver Jacob Dahl (5-20 – 5-25). Og næsten lige så mange har en efter skriftkulturel opfattelse meget fri omgang med takten. Der er utallige
eksempler på de ovennævnte “ekstralange” pauser mellem fraserne, der er eksempler
på det vi opfatter som en pause midt i frasen, fx lærer Hans Anton Grauenkjær (4-54 –
4-56) der synger sine salmer med en sådan styrke og intensitet at han er nødt til at lægge små vejtrækningspauser ind undervejs, og der er mange eksempler på sangere der
– igen ud fra skriftkulturens præmisser – “springer et slag over” i slutfraser, så fx “6/8”
bliver til en slags “5/8”, eller “4/4” bliver “7/8”. Hør fx Ane Nielsen Post (5-34 – 5-47).
En stor del af sangerne gør lidt af det hele. De synger rytmisk, men de tæller ikke.
Set fra et praktisk synspunkt er det væsentlige efter min opfattelse netop at man
ikke hører nogen bevidsthed herom hos sangerne. Der høres ikke nogen accentueringer i forhold til en grundtakt eller noget man opfatter som skiftende taktarter – de
synger bare visen. At tale om rubato ville også være misvisende, da der ikke er tale om
en “stjålen tid” der gives tilbage igen. Man hører ikke et intenderet udtryksmæssigt virkemiddel gennem forskydning i forhold til en grundlæggende takt. Selv om “takten”
brydes, er der en tydelig puls. Puls og takt følges altså ikke nødvendigvis ad i denne
stil. Her kan puls snarere karakteriseres som en indre fornemmelse hos den enkelte
sanger. Lovise Hansen (1-43 – 1-56) er et godt eksempel på en sanger der er meget
langt fra en metronomisk regelmæssighed, men som ikke desto mindre synger på en
måde der virker indlysende – med en subjektiv pulsopfattelse.
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Der findes enkelte eksempler på sangere der synger med en hel regelmæssig puls,
således Pauline Augusta Truelsen på 3-42 (1915), Poul Lorenzen på to af de syv indspilninger med ham på 5-58 og 5-59 (1927), Laust Frandsen på 4-18 – 4-25 (1929),
Jens Øvig på 4-26 og 4-27 (1929), og – i hvert fald næsten – Valdemar Bendixen på
4-48 – 4-75 (1947). Årstallene er her angivet for at pege på at det især er blandt de seneste indspilninger vi finder en pulsfornemmelse der er sammenfaldende med takten.
Det tyder på en påvirkning fra moderniseringen og dermed fra ikke-mundtlige traditioner. Desuden viser nogle af sangerne, fx Anna Munch (5-67 – 5-77) eller Just Poulsen (4-60 – 4-65), andre tegn på en fornemmelse for melodisk helhed i skriftkulturel
forstand, idet de tydeligt former en melodisk bue og således markerer enheden i den
sammenhængende periode.
Foruden den subjektive pulsopfattelse giver Viser på valse også eksempler på det
fænomen som Märta Ramsten49 kalder individuel puls, hvilket vil sige at den enkelte sanger har en tendens til at synge alle sine sange med stort set samme grundpuls.
Ramsten har målt metronomtallet hos tre af Sveriges største traditionsbærere og fundet at de enkelte sangere kun varierer deres grundtempo ubetydeligt. Ramsten viser
også at den enkelte sangers grundpulsfornemmelse stemmer overens med hendes personlighed og temperament. Den individuelle grundpuls er, ligesom den subjektive
pulsopfattelse, således endnu et parameter i en sangkultur der lever gennem den enkelte sanger, der ikke gør sig abstrakte tempoovervejelser, og således er langt fra nogen
form for skriftkulturel værkæstetik.
For at kunne måle sangernes grundpuls må man se bort fra de uregelmæssigheder der opstår som følge af den additive frasering. Følgende angivelser kan derfor
kun være omtrentlige. En sanger der synger med en meget stabil grundpuls, er Peder
Brinch fra Sønderho (3-46 – 3-68 og 3-70 – 3-73). Han traller i et temmelig konsekvent tempo mellem MM 92 og MM 96. Da han egentlig var violinspillemand, og da
der er blevet danset samme dans til alle melodierne, nemlig sønderhoning, er det ikke
så overraskende.
Christen Sørensen Thomaskjær (1-21 – 1-30 og 2-2 – 2-4) synger med en roligere
fornemmelse. På 9 ud af 13 indspilninger er grundpulsen lige omkring MM 60, herudaf er de tre indspillet to år efter de første seks. Altså et tegn på stabil individuel pulsfornemmelse. Endnu roligere, for ikke at sige langsomt, synger Evald Tang Kristensen.
Han synger fire ud af seks sange (3-20, 4-1, 4-3 og 4-4) med MM 42 – 44. Evald Tang
Kristensen virkede som kirkesanger og var ikke en mand der tog let på tilværelsen.50
Han synger med en tung og kraftig stemme uden meget flow i fraseringen. Tværtimod
betoner han mange toner som man almindeligvis ville synge let henover. Det er altså
set fra et vokalt synspunkt ikke så mærkeligt at det går langsomt, men der er også meget der tyder på en sammenhæng mellem sangerens personlighed og hans udtryk og
grundpuls. Også sangen er “embedded in human lifeworld”.51
49
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Når det gælder inddeling af tid, er altså absolut merparten af sangerne rodfæstede
i den mundtlige kulturs sangpraksis. Man forstår de vanskeligheder, der altid har været forbundet med at optegne viserne;52 den skriftkulturelle musikforståelse, som vores
nodesystem har været med til at forme, passer ganske enkelt ikke til almuens sang. Gehørs- og notationsmatricen støder sammen.

