Doktordisputatser, prisopgaver
og specialeafhandlinger i musikvidenskab
ved K0benhavns
Københavns og Aarhus universiteter
(indtil

31/ 12

1964)

DOKTORDISPUTATSER, K0BENHAVNS
KØBENHAVNS UNIVERSITET
(Doctoral Dissertations, Habilitationsschriften, all printed)
printet!)
1892 Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes hof. Et bidrag til dansk musikhistorie. 258 s.
1922 Knud Jeppesen: Palestrinastil
Paiestrinastil med særligt
srerligt henblik pa
på dissonansbehandlingen. 296 s.
(Antaget ved Wiens universitet, godkendt af Kpbenhavns
rekvivaleKøbenhavns Universitet som ækvivalerende dansk disputats). Udgave pa
på tysk 1925: Palestrina und der Dissonanz, pa
på engelsk 1927: The Style of Palestrina
PaIestrina and the Dissonance.
1923 Erik Abrahamsen: Elements romans et allemands dans le chant gregorien et la
chanson populaire en Danemark. 235 s. (Antaget ved universitetet i Fribourg, Suisse,
godkendt som ækvivalerende
rekvivalerende dansk disputats).
1924 Torben Krogh: Zur Geschichte des dänischen
danischen Singspiels im 18. lahrhundert.
Jahrhundert. 299 s.
(Antaget ved Berlins universitet, godkendt som ækvivalerende
rekvivalerende dansk disputats).
1938 Arthur Arnholtz: Studier i poetisk og musikalsk rytmik (mit einer Zusammenfassung
in deutscher Sprache). 424 s.
1939 Jens Peter Larsen: Die Haydn-überlieferung.
Haydn-Dberlieferung. 335 s.
1950 Nils Schiprring:
SchiØrring: Det 16. og 17. arhundredes
århundredes verdslige danske visesang, en efterforskning efter det anvendte melodistofs kår
Ur og veje (mit deutschem Resume).
Resurne). 397 +
185 s.
1954 Henrik Glahn: Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca.
1600 (mit einer deutschen Zusammenfassung). 294 + 74 s.
1955 Povl Hamburger: Subdominante und Wechseldominante, eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung. 251 s.
1958 Spren
SØren Sprensen:
Sørensen: Diderich Buxtehudes vokale kirkemusik, studier til den evangeliske
kirkekantates udviklingshistorie (mit einer deutschen Zusammenfassung). 335 + 56 s.

PRISOPGAVER OG SPECIALEAFHANDLlNGER

(Theses on specially studied subjects written for the mag.-art.- and cand.-mag.-degrees).
Københavns universitet.
BelØnnede prisopgaver i musikvidenskab, Kpbenhavns
Belpnnede
1934 Der Ønskes
j2jnskes en redegj2jrelse
redegØrelse for stilen i Schulz's og Kunzens sangkompositioner (»Liej2jvrige danske sanglitteratur og i det 18de årarder«), dens forhold til stilen iden
i den øvrige
hundredes nordtyske Lieder.
Schij2jrring.
Besvarelse: Nils SchiØrring.
j2jnskes en fremstilling
fremstiIIing af ouverturens historie i Danmark - savel
såvel den dramatiske
1937 Der Ønskes
på baggrund af ouverturens historie i udlandet.
ouvertures som koncertouverturens - set pa
Besvarelse: Elisabeth Lunn.
1946 En fremstiIIing
fremstilling af de rytmiske forhold iireformationstidens
reformationstidens salmemelodier pa
på basis af
det samlede melodistof i Hans Thomisspns
Thomissøns Psalmebog.
Besvarelse: Henrik Glahn.
1949 Folkemelodi-forskningen i Skandinavien, dens udvikling og dens problemer.
Dal.
Besvarelse: Erik Da!.
forudsætninger og srerprreg.
særpræg.
1952 Carl Nielsens symfoniske stil, dens forudsretninger
Besvarelse: Hans Riis-Vestergaard.
j2jnskes en redegj2jrelse
redegØrelse for deres udformning og srerlige
særlige stil1955 Weyses kantater. Der ønskes
karakter, specieit
specielt en vurdering af, i hvilken grad disse forhold bestemmes dels af
ældre
reidre kantatetraditioner, dels af srerlige
særlige vilkar
vilkår ved tilblivelsen af Weyses kantater.
