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vision om en annan konstmusikhistoria i 

Sverige blivit tydligare – och dessutom nått 

fler läsare. Men den reservationen skymmer 

inte huvudintrycket att Burlins doktors-

avhandling sätter nytt ljus på 1900-talets 

svenska konstmusikscen och att den som 

framöver tänker skriva någonting inom detta 

ämne knappast kan gå förbi de synsätt och de 

resultat som avhandlingen innehåller.

Gunnar Ternhag 

Canons and Canonic 
Techniques, 14th-16th 
Centuries

Canons and Canonic Techniques, 14th-16th 

Centuries: Theory, Practice, and Reception 

History, red. Bonnie J. Blackburn och Katelijne 

Schiltz (Leuven Studies in Musicology 1), 

Leuven: Peeters, 2007. 498 s., ill., notex. ISBN 

978-90-429-1681-4

Att skriva kanon är kanske den enskilda kom-

positionsteknik som har längst historia. Sedan 

1300-talet och fram till idag har kanonteknik 

varit ett inslag i den flerstämmiga musiken 

och det kan förefalla egendomligt att lit-

teraturen om kanonteknik har varit begränsad. 

Förutom enskilda artiklar om särskilda kanon-

samlingar eller verk av enskilda tonsättare har 

det saknats en mer övergripande översikt över 

kanonteknikens historia. 

Det är därför glädjande att universitetet i 

Leuven har valt att starta sin nya musikveten-

skapliga skriftserie med en rejäl bok om kanon-

teknik som härmed fyller denna lucka. Serien 

har fått namnet Analysis in context och den 

första delen har fått titeln ”Canons and Canonic 

Techniques, 14th-16th Centuries: Theory, 

Practice, and Reception History”. På nästan fem-

hundra sidor presenterar tjugotvå musikforskare 

bidrag om kanonteknik av olika slag. Merparten 

av dessa artiklar handlar om hur kanonteknik 

användes av tonsättare från 1300-talet fram till 

omkring 1600, men även bidrag om kanonteknik 

under romantiken finns, ja till och med en artikel 

om den amerikanska tonsättaren Steve Reich. 

Serien Analysis in context har redan en andra del 

på gång: det kommer att bli en volym med titeln 

Rewriting recent music history, där Mark Delaere 

utlovar att sprida nytt ljus över serialismen i 

slutet av 1940-talet och början av 1950-talet.

Denna första del om kanonteknik startar 

med en insiktsfull artikel av Oliver Huck om 

definitionen av kanon där han reder ut skill-

naderna mellan rota, radel, rondellus, chace, 

caccia och fuga. Han ger en noggrann inblick i 

kanonformens olika metaforer i form av hjulet, 

jakten, flykten eller också gudinnan Fortunas 

uppgång och fall och för dessa i samband med 

den aristoteliska imitatio naturæ. Intressant 

är här särskilt Hucks undersökning av ono-

matopoetiska ljud av djur i olika verk från 

1300-talet. I många caccie handlar texterna 

om jakt eller djur. 

Några av artikelförfattarna ägnar sig åt 

sådana kanonformer som är lite svårare att 

hänga med på som lyssnare. Det kan handla 

om kanon som bygger på palindrom, det vill 

säga där en stämma kan läsas baklänges och 

framlänges eller också proportionskanon, 

där stämmorna rör sig i olika hastigheter. 

Virginia Newes ägnar sig åt några intressanta 

och ytterst komplexa proportionskanons 

av Johannes Ciconia och Guillaume Du Fay 

och diskuterar olika lösningar av dessa. 

Michael Eisenberg kommenterar Guillaume 

de Machauts kända rondeau Ma fin est mon 
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commencement och belyser detta verk utifrån 

teologiska funderingar genom att uppfatta 

rondeau-textens innehåll som en omformule-

ring av Uppenbarelseboken 1:8, ”Jag är Alpha 

och Omega, början och slut, säger Herren, vår 

Gud, som är, som var och som skall bli”. Att 

Machauts rondeau i en källa även avbildas i 

negativ skrift får Eisenberg att spinna vidare 

om att verket skulle kunna tolkas ikonografiskt 

och han går så långt att han för detta stycke i 

samband med en åttakantig labyrint och olika 

andra symmetriska bilder. Artikeln blir här 

lite väl spekulativ, då texten trots allt är en 

rondeau-text och inte en palindrom.

Mattias Lundberg ställer sig frågan vilken 

roll kanon- och cantus firmus-teknik har haft 

i den tidiga lutherska musiken. En intressant 

iakttagelse han gör är att många koralsätt-

ningar i cantus firmus-teknik är fyrstäm-

miga, medan kanontekniken ofta tillämpas i 

femstämmiga verk, vilket leder till nya frågor 

kring den kompositionsteknik där kanonteknik 

tillämpats. I vilka stämmor förekommer 

kanonteknik och vad innebär detta för dessa 

troligtvis successivt komponerade verk?

En av de mest intressanta artiklarna i 

denna volym utgörs av Bonnie Blackburns ar-

tikel om kanonsamlingarna av Hermann Finck 

och Lodovico Zacconi. Medan Finck skapar en 

översikt över hur kanon förekommer i kända 

tonsättares verk, är Zacconi den pedagogiskt 

orienterade teoretikern som beskriver hur 

kanon kunde improviseras. Förutom Zacconis 

kända traktat i två delar, Prattica di Musica, 

kastar Blackburn nytt ljus över ett okänt ma-

nuskript av Zacconi som fortfarande förvaras 

i biblioteket i Pesaro. Såsom i många andra 

verk av Zacconi annoteras denna kanonsam-

ling med åtskilliga intressanta kommentarer 

och man får verkligen hoppas att detta verk 

kommer att publiceras med en översättning. 

I Blackburns artikel nämns också att Zacconi 

hade studerat canon alla mente.

Canons and Canonic Techniques belyser 

kanonteknikens mångfacetterade historia på 

ett föredömligt sätt och väcker en mängd 

nya frågor. Det är synd att improviserade 

kanontekniker har fått en så liten plats i 

denna översikt, det hade givit möjligheter 

till en mera balanserad bild av kanonteknik. 

Huvudredaktören Katelijne Schiltz förbereder 

en publikation om Pietro Cerone och jag hade 

hoppats hitta någonting i den här volymen om 

just Cerones gåtkanons. Det låter tyvärr ännu 

vänta på sig.

Peter van Tour

Chorgesang als Medium von 
Interkulturalität

Chorgesang als Medium von Interkulturalität: 

Formen, Kanäle, Diskurse, red. Erik Fischer 

(Berichte des interkulturellen Forschungs-

projektes ”Deutsche Musikkultur im östlichen 

Europa” 3), Stuttgart: Franz Steiner, 2007. 428 

s. ill., notex. ISBN 978-3-515-09011-7

Denna antologi inleds med en programmatisk, 

körrelaterad fråga som är en av bokens röda 

trådar, nämligen ”In welchen jeweils zeit- und 

regionalspezifischen Formen, durch welche 

kulturellen Techniken und Kanäle und mit-

tels welcher Diskurse hat sich der deutsche 

Chorgesang im ostmitteleuropäischen Raum 

herausgebildet?“ (s. 9).

’Den tyska körsångens’ spår över gränserna 

är efter musikinstrument-byggandet (2004) och 

musik-samlingarna (2005) samtidigt det tredje 