Tonehøjde og tonalitet
Noget lignende gør sig gældende når vi undersøger tonehøjden og tonaliteten. Netop
de danske folkevisers tonalitet er et spørgsmål som gennem årtierne har optaget flere
musikhistorikere. Genstand for forskellige teoretiske undersøgelser har dog altid været
de optegnede melodier i Danmarks gamle Folkeviser. Der har altså i sagens natur været
tale om melodistudier ud fra en notationsmatrix. Jeg vil i stedet forsøge at undersøge
spørgsmålet ud fra lydbilledet på Viser på valse.
I sin artikel “Gammeldansk folketonalitet”53 sammenfatter Finn Mathiassen forskningshistorien i tonalitetsspørgsmålet, fra førnævnte Adjunkt Steenbloch over A. P.
Berggreen og Thomas Laub til Thorkild Knudsen, og udvikler tillige sit eget bud på
en teoretisk forklaring og analytisk anvendelig begrebsramme. Mathiassens intention
er at komme det han kalder “folkevisemelodiens virkelighed”,54 så nær som muligt.
Han er da også gennemgående yderst opmærksom på den mundtlige kulturs og den
mundtlige traderings specielle forhold.55 Ikke desto mindre er og bliver hans materiale
transskriptionerne, hvilket også får betydning for den model, han selv opstiller til beskrivelse af de tonale forhold i Danmarks gamle Folkeviser, med fire kategorier af tonal
spænding i stigende orden: 1) det tonale nulspændingsprincip, 2) pientoneprincippet,
3) det melodisk-tonale modspilsprincip og 4) det harmonisk-tonale modspilsprincip.56 De første to kategorier er desuden yderligere inddelt i underkategorier. Altså i
og for sig endnu et forsøg på at tvinge noget flertydigt ind i en logisk ordnet (skriftkulturel) model med fastlagte grænser, grader og underordning. Jeg mener ikke at denne
orden kan genkendes på Viser på valse. Derimod kan man genkende modellens hovedprincip: forskellige niveauer af tonal spænding.
Derfor har jeg fundet det analytisk mest hensigtsmæssigt på én gang at forenkle og
rummeliggøre Mathiassens model, idet jeg forskyder sammenligningsgrundlaget fra
selve melodien til den enkelte sangers melodiopfattelse. Jeg skelner mellem tre hovedkategorier, idet jeg forudsætter at forskellene mellem de enkelte kategorier skal være
umiddelbart hørbare:
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– Den horisontale eller additive melodiopfattelse. Sangeren har en svag eller subjektiv fornemmelse af et hierarki tonerne imellem. Denne kategori kan rumme
både pentatone, modale og dur- eller molmelodier.
– Den akkordbaserede eller harmonisk-tonale melodiopfattelse. Kategorien rummer dur- og molmelodier, overvejende dur. Sangeren viser gennem andre melodiske og vokale træk fornemmelse for tonernes indbyrdes hierarki, fx gennem
ledetoneforbindelser, treklangsbrydninger eller tonale kadencer.
– Mellemgruppen. Sangeren viser grundlæggende en fornemmelse for melodiens
vertikale tonale orden, men foretager samtidigt afvigelser som er signifikante for
den mundtlige kulturs tonalt ubundne sangpraksis, fx gennem subjektiv intonation. Denne gruppe rummer et bredt spænd mellem de første to.

Gruppe 1: horisontal melodiopfattelse
79-årige Kirsten Marie Jensdatter (2-10 – 2-13) giver eksempler på en gammel og tonalt ubunden syngemåde. Af tekniske årsager er vi nødt til at tage visse forbehold for
2-10 – 2-12,57 men selv hvis vi holder os til 2-13, hører vi træk der tyder på en arkaisk
og mundtligt funderet syngemåde. Melodien bevæger sig over en kvint mellem c1 til g1
i mol, men med f1 som en slags recitationstone der oktavfordobles i optakten. Kirsten
Marie Jensdatter intonerer meget frit. Især tonen f1 intoneres alt efter placeringen i den
melodiske sammenhæng forskelligt. Et andet arkaisk træk er melodiens formelstruktur. Melodiens to perioder består (undtaget omkvædet) nemlig af samme tonemateriale med samme centrale toner, men hun kombinerer dem frit.
En anden sanger der giver et eksempel på et subjektivt forhold til tonalitet, er Mette Kristensen. På “Liden Kirsten hun spurgd’” (4-37) (også kendt som “Skjoldmøen”,
DgF 186a58) synger hun med variable tertser og bevæger sig i løbet af de fem og en
halv strofe, der er kommet med på valsen, mere og mere fra en dur- til en molfornemmelse (anskuet gennem en notationsmatrix). Desuden falder hun en lille terts i løbet
af indspilningens knap halvandet minut, så hun faktisk flytter sig fra Es-dur til c-mol.
Men det er helt tydeligt samme melodi hun synger, og valget af hhv. dur- og moltertser
(og dem et sted imellem) er tilsyneladende fuldstændig vilkårligt. Mette Kristensens
tonale og melodiske udformning af sangen bygger på en mere tolerant tonalitetsopfattelse end den skriftlige musikkultur tillader det: den ene terts kan være lige så god
som den anden. Man fornemmer hos Mette Kristensen ingen bevidsthed om et tonalt
system med faste tonepladser.
57
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Der er nemlig en vis sandsynlighed for at 2-10 – 2-12 kører for langsomt. Svend Nielsen har meddelt
at det teknisk var muligt at regulere indspilningshastigheden på fonografen, men at Grüner-Nielsen
ikke har noteret noget i den retning. Dog eksisterer der i Dansk Folkemindesamling endnu nogle
indspilninger med Kirsten Marie Jensdatter. Det samlede antal indspilninger med hende er fordelt
på to valser, hvoraf den ene klinger som 2-13, altså naturligt for en kvindestemme, medens de øvrige
klinger som 2-10 – 2-12, altså påfaldende dybt og sløvt, hvilket altså kan skyldes ændret indspilningshastighed.
Man kan studere optegnelser af netop Mette Kristensens sang i Danmarks gamle Folkeviser XI, tillæg B
(København, 1976), 175–77. Her fremgår notationsudfordringerne tydeligt.
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Endelig har Karen Katrine Kristensdatter Kjær (1-57 og 1-58) ikke bare et meget
subjektivt forhold til intonation; i “Og hør du Agnete” lader hun til at blande to melodier sammen. Lige før omkvædet i første strofe ændrer melodien helt karakter, og hun
vender i de to følgende strofer ikke tilbage til første frases melodi. Enten bemærker
hun det ikke selv, eller man kan opfatte det som et udtryk for hendes tilhørsforhold til
den mundtlige kultur: Den konkrete situation er vigtigere end en abstrakt kombination af toner. Frem for at lede efter de “rigtige” toner prioriterer Karen Katrine at synge
videre. Der er jo andre der lytter til hende. Hun har et pragmatisk forhold til sang.

