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Prolog 

 

I maj 2017 dök den första informationen om HarMa (Harmony and Music Analysis) Seminar Event i 

Bryssel 2018 upp i mailkorgen. Jag och Daniel Hjorth var snabbt intresserade av att ta chansen att knyta 

kontakter med lärarkollegor från hela Europa, utbyta erfarenheter och allmänt vidga våra teoretiska vyer 

och med stor hjälp från Lena Arstam organiserades en resa för oss som ägde rum mellan den 24 och 27 

april. Det här är en liten reserapport från seminariet, som varade från onsdagen till fredagen – vi flög 

Köpenhamn-Bryssel på tisdagskvällen.    

 

 

Onsdag 

 

Vi är på klassiskt svenskt manér ute i god tid och finner att vägen till konservatoriet från det bekväma 

hotellet inte är lång, men inte heller rak. I centrala Bryssel, i närheten av gamla stan, går vägarna som 

brukligt lite härs och tvärs och det är med viss förvåning vi stöter på stadens stora sevärdhet, statyn 

Manneken Pis, som står i ett gathörn och ser ganska oansenlig ut. Lite längre upp på gatan hittar vi 

Conservatoire Royal de Bruxelles där vi ska tillbringa lejonparten av de närmaste dagarna.  

Konservatoriet är inrymt i en sen 1800-talsbyggnad med nerslitna allmänna utrymmen. En titt in i 

undervisningssalarna ger ett bättre intryck – de tycks vara mer nyligen renoverade, rymliga och 

välanpassade – men överlag är skolan ganska ruffig och färglös till sin karaktär. 

 

Efter incheckningen samlas vi i ett fikarum, går hälsningsrundan och förser oss med kaffe och andra 

förfriskningar. Det är onekligen speciellt att så många teorilärare från Reykjavik till Barcelona, från Boston 

till Gdansk, samlats på samma ställe och många uttrycker entusiasm inför möjligheterna till nya intryck och 

nätverkande. Salvatore Gioveni, den store organisatören som skickat 3572 mail för att få till seminariet, 

hälsar oss välkomna och han får välförtjänta applåder för sin insats.     

 

Föreläsningssalen är beige, kvalmig och akustiskt stum. Med ett fyrtiotal deltagare tar syret snabbt slut, och 

flera av sessionerna kommer ändå att ta längre än två timmar. Den mikrofon som ställts fram används 

bristfälligt eller inte alls, uppmärksamheten framåt är dock stor och stämningen förväntansfull. Mycket av 

det som presenteras diskuteras under tiden viskande på olika språk, särskilt längre bak i salen.  

 

Under kaffepausen pratar jag med kollegor från Köpenhamn och Oslo som funderar kring hur 

teoriundervisningen behöver anpassas till den globala musikvärlden. ”På vissa utbildningar hos oss är mer 

än 50% av studenterna icke-dansktalande”, säger Martin Lohse, ”och det är klart att det komplicerar vår 

undervisning.” ”Vi kommer nog inte att kunna komma överens om en universell analysmetod för musik, 

men det kanske inte heller behövs,” fyller hans kollega Tomas Solak i. ”Så länge vi är tydliga med att det 

finns flera system och visar på kopplingarna mellan dem.”  

 

De flesta passen består av presentationer av teoriundervisning på olika lärosäten. I bl.a. Amsterdam 

används ett clustersystem där studenter från olika instrumentgrupper (träblås, stråk, brass etc.) har helt 

olika upplägg på sin undervisning i satslära och gehör. Individanpassat, men kanske diviserande?   

 

Det är en märkbar skillnad i tilltal och presentationsteknik mellan olika lärare, kanske till viss del kopplad 

till länderna de representerar. Miguel Gironés Cervera från Valencia pratar fort och lite stressat på en 

svårförståelig engelska och hans presentation är spretig. Likaså Antonio Grande från Conservatorio 

Giuseppe Verdi i Como, en smärt äldre man med vitt, flygigt hårsvall, håller ett högt tempo. Grande ägnar 



sin halvtimme åt att visa de komplexa analyser ur ”neo-riemannsk” synvinkel han tillsammans med sina 

studenter gör av musik från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.   