Besvarelse: Carsten E. Hatting.
forudsætninger. Der Ønskes
j2jnskes særlig
srerlig en vurdering
1958 Haydns oratorier og deres musikalske forudsretninger.
af hans forhold til stprre
større kirkemusikvrerker
kirkemusikværker og til den Händelske
Handelske oratorietradition.
Besvarelse: Thomas Viggo Pedersen.
1961 Den danske romance 1800-1850 og dens musikalske forudsretninger.
forudsætninger.
Inge Henriksen, 2. Niels Martin Jensen, 3. Jprgen
Jørgen Poul Erichsen.
Besvarelser: 1. luge

BelØnnede prisopgaver i musikvidenskab, Aarhus universitet.
Belpnnede
1955 Dissonansbehandlingen i Claudio Monteverdis vrerker
værker pa
på baggrund af en mere almen
redegØrelse for overgangen fra det 16. arhundredes
redegj2jrelse
århundredes vokalpolyfoni til den harmoniske
århundrede.
stil i Italien i fj2jrste
fØrste halvdel af det 17. arhundrede.
Besvarelse: Finn Mathiassen.
1960 Kompositionsstilen i Mogens Pedersj2jns
PedersØns madrigalvrerk
madrigalværk set pa
på baggrund af den itaIienitalienske, specieit
specielt den venetianske madrigalstil omkring 1600.
Besvarelse: Jens Peter Jacobsen.
europæiske toneartssystemer fra antikken til vore dage
1962 En oversigt over de vigtigste europreiske
og en kritisk redegj2jrelse
redegØrelse for deres akustiske og æstetiske
restetiske teorier.
Besvarelse: Finn Egeland Hansen.

Specialeafhandlinger til
tU magisterkonferens i musikvidenskab, Kpbenhavns
KØbenhavns universitet.
Abrahamsen, Erik: Overgangen fra den katolske til
tiI den protestantiske liturgi
Iiturgi iden
i den danske
århundrede. 1917.
kirke i det 16.-17. arhundrede.
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Bak, Karl: Koralforspilstyper fra Scheidt til Joh. Seb. Bach. 1934.
redegørelse for impressionismen som æstetisk
restetisk begreb
Balzer, Jürgen:
Jiirgen: Efter en orienterende redegprelse
og kunsthistorisk frenomen
fænomen pavises
påvises denne retnings indflydelse og udvikling inden for
Debussys produktion. 1930.
redegØrelse for korets funktion gives en overBrandt-Nielsen, Johanne: I tilslutning til en redegprelse
sigt over typiske korformer og korteknik i Händels
Handels bibelske oratorier efter »Messias«.
1942.
Bruun, Kai Aage: Kuhlau som dramatisk komponist med srerligt
særligt henblik pa
på hans stilling til
italiensk, fransk, tysk-romantisk samt dansk-dramatisk tonekunst. 1926.
Cristofoli, Francesco: Den italienske klaversonate i tiden ca. 1730-70. 1957.
Glahn, Henrik: Pa
På grundlag af en underspgelse
undersØgelse af form og stil i Brahms' symfonier gives
en redegprelse
redegØrelse for anvendelsen af sonateformen (satsmressig
(satsmæssig og cyklisk), herunder benyttelsen af enhedsdannende elementer i de nrevnte
nævnte værker.
vrerker. 1945.
Grytter, Rudolf: En redegprelse
redegørelse for stilen i Schulz' Lieder samt en beskrivelse af Berlinerpå dette omrade.
område. 1935.
Liedskolens betydning for Schulz' kompositoriske virken pa
Hamburger, Povl: Toccataen hos J. S. Bach - og dens historiske forudsretninger.
forudsætninger. 1928.
Heerup, Gunnar: En genetisk og systematisk fremstilling af funktionsteorien i Hugo Riemanns musikteoretiske og musikhistoriske vrerker.
værker. 1928.
Hjelmborg, Bjprn:
Bjørn: Forholdet mellem arie og recitativ hos Cavalli, med srerligt
særligt henblik pa
på
»Erismene«. 1944.