Gruppe 2: akkordbaseret melodiopfattelse
Men der er også eksempler på sangere der lader til at være grundigt rodfæstede i durmol-tonaliteten. Fx Pauline Augusta Truelsen som Grüner-Nielsen i 1915 har indspillet
to sange med (3-41 – 3-42). Vi har ifølge Svend Nielsen kun få oplysninger om hende
fra Grüner-Nielsens hånd, men man må antage at han har indspillet hende i hendes
egenskab af traller. Hun er da også et meget fint eksempel på den levende tradition:
her er tydeligvis to stykker dansemusik for violin blevet til to stykker vokal dansemusik på stavelsen la. Bortset fra et par indlagte vejrtrækninger bibeholder Pauline dog i
og med melodien en væsentlig del af violin-idiomet: trinvise dur-skala-bevægelser og
brudte tre- og firklange, som intonationsmæssigt sidder præcis hvor de skal. I kombination med en taktfast rytmisk stramhed er hun et eksempel på en sanger der nok har
lært sin tral på gehør, men som er tilpasset den skriftlige musikkulturs normer.
Andre gode eksempler er tre varianter af “Hr. Peders sørejse”. Husmoder Mathilde
Højgaard indsang i 1907 to forskellige varianter (1-34 og 1-35) af visen, som begge er
eksempler på viser i nyere stil med både sekst-, septim- og oktavspring. Mathilde Højgaard demonstrerer gennem sit foredrag fuld fortrolighed med denne stil. Hun fremhæver på 1-34 gennem portamento de harmonisk vigtige toner, fx på den indledende
kvart op til grundtonen es1 (“vi bygger”) og på den derefter følgende oktav fra kvint til
kvint (“af valnød-”) på dominanten. Hun dvæler også tydeligt på toptonerne c2, hvorved subdominantens bevægelse mod dominanten og dermed hendes fornemmelse for
den tonale kadence tydeligt høres. I hendes anden variant, 1-35, drejer hun på melodiens kvint til dens ledetone: a1 – gis1 – a1 (på “Peder”), dvs. at hun viser fornemmelse
for melodiens vekseldominant og en høj grad af tonal spænding.
Også Poul Lorenzen viser i sin variant, 5-62, god fortrolighed med den nyere akkordbaserede visestil. I det følgende går jeg ud fra anden strofe, da han mellem første og anden strofe stiger en lille sekund fra Fis-dur til G-dur, men mønsteret er det
samme i begge strofer. Første gang han synger melodiens b-del, skaber Poul Lorenzen
en høj tonal spænding ved på ordene “at gå” at synge en lille septim fra fis op til sjette
trin e1. Et interval der ville være umotiveret, hvis ikke han fornemmede tonen som
none i dominantakkorden. Det vil sige at han viser forståelse for en udvidet harmonik
og således en meget høj tonal spændingsgrad.
Man kan overveje om de nyere akkordbaserede dur-mol-tonale melodier i sig selv
har været med til at etablere en anden og harmonisk funderet melodiforståelse. Det
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kan naturligvis ikke afvises. Men Viser på valse giver også eksempler på at sangerne ikke
nødvendigvis har knækket den harmonisk-tonale kode, blot fordi de har sunget de nyere melodier. Således rammer Fru Larsen (4-9 – 4-11) langt fra alle toner rent. Anden
strofe af 4-9 “Det randt mig i tanker” lyder som en slags mol, der i denne stil mere
lyder forkert end gammel og eksotisk. Og ganske morsomt er det at hun rammer allermest ved siden af i 4-11 til ordene “Jeg gik på Gothersgade og var en smule fuld”.