Som kontrast är tre representanter för New England Conservatory i Boston och svensken Anders Tykesson 

(Norges Musikkhögskole i Oslo) mer selektiva i sin information och låter sina powerpoints sjunka in. Den 

sistnämnde belyser också sin undervisning med klingande musikexempel.   

 

Under lunchen får vi malmöiter god kontakt med den lite yngre delegationen från Hochschule für Musik 

und Theater i Leipzig. En hel del gemensamma strukturer, förutsättningar och synsätt framkommer, likaså 

ett ömsesidigt intresse för utbyten mellan skolorna. Noterbart är att två av de tre lärarna är yngre kvinnor, 

vilket upplevs som uppfriskande då de flesta föreläsarna under seminariet är äldre män. Sibeliusakademin i 

Helsingfors och universitetet i Iasi (Rumänien) är två skolor som har enbart kvinnliga representanter vid 

seminariet.  

 

Under eftermiddagen sviktar koncentrationen hos åtminstone en del av deltagarna, då mängden information 

och intryck lagras på hög i hjärnan och syrenivån i föreläsningssalen närmar sig hälsofarliga nivåer. 

Dessvärre finns inte mycket tid för reflektion och bearbetande av det som presenteras, och tonsättaren 

Claude Leroux’ entusiastiska, 130 minuter långa föredrag om morfologi från Debussy till Ferneyhough 

hade behövt ligga vid en annan tidpunkt för att få sin fulla effekt. Vid 18:30-tiden är vi ajournerade och 

något överväldigade, och kvällen tillbringas med burgare och bier.     

 

 

Torsdag 

 

En liten morgonkoll på mobilen ger vid handen att det på Expressens webb-TV-sajt diskuteras huruvida 

Avicii är ”vår tids Bach”. Hur krystad den liknelsen, och det sedvanliga uppvärderandet av en konstnär 

efter att hen gått bort, än kan verka känns sådana spekulationer sekundära gentemot frågeställningar om 

psykisk ohälsa och pressen inom musikindustrin (och arbetslivet i stort).   

Torsdagsmorgonen bjuder på kyligare luft, men vägen till konservatoriet är nu invand och vi navigerar oss 

genom gatorna med den tillfredsställelse som kommer med att känna igen sig i en ny stad. Väl på plats 

håller Nicolas Meeùs från Sorbonne-universitet i Paris en föreläsning om Schenkeranalys (något som flera 

av seminariets organisatörer verkar vurma för) med utgångspunkt från två lieder ur Robert Schumanns 

”Dichterliebe”. Några intressanta idéer från Schenkers tankevärld - bl.a. kring musikens självständighet 

från texten och huruvida halvkadensen överhuvudtaget existerar - luftas under föreläsningen, och lite i 

förbifarten funderar Meeùs över frågan från en student: ”behöver vi gå in i musiken i sådan detalj?” som 

han besvarar med ”Schenker behövde i alla fall göra det”. Uppenbarligen har också vi lärare ett sådant 

behov, då det efter genomgången av en av liederna uppstår en lång debatt kring analysen där många av 

deltagarna har sina egna förslag på bättre lösningar.  

 

Bland andra presentationer under dagen märks den lite underfundiga Suzanne Konings från Haag som 

representerar en auditiv ingång till satsläraämnet och som låter alla deltagare sjunga Brahms’ 

Schicksalslied enligt fix-do-metoden, samt Luminita Dutica som med smittande energi presenterar den 

folkmusikaliskt och modalt orienterade undervisningen vid universitetet i Iasi.  