Jeppesen, Knud: Palestrina
PaIestrina og hans skole. 1918.
redegØrelse for kilderne (tekst og musik) til den danske ballet 1775Jersild, Jprgen:
Jørgen: En redegprelse
1800, samt - inden for dette balletrepertoire - en underspge1se
undersØgelse af de musikalske former
(ouverturer, dansesatser) og en fremstilling af forholdet mellem musik og dramatiske
udtryk i de srerligt
særligt handlingsbetonede partier. 1940.
redegØrelse for gennemfpringsdelenes
gennemføringsdelenes planer i Beethovens klaversonater
Johnsson, Bengt: En redegprelse
i henseende til motivanvende1ser
motivanvendelser og storformelle
storformelIe opbygninger (herunder ogsa
også modulamodul ationsforhold). 1947.
Knoblauch, Helga: Arietekniken med srerligt
særligt henblik pa
på det formale hos Alessandro Scarlatti i hans kirkelige vrerker
værker i tiden omkring 1700. 1934.
Krebs, Harald: Stil og genre i C. M. v. Webers klavermusik. 1948.
på den danske skueplads c. 1750-1800. 1919.
Krogh, Torben: Operaen pa
Larsen, Jens Peter: Haydns ældre
reldre symfonier i deres forhold til tidligere symfonisk komposition. 1928.
Lunn, Sven: Satsformer hos Corelli. 1931.
Maegaard, Jan: Dodekafonien som musikalsk ide, dens forudsretninger
forudsætninger og dens betydning
for udviklingen inden for nyere europæisk
europreisk musik. 1957.
Mortensen, Otto: Harmoniske problerner
problemer omkring 1770, belyst ud fra Kirnbergers teoretiske
skrifter. 1956.
Mpller,
Møller, Niels: Almindelig kompositionsteknik og specielle satstekniske
sats tekniske problerner
problemer i de liedformede korsatser med kirkelig tekst i Det kgI. Kantoris stemmebpger
stemmebøger (GI. kgI. samling
1872). 1944.
Nprgaard,
NØrgaard, Johs. L.: En beskrivelse af Robert Schumanns sangcykJiske
sangcykliske komposition, i forbindelse med en underspgeIse
underSØgelse af muligheden af at anvende det Mies'ske begreb »Ausdrucksstilformen« pa
på disse vrerker.
værker. 1942.
Petersen, Mogens Helmer: En underspgelse
underSØgelse af Kingosangen i folkelig dansk tradition indtil
på baggrund af melodiformerne i Kingos Graduale, og i forbindelse derca. 1950, set pa
med et forspg
forsøg pa
på at klarlregge
klarlægge dens opstaen
opståen og udvikling. 1964.
På grundlag af Byrds og Gibbons' Anthemkompositioner gives,
Rasmussen, Henning Bro: Pa
efter en kort fremstiIling
fremstilling af den liturgiske
Iiturgiske baggrund, en redegprelse
redegØrelse for det tidlige engelske Anthems grundtyper og specielle, formale og kompositionstekniske trrek.
træk. 1953.
BØrge: En redegprelse
redegØrelse for de musikrestetiske
musikæstetiske anskueIser
anskuelser i Danmark i 1. halvdel af
Saltoft, Bprge:
det 19. arhundrede
århundrede og deres forhold til fremmed musikrestetik.
musikæstetik. 1944.
SchiØrring, Nils: Den franske ouverture hos Rameau og dens forudsretninger
Schiprring,
forudsætninger i Frankrig og
Tyskland. 1933.
redegØrelse for korets stiIling
stilling i Buxtehudes kantater og for den i korSØrensen, Spren:
Sprensen,
Søren: En redegpre1se
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satserne anvendte kompositionsteknik samt en undersS'igelse
satseme
undersØgelse af, i hvilken grad det vii
vil
kantaterne. 1945.
vrere muligt at vinde holdepunkter for en kronologisk inddeling af kantateme.
være
Teuber, Ulrich: De reformerte psaltermelodiers srerlige
særlige karakter samt satsteknikken i
Goudimels homofone udsrettelser
udsættelser og dens forudsretninger.
forudsætninger. 1949.
Vestergaard-Pedersen, Chr.: En beskrivelse af forudsretningeme
forudsætningerne for forstaelsen
forståelsen af eksotisk
musik, samt en redegS'irelse
redegØrelse for de sanglige og musiktekniske problemer i de af Haslund-Christensen opnoterede mongolske melodier. 1946.