Gruppe 3: delvis akkordbaseret melodiopfattelse
Med Fru Larsen er også den nok største gruppe af sangere introduceret: dem der hverken lader sig indordne som udelukkende styret af det horisontale melodiske princip
eller udelukkende af det akkordbaserede, men befinder sig et sted imellem dem. Og
det er efter min opfattelse den mest interessante gruppe. Det er her vi hører bevægelsen fra mundtligt til skriftligt præget sangæstetik. Jeg vil gennemgå nogle af de tydeligste eksempler på denne bevægelse.
Ane Kirstine Sørensen synger på 1-32 “I skoven skull’ vær’ gilde” fra 1907 med en
tydelig dur-tonal fornemmelse. Fx sekvenserer hun på “og alle fugle sjunge og røre deres tunge” ledetonebevægelsen: først cis1 – his – cis1, så dis1 – d1 – dis1. Hun lægger
ud i Cis-dur, men omtyder i sidste linje seksten ais1 (på ordet “gi’r”) til grundtone og
synger herfra en treklang ned, så hun på en enkelt tone formår at transponere melodien en lille terts ned. Men så bliver hun hvor hun er. Jeg tror helt enkelt at melodiens tostregede cisser og disser har været for ubekvemme for 71-årige Ane, der derfor
ganske pragmatisk og, med Matthiasens udtryk, “fordomsfrit”59 har transponeret ned
i god tid før strofe to. Ane Kirstine Sørensen er således et godt eksempel på en sanger
spændt ud mellem to traditioner: den skriftlige musikkulturs grundtonebinding og på
den anden side den mundtlige traditions liberale indstilling til tonehøjde og tonalitet.
Et lignende forhold til tonaliteten høres hos Hendrik Pedersen på 2-5 “Nej, det
er ikke mælk” fra 1909. Det lyder som om også han har en veletableret harmonisk
grundfornemmelse. Fx er det indledende og gentagne kvartspring op til grundtonen
både sikkert og betonet, dvs. at han allerede på melodiens første to toner etablerer en
D-T-bevægelse, og da han først har fundet sig til rette i tonearten i strofe to, er også kadencen til dominanten i første frase både sikker og betonet, også i gentagelsen. Men ligesom Ane Kirstine Sørensen får han sat alt for højt an, i H-dur, så han skal op i egentligt tenorleje – hvilket han ikke klarer. Hans deraf følgende modulation er ikke så elegant som Ane Kirstine Sørensens. Han bruger hele tredje frase (“men det er mjøden, vi
drak udi går”) til at modulere. Til gengæld er han på frasens sidste tone (på “går”) landet på tonen ais og befinder sig altså i Fis-dur. Igen høres en spænding mellem et subjektivt forhold til tonaliteten i selve den ret mudrede modulation, og på den anden
side noget der tyder på en form for tonal bevidsthed, da han i bevægelsen fra H-dur
til Fis-dur modulerer til nærmest beslægtede toneart. Manglende træning af stemmens
højde er dog bare én mulig forklaring. Fx er Christen Hansen Møller på 1-18, “Jeg, jeg
59
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haver sovet hos en greve” fra 1907 allerede godt nede at grave i dybden i Fis-dur, men
da han i løbet af strofe to daler til F-dur, sætter han den i stedet for op, yderligere ned
til Es-dur i strofe tre.
Det er også tvivlsomt at manglende træning af højden forklarer den interessante
melodiske og tonale vending som lærer Larsen demonstrerer på 2-7 “Der sejled’ et
skib fra Engeland” fra 1909. Her er igen en sanger, der lader til at være fortrolig med
den harmoniske kode, hvilket høres i melodiens mange treklangsbevægelser. Han
kommer også, om end lige med nød og næppe, op på melodiens toptone, f1, grundtonen. Det gør han i melodiens b-del både på “ud” og på sluttonen i den opadgående
treklang i b-delen på “tre”. Men på “var den”, hvor man kunne forvente samme tone,
foretrækker Larsen at synge en lille sekund dybere, så det i stedet bliver et fes. Da Larsen endda med al ønskelig tydelighed gentager den formindskede oktav i b-delens reprise, kan der ikke være nogen tvivl om at det også er hans intenderede bud på tonen.
Igen altså en sanger der både viser fornemmelse for musikkens vertikale orden, men
samtidigt foretager nogle subjektive horisontale afvigelser derfra. Hvad han selv har
“tænkt”, kan vi, som Mathiassen skriver, 60 aldrig få at vide. Men for en moderne lytter
har det en eksotisk virkning.
Sammenfattende kan man sige at Viser på valse giver mange forskellige eksempler
på sangernes forhold til tonalitet, og at man i denne forskellighed kan høre en bevægelse fra mundtligt til skriftligt præget sangæstetik. Set fra et praktisk synspunkt finder
jeg det afgørende ikke at opfatte sangerens forhold til tonalitet som et spørgsmål om
falsksyngning.

