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between the emie
emic (insider) and ethic (outsider)
"models of the world", creates a balance
observer and
between the position of objective obsetver
that of participant in interaction, and enables a
personal experience and a subjective interpretation of reality. Dialogues, interviews, sound
and video recordings, and a great number of
written sources constitute the solid documentation for both the descriptive and the analyticai parts of the book. The thorough descriptieal
to make
tion of four selected events is intended ta
the reader visualise and mentally experience
these particular situations.
The main chapters are dedicated ta
to the
analysis of folklur and zabava. Ronström
Ronstrom considers folklur one of the most important arenas
of interaction. Here musieians,
musici ans, dancers and the
publie
public relate to one another via choreographed
suites. In these suites national symbols and
standardized movements and sounds make up
an ideal image of the national heritage, and
where people of different origins experience
togethemess. Opposing the
the feeling of togetherness.
product-oriented perspective, which analyses
folklur only
oruy as authentie
authentic and representative with
respect to the original models, the author
directs the interest towards a type of interaction which only sporadically has been the
subject of investigations till now.
Zabava is described as a medium for socialization, a "drama" which takes place between
musicians, dancers and the public. Communication is based upon a common competence.
The author questions the meaning of zabava
and the nature of the expressive symbols.
Music-making plays a dominant role in zabava.
Musie-making
Owe Ronström's
Ronstrom's refined analysis reveals his
experience as a musician. In improvised chain
dances (rermed "producrive"), the physieal
physical and
visual conract with the co-dancers and the
public creates a feeling of unity where the participant acrs simulraneously as both an
a part of the community. This is
individual and apart
in opposition ta
to folklor, which is characterized
by stability and homogeneity.
The relationship between folklor and zabava
is presented as a symbolic inversion. Folklor is
intended to be a metonymie
metonymic symbol for the
Yugoslav authentie
authentic tradition, though in reality
ir is a modem
modern stage creation. Conversely
zabava, which is characterized by modernity, is
in essence a re-production of the traditional
parterns of interaction in a new setting. By
patterns
means of music-making
music-maldng and dancing
da/1Cing both fol-
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klur and zabava help make people feel and act
as Yugoslavs and re-assert themselves as such in
a non-Yugoslav surrounding.
An Epilogue is dedicated to the concepts of
ethnicity and idenrity, to their complex definitethnieity
ions which presuppose several perspectives,
and ta
to their interpretation in terms of people's
awareness of being Yugoslavs. In addition the
book is comprised of rich and informative Notes, an English Summaty, Bibliography, and
tcs,
finally an Appendix comprised of short descriprions and notations of a staged suite from
Makedonia and a suite of Kolo melodies.
Due to its rieh
rich ethnography, its solid theoretical framework, and its original points of
views Ronström's
Ronstrom's doctoral dissertation will be
a neccessary reference for future ethnomumusic-maldng and
sicological research on music-making
dancing as idenity markers.
Anca Giurchescu
Anea

Bjf!m
Bjørn Aksdal & Sven Nyhus (red.): Fanitullen.
Innføring i norsk og samisk folkemusikk.
Innf0ring
Universitetsforlaget, Oslo I993 . .448 s. Ill.
Ilt. Noder.
ISBN 82-00-2I692-6. N.kr. 345,-.
Varje europeiskt land med självaktning
sjalvaktning gay
gav unsamlingar med sitt
der loppet av I800-taler ut samIingar
lands folkdiktning och folkmusik i större
storre eller
mindre nationalutgävor.
nationalutgåvor. Vi behöver
behover ju bara näm
naro J
na Grundtvig och Child, för
fOr att ta några
nägra exemsvarmeriet för
fOr folkets oförofOrpel. Det romantiska svärmeriet
storda diktning tillsammans med nationella och
störda
gången drivantikvariska intressen var den gängen
fjadern.
fjädern.