ViderØ,
ViderS'i, Finn: En redegS'irelse
redegØrelse for fugaformeme
fugaformerne i Joh. Seb. Bachs orgel- og klavervrerker,
klaverværker,
samt en beskrivelse af hver af disse formers forhistorie. 1929.
redegØrelse for dyrkelsen af kammermusik i Danmark i anden halvdel
Winkel, Erling: En redegS'irelse
af det 18. ärh.,
årh., samt en undersS'igelse
undersØgelse af form og stil i de egentlige danske kammermusikværker fra nrevnte
vrerker
nævnte periode. 1940.
Woldike, Mogens: Udviklingen af den lutherske kirkesang i de protestantiske lande, dens
Wöldike,
udspring, fremvrekst
fremvækst og senere skrebne.
skæbne. 1920.

Specialeajhandlinger tit
til magisterkonferens i musikvidenskab, Aar/zus
Aarhus universitet.
Heimann, Mogens: Stilen og instrumentbehandlingen
instrument behandlingen i J. S. Bachs violinmusik med srerligt
særligt
henblik pa
på solosonateme.
solosonaterne. 1951.
KiØrbye,
KiS'irbye, Erik: De fugerede former i Frescobaldis orgel- og klavervrerker,
klaverværker, en redegS'irelse
redegØrelse
for deres teknik og stil og i tilknytning hertil en undersS'igelse
undersØgelse af, om der kan findes
retningslinier for den af komponisten anvendte vrerkterminologi.
værkterminologi. 1960.
Mortensen, Tage: Den nyere folkelige sang i Danmark, dens historiske baggrund og dens
stilistiske ejendommeligheder med srerligt
særligt henblik pa
på folkehS'ijskolens
folkehøjskolens melodirepertoirc.
melodi repertoire.
1962.
Stellfeld, Bent: Tonalet fra Montpellier med srerligt
særligt henblik pa
på notationen. 1952.

Specialeajhandlinger tit
Specialeajlzandlinger
til skoleembedseksamen i musik, KljJbenlzavns
KØbenhavns universitet.
Aagaard, Povl: Den musikdramatiske stil i C. F. E. Hornemanns
Homemanns vrerker,
værker, belyst gennem
»Aladdin« og »Kampen med Museme«
Muserne« . 1953.
Aarup, Hanne: Kortyper og korteknik, musikalsk og dramatisk, i Rameaus operaer. 1963.
Alvad, Thomas: Med udgangspunkt i en oversigt over kantatetyper i Buxtehudes kirkekantater gives en fremstilling af de grundlreggende
grundlæggende satstyper med srerligt
særligt hensyn til forholdet meilern
mellem tekst og musik. 1944.
særpræg i scherzosatseme
scherzosatserne i Beethovens strygeAndersen, Jens Axel: Det kompositoriske srerprreg
på klarlreggelse
klarlæggelse af modulationsforlpbet
modulationsforløbet
kvartetter (isrer
(især op. 18-95), specielt med henblik pa
i forhold til Beethovens S'ivrige
øvrige strygekvartetter. 1957.
Andersen, Mogens: En kritisk vurdering af Paul Hindemiths musikteoretiske system. 1954.
Arnfred, Knud: Retningslinier og tendenser i det danske skolesangsrepertoire i 1. halvdel af
Amfred,
det 19. arhundrede.
århundrede. 1962.
Barfoed, Karen Bjerre: Ralph Vaughan Williams's symfoniske stil, dens forudsretninger
forudsætninger og
særpræg. 1962.
srerprreg.
Ame: Formbehandlingen i Rich. Strauss' tonedigtninge. 1964.
Berg, Arne:
Biener-Larsen, Paul: Om ældre
reldre negro spirituals, deres typiske stiltrrek
stiltræk og udfS'irelsespraksis
udfØrelsespraksis
1952.
Bisgaard, Kirstine: Cherubinis for Frankrig skrevne operaer 1788-1803. 1959.
Boolsen, Robert Watt: En undersS'igeise
undersØgelse af Reichards Goethe-Lieder med hensyn til form
og forholdet meilern
mellem tekst og toner. 1943.
Brendstrup, Birgit: En fremstilling af udviklingen inden for Mozarts messer, samt en redegørelse for de formale problerner
gprelse
problemer og for forholdet til den foregaende
foregående messetradition
Salzburg og Wien. 1960.
Brieghel-Miiller, Gunna: Satsformning og meloditeknik i Bachs cellosuiter. 1953.