Tonedannelse og klang
De gennemgåede eksempler på subjektiv tone- og tonalitetsopfattelse har næsten alle
det til fælles, at sangerne daler i intonation. Et velkendt fænomen, også for a capellasang i andre stilarter. Nogle af eksemplerne på den subjektive tonalitetsopfattelse kan
altså hænge sammen med den måde, sangeren danner sin tone på.
I lighed med de hidtil analyserede områder kan også spørgsmålet om tonedannelse ses i lyset af spørgsmålet om mundtlig eller skriftlig kultur. Walter Ongs dikotomi
mellem på den ene side det ikke-analytiske og situationsbundne i den mundtlige kultur og på den anden side den skriftlige kulturs analyse og abstraktion er ikke svær at
genkende på de gamle indspilninger. De fleste sangere synger med en talenær stemmebrug, dvs. at de bruger deres stemmer, som de plejer: som i tale. Visesang har haft samme betydning som historiefortælling, og sangerne har ikke tænkt over, at det skulle
være nødvendigt at bruge stemmen på en anden måde end ellers. Udtrykt med Ongs
ord: “Primary oral culture is little concerned with preserving knowledge of skills as an
abstract, self-substistent corpus.”61 Indspilningerne giver dog også eksempler på sangere der viser bevidsthed om stemmen som sangstemme.
60
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Nedenstående oversigt viser, hvordan sangerne fordeler sig i forhold til ambitus.
Den rummer alle indspilningerne, herunder 1-66, sunget af Johannes Madsen, en
femårig dreng hvis ambitus ligger i kvindelejet mellem h og cis1, samt både tidligere
nævnte Kirsten Marie Jensdatter (2-10 – 2-13) og Mette Jensdatter Nørgaard (2-14),
der synger usædvanligt dybt og faktisk ikke lyder som en kvinde. De tre sangere synger
altså i et udsædvanligt toneleje i forhold til deres køn. Oversigten viser antallet af indspilninger inden for det opgivne interval. Der er i alt 231 spor med mandlige og 132
spor med kvindelige sangere på indspilningerne.
Indspilninger med mandlige sangere, dybeste tone:
F – G: 7
As – B: 41
H – dis: 138
e – fis: 35
g – h: 10
Indspilninger med mandlige sangere, højeste tone:
f – g: 5
as – h: 53
c1 – e1: 132
f1 – g1: 33
as1 – b1: 7
cis2:1 (1-66 med Johannes Madsen)
Indspilninger med kvindelige sangere, dybeste tone:
F: 1 (2-4 med Mette Jensdatter Nørgaard)
H – es: 10
e – fis: 23
g – h: 75
c1 – d1: 21
es1 – f1: 2
Indspilninger med kvindelige sangere, højeste tone:
g: 1 (2 – 14 med Mette Jensdatter Nørgaard)
des1 – fis1: 20
g1 – h1: 64
c2 – d2: 33
es2 – e2: 12
f2 – fis2: 2
Oversigten viser at sangerne ikke fordeler sig jævnt efter stemmetyper (SATB), men
klumper sig sammen om midten. Det er især påfaldende at så få mænd anvender dybden, og tilsvarende at så godt som ingen kvinder anvender højden. Der må blandt san
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gerne være nogle, der ikke har udnyttet deres stemmers fysiske potentiale. For mændenes vedkommende ses en koncentration om lille oktav og lidt over. Næsten 1/6 af
mændene kommer op på en toptone mellem f1 og b1. Mere overraskende er det måske
at kvinderne ikke koncentrerer sig om enstreget oktav, men snarere omkring en kvart
under (g – g1), nogle endda dybere. Omtrent 5/6 af kvinderne finder den dybeste tone
under c1, medens kun godt 1/10 har sin højeste tone over d2. Mænd og kvinder ligger
altså ikke så langt fra hinanden. Det kan skyldes at sang i mange tilfælde har været en
fælles aktivet, hvorfor kønnene har nærmet sig hinandens toneleje.
Mændenes relativt høje leje svarer godt til det generelle klangbillede, der er ganske
skarpt. Derimod klinger de fleste kvindelige sangere højere, end de egentlig synger,
da de kombinerer det dybe leje med en skarp klang. Igen kan man antage, at sangere af begge køn har nærmet sig hinanden, også klang- og kompressionsmæssigt.
Marie Tang Kristensen, Ane Nielsen Post (3-7, 5-6 og 5-34 – 5-47), Peder Therkelsen
Jensen (4-50 – 4-54) og Kristen Grauenkjær (4-54 – 4-54) giver eksempler på denne
skarpe klang. Den er ikke særlig overtonerig, men den er tæt og bærer tydeligt igennem. Sangerne må dels have udviklet en situationsbetinget syngemåde, hvorpå stemmen kan bære igennem ud fra dens talefunktion – omtrent som når vi råber – dels
have imiteret hinanden, en naturlig følge af den mundtlige overlevering,62 og således
have skabt en vokal tradition. Sangerne må have oplevet at teknikken fungerede, og at
det lød godt.
Igen er det værd at minde sig om den kulturelle situation, sangen har indgået i.
Den har været brugsmusik, også når funktionen var at underholde eller at udtrykke
følelser. Det at anvende sin stemme til at danne rækker af toner har for sangeren,
som før nævnt, været indlejret i det, som Ong kalder sangerens “livsverden”. Dermed være ikke sagt at det at forme melodier med sin stemme var noget sekundært, at
æstetikken ikke spillede nogen rolle, eller at sangerne ikke synger godt eller ligefrem
smukt. Hør fx Johannes Vedel synge “Der vokser en lind” (3-1). Men sangene har
haft en konkret kommunikativ funktion, og den har sangerne opfyldt med den talenære stemmebrug.
Den talenære syngemåde kan sangteknisk forklares som en kombination af høj
kompression og overvejende brug af fuldregister, dvs. med stemmelæberne svingende i
deres fulde tykkelse. I stedet for at strække og slappe stemmelæberne, reguleres tonehøjden først og fremmest ved at bevæge strubehovedet op og ned. Som følge af den komprimerede og stærke stemmebrug har de fleste af sangerne også en hård ansats, og de
synger følgelig næsten alle uden vibrato. Det betyder at de fleste stemmer nok er stærke,
men ikke smidige. Derfor synger også næsten alle sangerne uegalt. Når enkelte sangere en sjælden gang bevæger sig ud over fuldregistrets muligheder, sker det enten som
Morten Eskesen (1-70 – 1-78), der presser stemmen, eller som Lovise Hansen (1-43 –
1-56), Ane Nielsen Post (3-7, 5-6 og 5-34 – 5-47) eller Anna Munch (5-67 – 5-77), der
synger med hørbare brud mellem registrene. Begge dele er ganske udtryksfuldt.
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Visse sangere gør sig dog tydeligvis mere umage med at forme en smuk tone og demonstrerer dermed en bevidsthed om at de synger – altså en abstraktion. Det gælder
fx Selma Nielsen (4-43 – 4-49), der synger med både vibrato og en varmere, bredere
og mere egal klang. Hør fx hvordan hun bærer toptonerne i 4-44 “Lasselille sig op
ad Lundebakken gik”. Selma Nielsen var togførerkone og levede i Kalundborg, så det
er rimeligt at antage at hun har hørt mere moderne former for sang der har påvirket
hendes klangideal. Vi ved også at hun selv henvendte sig til Grüner-Nielsen i sin interesse for at få optegnet og indspillet sine viser.63 På eget initiativ sang hun sågar i radioen. Disse oplysninger bekræfter indtrykket af en sanger, der var meget bevidst om
sine sanges betydning og om sin egen betydning som sanger. Det hører man i hendes
stil og foredrag.
Poul Lorenzen (5-57 – 5-63) og Thyge Jørgensen (5-78 – 5-81) er to eksempler på
mere frit klingende tenorstemmer med en mere egal og skolet klang. Thyge Jørgensen
letter endda tonen af i højden på 5-81, hvilket demonstrerer en klar bevidsthed om
stemmens udfordring i højden. Poul Lorenzen var højt uddannet, bl.a. fra Sorø Akademi, så vi må tage for givet at han har været under indflydelse af andre og mere urbane vokale traditioner.
Den anonyme pige fra Sønderho (3-77 – 3-79) og lærer Christian Winther Balle
(4-7 – 4-08) er to eksempler på sangere, der ligeledes viser bevidsthed om, at man kan
bruge stemmen på en anden måde end som ved tale, men som ikke rigtigt får stemmerne til at klinge frit. Begge synger ganske tungt med en dækket og nasal klang. Også
på det klanglige område kan man altså høre en udvikling mellem to kulturer med forskellige grader af bevidsthed om stemmebrugens muligheder.