 

Vid lunchen och under den stora HarMa-middagen finns gott om tillfällen att nätverka, och särskilt 

fraterniserar vi oss med våra grannländer. Kollegorna från Stockholm, Oslo och Köpenhamn uttrycker ett 

starkt intresse för att skapa ett skandinaviskt/nordiskt forum för musikteori- och gehörsfrågor, och Minna 

Holkkola från Helsingfors är också angelägen om att samarbeta kring framför allt översättningar av 

antagningsprov från steg- till funktionsanalys. Själva avslutningsmiddagen är en gemytlig tillställning på en 

av de många restaurangerna i centrala Bryssel – i princip varje byggnad i vissa kvarter verkar inhysa ett 

matställe, ett café med belgiska våfflor eller en ”chocolatèrie”. Runt 23-tiden har vi avverkat tre rätter och 

en rad samtalsämnen som befriande nog också rörde sig utanför den musikteoretiska och pedagogiska 

sfären, och det är tid att vila upp sig inför seminariets avslutande dag.      

 



Fredag 

 

Den sista dagen på Conservatoire Royal de Bruxelles präglas av att det är dags för hemfärd, delvis på grund 

av att avslutningsmiddagen varit redan kvällen innan. Presentationerna av de olika lärosätena är till ända 

och de flesta känner nog att det är dags för andra aktiviteter. Under fredagen finns två inbokade tillfällen att 

besöka Manneken Pis-muséet i byggnaden bredvid, men tiden är snålt tilltagen och muséet får stryka på 

foten för vår del. Överlag lämnar planeringen av seminariet som helhet lite att önska vad gäller mängden 

aktiviteter och information kontra tid för processande av dem, men det är förståeligt att organisatörerna vill 

få in så mycket matnyttigt som möjligt på de dagar som finns att tillgå, och att så många som möjligt ska få 

komma till tals.  

 

Förmiddagens föreläsning hålls av Anne-Marie Ceulemans, som ger en kronologisk översikt över vägen till 

den tonala musiken med exempel på två-, tre- och fyrstämmiga kadenser från 1300-talet fram till 1500-

talet. Det sista musikexemplet är en Orlando di Lasso-tonsättning av en dikt baserad på den 

gammaltestamentliga berättelsen om Susanna i badet och det är svårt att inte dra paralleller till dagens 

metoo-rörelse (en notering i förbifarten är att flera föreläsare när de pratar om exempelvis icke-

specificerade tonsättare eller studenter säger ”han” istället för ”han/hon”.)   

 

Efter lunch genomförs en jämförelse av de olika analyser av form och harmonik i Schumanns 

”Dichterliebe” (nr. 2) som deltagarna skickat in och en diskussion kring framför allt analysmetodernas 

begränsningar vidtar. Frågan om varför, och för vems skull, vi analyserar musik överhuvudtaget dyker åter 

upp och Stefano Procaccioli från Udine gör en intressant sammanfattning när han säger: ”När vi analyserar 

musik så dödar vi den, på sätt och vis, och då krävs det att vi återupplivar den igen. … Vi ska alla fortsätta 

med våra system, men vara medvetna om att det finns andra sätt att se på det.”  

 

Det finns två tydliga spår som deltagarna är intresserade av och vill följa: lite hårdraget kan sägas att 

lärarna från exempelvis Spanien och Italien är angelägna om att teoretisera och representerar en 

hierarkisk/auktoritär undervisningsstil med stor respekt för traditionen, medan nordiska dito (och kollegor 

från Nederländerna och Tyskland) är mer inriktade mot metodiska frågor och har ett mer pragmatiskt 

synsätt på undervisning. Under seminariets gång uppstod, särskilt under pauser och vid måltider, naturliga 

grupperingar enligt dessa två inriktningar, givetvis förstärkta av språklig tillhörighet och varierande 

förtrogenhet med engelska som lingua franca.  

 

På planet hem försöker vi själva sammanfatta de intensiva dagar som passerat och känner oss dels mer 

upplysta om var vårt dagliga arbete passar in i den stora bilden av högre europeisk musikutbildning, dels 

motiverade till att förfina detta arbete på flera fronter. Det mänskliga mötet visar återigen sin överlägsenhet 

som katalysator för framsteg och utveckling.    

 

 

 

     Erik Berndalen 30/4 2018 

 

     

 

 

 

 

 

 


