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Til hvem det måtte angå

Jens Rasmussens "Harmonik og tonalitet..." er den til dato mest konsekvent gennemført og

gennemtænkte fremstilling af den del af den danske tradition, der frit har videreført, hvis man ikke skal sige

genopfundet, den Riemannske analysetradition. Gennem forfattere som Finn Høffding, Povl Hamburger,

Svend Westergaard og Jan Maegaard er traditionen blevet udviklet og forfinet til et punkt, hvor

Rasmussens tekst kan gå ind og rette de sidste inkonsistenser til således, at teorien - udfra Rasmussens

præmis - fremstår sammenhængende i en ikke før set grad.

Dele af denne afhandling indgår allerede som fast pensum i min undervisning på Musikvidenskabeligt

lnstitut ved lKK.

At afhandlingens skarpe opridsning af en særlig tradition for mig har tydeliggjort min dybe uenighed

med denne tradition ændrer ikke på dens kvalitet. Tværtimod er dette netop 6n af styrkerne i bogen: Dens

forfatter udviser en meget personlig og engageret stillingtagen. Denne ildhu har inspireret mig til at

udarbejde min uenighed i en større afhandling om dansk funktionsharmonik i historisk og internationalt
perspektiv, et projekt jeg for tiden arbejder på.

Personligt har afhandlingen for mig således synliggjort sprækker og huller i dansk teori, som tidligere lå

skjult under upræcise formuleringer. Resultatet af dette er - bilder jeg mig ind -, at hele den

musikteoretiske disciplin "funktionsanalyse" i min undervisning har fået et nyt liv og et nyt engagement.

Det handler rkke kun om at sætte nogle tegn, som de nu skal sættes. Det er en diskussion om

musikopfattelse. Dette biaspekt af Rasmussens afhandling oplever jeg som inciterende for mine elever. I

hvert fald er der stadig flere, der viser en særlig interesse i faget og funktionsanalysens grundlæggende

problemstillinger, hvorfor Rasmussens bog (som i sin fulde længde er obligatorisk pensum for
kandidatopgaver i funktionsharmonik) faktisk udfylder et hul og vil blive brugt flittigt i fremtiden om denne

tendens hos de studerende fortsætter.
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