Artikulation og udsmykning
En nærliggende fare i arbejdet med mundtlig kultur er tendensen til at se den som
et primitivt forstadie til skriftkulturen.64 Den generelle problematik skal ikke diskuteres her, men det kan være nødvendigt at minde om at også almuens sangere må antages at have haft en stilistisk bevidsthed, selv om den ikke var verbaliseret. I stedet
for at tale om bevidsthed, kalder vi det tradition. Et helt gennemgående træk for denne tradition er opfattelsen eller rettere praktiseringen af hvad en tone egentlig er, dvs.
hvor og hvordan den begynder og slutter, og hvad der desuden sker mellem de toner vi
kan fiksere på skalaen. På Viser på valse hører man en klar stilistisk bevidsthed herom
hos sangerne.
Egentlige forsiringer og melismer forekommer stort set ikke. Christen Hansen Møller laver nogle fine forslag og små triller på 5-5 “Ridder Oluf han rider”, og Kristen
Grauenkjær laver konsekvente terts-forslag på ordene “tak for” der gentages i begyndelsen af hver frase i kingosalmen “Tak for al din fødselsglæde” (4-54). Men han er en
63
64



De blev endda efter hendes død udgivet af Nils Schiørring: Selma Nielsens viser (København: Munksgaard, 1956).
Jf. Ong, Orality and Literacy, 174-175 og Ruth Finnegan, Literacy and Orality (Oxford: Basil Blackwell,
1988), 5-8.

7 · 2015

102

Helen Rossil

undtagelse. Der er ingen eksempler på melismatiske udsmykninger. Derimod er der
på alle indspilningerne masser af musikalsk fugemasse i form af glidninger mellem
tonerne og små forslag. Vel at mærke anskuet gennem en notationsmatrix. Sangerne
har næppe selv haft nogen forestilling om den inddeling og kategorisering med den
enkelte tone som mindste enhed, som skalaen er. Den bevidsthed hører skriftkulturen
til.65 Det som vi hører som forslag, må vi antage helt enkelt har været en del af melodien. De er hyppigst forekommende og lettest at høre i de roligere viser, men den musikalske smidighed og elasticitet de medfører, gennemsyrer hele udgivelsen. Ved lytning kan det iblandt være svært at skelne mellem glissando, portamento, forslag og
det fænomen som Susanne Rosenberg har kaldt “upphämtning”: ophentning.66 Det
betyder at sangeren ikke sætter tonen lige an, men tager den nedefra, dvs. sætter an
under selve meloditonen og bevæger sig meget hurtigt op til meloditonen, også selv
om tonen ikke hænger sammen med den foregående. Det giver Evald Tang Kristensen
nogle tydelige eksempler på i “Jeg beder dig min herre og Gud” (4-1). Som vi før har
set, synger han tungt og kantet og med mange ophold mellem de enkelte toner. Nogle
af dem har han altså tid til at hente op nedefra. Det høres fx meget tydeligt på ordet
“send”, første tone i b-delen.
I de tilfælde hvor sammenbindingen foregår mellem to toner, må man alt efter
graden af markering af glidningen afgøre om der er tale om forslag, portamento eller
egentligt glissando. Forslagene anticiperer den efterfølgende tone eller gentager den
foregående tone og kan derfor opfattes som en udmejslet glidning. I praksis har det
kun betydning, hvor man vil nærstudere en enkelt sanger. Det varierer fra sanger til
sanger, men princippet “at lime tonerne sammen” gennem toneglidninger er gennemgående. Man kan høre Ane Kirstine Sørensen (1-31 – 1-33) eller Marie Jensen (1-61
– 1-63) som eksempler på to sangere, hvor det iblandt kan være svært at høre hvor
den ene tone slutter og den næste begynder. Oluf Høyer synger med et kraftigt markeret glissando på de større intervaller i For nu galer hanen den sorte (2-37), medens Nis
Callesen Henriksen (2-29 – 2-39) synger ganske let, men ikke desto mindre binder
mange toner sammen med små, næsten umærkelige glidninger. Marie Tang Kristensen
lader til at foretrække at glide når melodien bevæger sig opad, medens bevægelserne
nedad snarere kan karakteriseres som forslag.
Det er værd at bemærke at denne artikulationsform er helt særegen for denne stil.
I klassisk sang forekommer glidende ansatser ikke (bortset fra som artificiel effekt i
fx sprechgesang). I jazz og pop er det almindeligt med glidninger, men de udføres
med en blødere ansats. På Viser på valser hører vi gang på gang hårde ansatser direkte efterfulgt af en glidning. Samtidigt er sangerne meget dygtige til at artikulere. Det
har været essentielt at teksten blev hørt. Det betyder at sangerne ikke bestræber sig på
en egalisering mellem de forskellige vokaler, tværtimod kan man få en fornemmelse
af at sangerne bruger de forskellige vokalfarver til at skabe liv i udtrykket. Eksempel65
66