Brieghel-Müller,
redegØrelse for karakteristisk anvendelse af de musikalske elementer i
Brincker, Jens: En redegS'irelse
Amold
Arnold Schönbergs
Schonbergs vokalvrerker
vokalværker fpr
før 1924 med srerligt
særligt henblik pa
på forholdet meilern
mellem ord
og toner. 1962.
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Bruun-Andersen, Leif: Oluf Rings folkelige sange og deres srerprreg,
særpræg, belyst ud fra melodiske, rytmiske og tonale forhold. 1951.
Davidsen, Lars: Melodistoffet i Arrebo's Psalter 1627, belyst i forhold til forudgaende
forudgående og
samtidig meloditradition.
melodi tradition. 1963.
undersØgelse af motiv- og temadannelse og i forbindelse herDjurhuus-Petersen, Kjeld: En undersjilgelse
redegØrelse for sammenhrengen
sammenhængen meIlern
mellem temadannelse og formopbygning i sonatemed en redegjilrelse
satsformede hovedsatser i Clementis klaversonater. 1955.
Due, Jjilrgen:
Jørgen: Udviklingen af den specielle kvartetstil inden for Haydns strygekvartetter.
1950.
om kr. 1650 udformede
Emmeluth, Torben: Buxtehudes klaversuiter og deres forhold til den omkr.
stil
stiltradition,
tradition, specielt en vurdering af mulighederne for en kronologisk gruppering af
suiterne. 1947.
suiteme.
FangeI,
redegørelse for stilen i Bachs koraludsrettelser
koraludsættelser (kantate- og passionsFangel, Sigrid: En redegjilrelse
særligt hensyn til spjilrgsmalet
spørgsmålet om det tekstlige indholds indvirkning pa
på
koralerne) med srerligt
koralsatserne. 1948.
Fastrup, Jjilrgen:
Jørgen: Anvendelsen af musikalske elementer (melodik, harmonik, rytmik) i Carl
Philipp Emanuel Bachs klaverfantasier og en sammenligning med J. S. Bachs og
Mozarts fantasier. 1955.
Handels engelske kirkemusik. 1954.
Frandsen, Lis Gadegaard: Korstil og korformer i Händels
Frjilkjrer-Jensen,
BØrge: De danske vokaler i tale, rab
råb og sang. 1960.
Frøkjær-Jensen, Bjilrge:
Gad, OIe:
Ole: Den tematiske udformning og formale opbygning i Carl Nielsens koncerter med
på en klarlreggelse
klarlæggelse af hans ændrede
rendrede opfattelse og udnyttelse af koncertsærligt henblik pa
srerligt
formen. 1963.
Gammeltoft-Hansen, Bendt: Skiftende stilprreg
stilpræg i Bachs kantater set i forhold til teksternes
skiftende prreg
præg og Bachs personlige udvikling. 1956.
Grau, Kirsten: En redegjilrelse
redegørelse for tematyper og formtyper, samt en undersjilgelse
undersØgelse af forholdet meIlern
mellem temaformning og satsformer i Buxtehudes orgelfugaer. 1952.
GrUnder, Elisabeth: Bachs koralforspil. 1949.
Gründer,
Haahr, Carl: Engelsk virginalmusik, specielt de i Fitzwilliam Virginal Book forekommende
dansevariationer. 1939.
Haar, Minna: Mozarts sonater for klaver og violin, med srerligt
særligt hensyn til de gennem
stiltræk. 1946.
skiftende udnyttelse af de to instrumenter fremkaldte specielle form- og stiltrrek.
særtræk i Debussys og Ravels kompositioner for klaverHansen, Finn Roar: De stillistiske srertrrek
solo. 1961.
Hansen, Stig: J. A. P. Schulz' indsats som dansk syngespilkomponist pa
på baggrund af syngespilrepertoiret og dets vokale opfjilrelsesmuligheder
opfØrelsesmuligheder i Kjilbenhavn
KØbenhavn ca. 1770-ca. 1795. 1963.
undersøgelse inden for den østmongolske
jilstmongolske folkesang, som den foreligger
Hauser, Michael: En undersjilgelse
optaget af Henning Haslund Christensen pa
på den 2. sino-svenske ekspedition 1936-37,
af dens formale, tonale, rytmiske og melodiske karaktertrrek.
karaktertræk. 1957.