Lillienstam, Gehörsmusik, 19.
Susanne Rosenberg, “Lisa Boudrés sångliga och melodiska gestaltning i tre visor”: 58. Upubliceret
universitetsopgave, Stockholm 1986. Tilgængelig på http://www.uddatoner.com/mer/Lisa_ladda_
ner/files/LisaBoudreHela.pdf

7 · 2015

Viser på valse – vokale vinkler

103

vis bruger Peder Brinch vokalerne til at skabe fremdrift og retning i sin tral, som der
jo skulle danses til. Han veksler i sin tral kun mellem vokalerne a og i, men musikalsk set kommer han langt med de to vokaler. Det er fx som om han, der egentlig
var violinspillemand, på “Lars Brinches stykke” (3-62) eller “Æ sikstyk’” (3-53) med
den hurtige bevægelse fra a til i imiterer buens opstrøg. En anden traller, Mette Sofie
Jensen, holder sig i “Syvspring” (2-47) til en vokal ad gangen. Hun begynder på la
(med en åben vokal), men går i b-delen, hvor melodien bevæger sig hurtigere og ligger højere, over på et lu (med en snæver vokal). På den måde understøtter hun med
sit valg af vokal melodiens karakterforskelle. De uegaliserede vokalers betydning som
sanglig og musikalsk drivkraft observeres af naturlige årsager enklest i netop trallen.
Men samme virkning kan iagttages også i det øvrige repertoire. Som gode eksempler
kan nævnes Anna Munch med “Som stjernerne på himlen blå” (5-70) eller Peder Jensen Therkelsen med “Et barn er født i Bethlehem” (4-50). Det er dog kun de færreste
sangere der synger tonerne i deres fulde længde på vokalerne. Også dette må skyldes
at tonerne ikke er blevet opfattet som trin i et system der skulle fyldes ud en for en, og
at formidlingen af teksten har været central i sangsituationen. Så godt som alle synger hurtigt hen over vokalerne og bruger i stedet konsonanterne som artikulatorisk
udgangspunkt. Samtidigt bruges de stemte konsonanter i mange tilfælde til de netop
beskrevne glidninger. Christen Sørensen Thomaskjær fra Virklund i Midtjylland (121 – 1-39 og 2-2 – 2-4) er et godt eksempel på en sanger der udnytter konsonanterne.
Han er desuden en af de sangere der er sprogligt farvede af deres dialekt og udnytter
dens musikalske muligheder i sangen. På “Liden Kirsten hun tjener” (2-3) kan man i
mellemkvædet “den mørke nat” høre særligt nasalernes sangbarhed. Han synger omtrent “dennnmmøøer kennnat”. Den efterfølgende verselinje får gennem hans særlige
dialektale træk yderligere artikulatorisk schwung. I sætningen “så blev hun der med
tvillinger to” falder ordet tvillinger på frasens anden halvdel, det punkt i frasen som
han synger hen til. Den frasering understøtter Christen Sørensen Thomaskjær med at
udtale linjen “twilllinger tow” – med meget tykt l. I samme sætning viser han desuden den hos flere sangere forekommende tendens til at vokalisere konsonanterne, så
blev udtales “bleve”.
Hermed kommer konsonanterne til at virke som en slags musikalsk motor. Og det
er måske det mest påfaldende træk ved indspilningerne overhovedet: der er så meget energi og “drive” hos alle sangerne. De har måske ikke haft nogen bevidsthed om
at sang består af enkelte toner, og at man kan anvende stemmen på en særlig måde,
men der spores ingen usikkerhed i fremførelsen. De har haft noget på hjerte, eller som
Mathiassen formulerer det, “det at synge [er] en eksistentiel affære; det er at give sig
selv eller noget af sig selv til pris.”67

Foredrag i sangen som enhed
Denne fuldstændigt frimodige tilgang til sang har betydning for både frasering og
67
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foredrag. Man hører ikke sangerne nuancere udtrykket gennem at synge skiftevis
stærkt og svagt, og fraserne synges således med samme intensitet fra start til slut, dvs.
uden at affrasere. Dermed betones også langt flere toner end man kender det fra andre stilarter. Hør fx gårdejer Christen Hansen Møller (1-16 – 1-20, 5-5 og 5-13) eller
lærer Jens Sørensen Mark (1-36 – 1-40). Også dette kan fortolkes som et udtryk for en
mundtlig matrix. Det er sangen, altså syngningen, selve aktiviteten, der er i centrum,
ikke syngningens objekt, melodien. Derfor er der ikke nogen grund til at markere forskel på begyndelse og slutning.
Nogle af sangerne udtrykker humor i skæmteviserne ved at skabe en dialog, fx mellem mor og datter eller mellem mand og kone, med to forskellige karakterer i stemmen. Det kan man høre i “Lovmand han kommer ridende” (1-20) med Christen Hansen Møller, “Hr. Terkild holder herude” (4-34) med gårdmand Anton Fløe og “Hvor er
du kommen fra” (4-42 og igen, og endnu tydeligere, 5-15) med husmand Jens Christian Jensen. Men bortset fra disse tilfælde er der ikke nogen eksempler på en tekstfortolkende syngemåde. Dette vil jeg igen forklare med det ikke-objektcentrerede, ikke-abstraherende aspekt af den folkelige sang i en mundtlig kultur. Margareta Jersild
og Ingrid Åkesson har kaldt den syngemåde hvor sangeren har en “förmåga att bära
fram textens stämningsinnehåll genom sitt personliga sätt att väva samman text och
melodi”, for indholdsfortolkende sang.68 Vi kan bedst sammenligne med vores eget
forhold til børnesange, som vi jo også har lært på gehør: De enkelte sider af sangene
hører sammen i en uadskillelig enhed.

Dansk folkesang-revival?
Med udgangspunkt i den enkelte sanger har jeg nu gennemgået en række musikalske og vokale parametre i folkelig sang og sat dem i forhold til sangerens placering i
en mundtligt eller skriftligt præget kultur. Som vi har set, hører man på Viser på valse
mange nuancer i kontinuet mellem de to yderpunkter. Man hører også, at de enkelte
parametre ikke nødvendigvis følger samme grad af mundtligheds- eller skriftlighedstræk. Man kan altså ikke høre de to matricer i deres “rene” form, og man kan ikke
høre en lineær udvikling fra den ene til den anden.69 Men Viser på valse giver os et interessant indblik i momenter af en udvikling fra en kulturform til en anden. Den giver
os dermed også et grundlag for at opstille nogle teser for, hvordan sangen har lydt før
1907. Og en undersøgelse af forholdet mellem de to matricer i folkelig sang ud fra studier i nyere indspilninger synes også oplagt.
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Viser på valse – vokale vinkler

Mundtlig kultur

Skriftlig kultur

Additiv, “frasevis” frasering.

Fornemmelse for større melodisk helhed.

Subjektiv puls som ikke følger en grundtakt.

Bunden puls som følger grundtakten.

Subjektiv tonehøjde og tonalitetsfornemmelse.

Grundtonebinding og funktionsharmonisk fornemmelse.

Talenær stemmebrug. Non vibrato. Inegalitet. Synger på konsonanterne. Glider
mellem tonerne.

Bevidsthed om sangstemme. Vibrato.
Egalitet. Synger på vokalerne. Klart afgrænsede toner.

Indholdsfortolkende.

Tekstfortolkende.

Viser på valse er med sin mangfoldighed i udtrykket og sit store spænd mellem mundtlig og skriftlig kultur et meget fint eksempel på folkelig sang som levende proces. Den
ene form for sang er ikke mere rigtig eller folkelig end den anden. Netop derfor er
det så oplagt at forsøge at puste nyt liv i traditionen og undersøge, hvilke former sangen kan have i dag, i feltet mellem “åter-, om- och nyskapande”. Ikke mindst på det
kunstneriske og pædagogiske område ligger mange muligheder åbne. Arkiverne og traditionsmaterialet findes, festivaler, stævner og andre muligheder for at blive hørt og
formidle findes, og vor tids optagethed af individet burde harmonere med den betydning, den enkelte sanger tilskrives. De fundamentale forudsætninger for en genoplivning af dansk folkelig sang med vægt på selve syngemåden er altså til stede. Og så skal
man ikke glemme, at der ikke bare er tale om et stykke interessant og vigtig kulturarv;
sangen har sin egen særlige skønhed.
Afslutningsvis skal det nævnes at Viser på valses hjemmeside70 siden påbegyndelsen
af denne artikel er blevet udvidet med transskriptioner af de enkelte sange. Også dette tiltag må betragtes som vigtigt for udbredelsen og genoplivningen af den folkelige
sang. Enhver med adgang til internet kan nu finde noderne til foreløbig de første tre
cd’er. Og det er praktisk med noder. Men det skulle også meget gerne være blevet klart
at disse mundtligt traderede sange ikke egentlig er egnede til nedskrivning. Noderne
kan ikke stå alene, men må betegnes som en skitse af den egentlige sang. Den skal høres, når vi nu har fået muligheden for det. Derfor er det lidt skævt, at hvem som helst
har adgang til transskriptionerne, medens kun den der har anskaffet sig cd’erne, har
adgang til de klingende lydoptagelser. Vi må derfor håbe at det med tiden bliver muligt for Svend Nielsen og Morten Carlsen også at gøre selve indspilningerne tilgængelige på hjemmesiden. Så det bliver Viser på valse – for alle.
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Abstracts
Unlike musical movements in the rest of Scandinavia, the Danish revival of folk music
in the 1970s was not followed by a corresponding revival of traditional song. However, the recent release of Viser på valse, a CD collection containing 400 tracks of traditional Danish song which were recorded on wax cylinders between 1907 and 1947,
has made a thorough study of traditional Danish way of singing possible. In order to
draw attention to a unique style that no longer exists, the following analysis is based
on the oral-formulaic theory, with particular emphasis on the distinction between
orality and literacy. It accentuates the singer’s central role in the performance and,
consequently, for the song itself. It examines phrasing, pulse, rhythm, tonality, intonation, sound, tone production, articulation, ornamentation and execution. Moreover,
this essay portrays the development from orality to literacy as a form of human and
musical cognition.
Modsat i det øvrige Skandinavien efterfulgtes 70’ernes folkemusik-revival i Danmark
ikke af en tilsvarende “vokal bølge”. Med udgivelsen af Viser på valse, en cd-samling
med 400 indspilninger af folkelig sang indspillet på voksvalser mellem 1907 og 1947,
er studiet af dansk folkelig syngemåde blevet muliggjort. Dette er formålet med denne
artikel. For at opnå en fordomsfri tilgang til en ikke længere eksisterende stil er analysen foretaget på grundlag af den oral-formulariske teoris ideer, særlig på distinktionen
mellem mundtlighed og skriftlighed. Analysen bestræber sig på at se sangeren som
fremførelsens nav, og således også sangens. Den undersøger frasering, puls, rytme, tonalitet, intonation, klang, tonedannelse, artikulation, udsmykning og foredrag, og den
antyder tilhørsforholdet til en mundtlig eller skriftlig kultur som en menneskelig og
musikalsk erkendelsesform.

7 · 2015