Hentze, Knud: Alban Bergs »Wozzeck« musikalsk og dramatisk. 1963.
Horn, Flemming: Danske nodebjilger
nodebØger fra 18. arh.'s
årh.'s sidste halvdel. Pa
På grundlag af en klassificering af deres indhold redegjilres
redegØres der for de forekommende former (marcher, menuetter, engelskdanse, polskdanse, viser) med henblik pa
på tilvejebringelsen af et overblik over
stoffets art og karakter. 1964.
redegØrelse for, i hvilket omfang Schumanns musik kan siges at
Houengaard, Tove: En redegjilreIse
afspejle den romantiske enhedstanke. 1957.
Hjileg,
særligt henHØeg, Mette: M. P. Mussorgsky's »Boris Godunow« som musikalsk drama med srerligt
blik pa
på den russisk-nationale tone. 1953.
HØgel, Sten: Paolo Scalabrinis liv og vrerker.
Hjilgel,
værker. 1964.
Jacobs, Anne Louise: En redegjilrelse
redegØrelse for karakteristiske enkeltheder i Henrik Rungs udgivne
sange som grundlag for en typeinddeling af dem. 1954.
Wolf's sange. 1956.
Jahn, Gustav: Hugo Wolfs
Jensen, Edith: Variationsformer, specielt over folkeviser, i »Fitzwilliam Virginal Book«.
1955.
Jensen, Gunver Hasseriis: En undersjilgelse
underSØgelse af den ensatsede klaverkomposition hos Johs.
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Brahms, herunder en sammenligning meilern
mellem Brahms' og hans forg<engeres
forgængeres kompositioner
inden for n<evnte
nævnte genre. 1940.
redegØrelse for formen i Beethovens solosange med klaver under særs<erJensen, Kirsten: En redegprelse
Hg hensyntagen til en underSØgelse
underspgelse af forholdet meilern
mellem det metriske ij tekstlig og musilig
kalsk henseende. 1955.
Jensen, Kjeld: Introitus-repertoiret i Niels Jesperssøn's
Jespersspn's Graduale 1573 samt en musikalsk<eldre
stilistisk underspgelse
underSØgelse af den danske kildes melodistof i forhold til andre udvalgte ældre
og samtidige kilders overlevering. 1962.
Jensen, Lisbeth Folmer: Kuhlaus klaversonater. 1961.
Jemholt, Johanne: Stilen i Griegs sonater for klaver og violin . 1948.
Criigers melodisamlinger belyst ved en samJessen, Inger-Hanne: De rytmiske forhold i Crügers
menligning med de franske psaltermelodiers rytmik. 1954.
Joensen, Bendt: Gretry's musikdramatiske stil, belyst gennem hans opera-comique-v<erker.
opera-comique-værker.
1956.
redegørelse for Schuberts »Winterreise«s tilblivelseshistorie og udJørgensen, Torsten: En redegprelse
Jprgensen,
underSØgelse af relationerne i dette værk
v<erk mellem
meilern musikalsk form, tekstgivelse samt en underspgelse
lig form, musikalske udtryksmidler og tekstligt indhold. 1939.
Keiser-Nielsen, Gudrun: Forudsætningerne
Foruds<etningerne for den Weyse'ske romance belyst gennem en
hoved typer og s<erlige
særlige stiltr<ek
stiltræk i romancer og romanceagtige sange fra
redegØrelse
redegprelse for hovedtyper
dansk tradition i tiden ca. 1780-1810. 1954.
Kirk, Viggo: Melodidannelse og melodityper i Buxtehudes solo-kantater. 1949.
Krabek, Jprgen:
Jørgen: En redegprelse
redegØrelse for forholdet til det tekstlige i Debussys sange samt en skildring af den musikalske udvikling inden for Debussays samlede sangproduktion. 1959.
Krarup, Hans: Christian Barnekows salmemelodier. 1964.
på den vokale kirkemusiks omrade,
område, herunKrarup, Marianne: Orlando Gibbons' indsats pa
der navnlig en karakteristik af hans Verse Anthems. 1964.
Krog, Erling: Kunzen's danske syngespil med s<erligt
særligt henblik pa
på de anvendte arietyper. 1964.
På grundlag af en transkription af den af Folkloren Institut i Skopje
Larsen, Birthe Tr<erup:
Trærup: Pa
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særlig hensyntagen til de
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