Och nu är
ar det dags igen. 1960- och 1970fOrt
talens internationella folkmusikväg
folkmusikvåg har fört
med sig ett
ert intresse för
fOr det egna landets
folkmusikhistoria, för
rötter - men ocksa
fOr dess rotter
också
åren har
for dess särart.
för
sarart. Under de senaste 30 aren
flera av de nordiska länderna
liinderna pa
på sä
så vis fätt
fått ett
ert
slags handböcker
handbocker om sitt lands folkmusik.
Forst pä
Först
på plan var Jan Ling med sin lilla
pocketbok Svensk folkmusik 1964, en skrift som
berytt ofattbart mycket för
for folkmusikintresset
folkmusildntresset i
Sverige - den har rryckts i atskilliga
åtskilliga upplagor.
På initiativ av Ling kom sä
Pa
så 1980 den litet större
storre
diir ett
ert fIertal
flertal
och pakosrade
påkosrade Folkmusikboken där
musiketnologer stad
stod som medförfattare.
medforfattare. Aret
Året
efter publicerade Anneli Asplund et consortes i
Finland boken Kansanmusiikki.
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Danmark med sin mycket längre
langre och gedignare forskningstradition när
nar det gäller
galler folkmusik har kanske inte haft samma behov av en
handbok - i stället
stiillet har har
här utkommit ett flettal
olika mindre skrifter - nu senast Jens Henrik
Koudals Musiketnologi och folkmusikforskning i
Danmark (1992) och Svend Nielsens Danskfolkemusik (1993) .

Och nu har man ocksa
också i Norge samlat sig till
en gedigen genomgang
genomgång och skildring av landets
två personer med
folkmusik. Som redaktörer
redaktorer stär
står tva
aktningsvarda kunskaper i ärnnet:
aktningsvärda
arnnet: Bjom
Bjørn Aksdalverksam
verl<sam vid lUdet
Rådet for folkemusikk og folkedans i
Trondheim - och Sven Nyhus - tidigare verksam
vid NRK och Norsk Folkemusikksamling i Oslo,
numera landets fOrste
förste professor i folkmusik vid
Norges musikhogskole
musikhøgskole i Oslo.
I förordet
forordet anges syftet vara att skriva en
"grunnbok" i första
forsta hand avsedd att användas
anvåndas i
f6rden högre
hogre musikutbildningen. Sju olika författare, som uttrycker sig delvis pa
på bokmäl,
bokmål, delvis pa
på nynorsk, medverkar i baken.
boken. Av dessa är
ar
två redaktörerna
redaktorerna som star
står för
for den största
storsta
det de tva
textvolymen.
Inledningsvis diskuterar Jan-Petter BIom
Blom
alIa dess ideosjalva folkmusikbegreppet med alla
själva
fårgningar. Han resonerar sig fram till
logiska färgningar.
att folkmusikaliska normer uppstär
uppstår när
nar folkmusikaliska traditioner möter
moter oeh
och knyts
knyrs till
nationelI eller lokal identitet, samtidigt som
nationeIl
normerna i sin tur styr traditionsprocessen normema
allt
aUt i en stiindig
ständig kretsgång.
kretsgang.
Redaktorerna
Redaktörerna har sedan valt att i två
tva rejalt
rejält
tilltagna kapitel behandla de folkliga musikinstrumenten och instrumentalmusiken. Och
har
här kan verkligen fOrfattarna
författarna osa
ösa ur sina
gedigna kunskaper. Bjorn
Björn Aksdal beråttar
berättar
fångslande
fängslande och
oeh koncentrerat om de olika
instrumentens historia. Han illustrerar med
valfunna bilder och citat, samtidigt som han
välfunna
låmnar alla
lämnar
alia önskvärda
onskvarda fakta och senaste
forskningsresultat tillsammans
tillsamrnans med konsttuktionsritningar. Avsnitten om hardingfelan och
om langeleiken är
ar sidor som säkert
såkert manga
många
kommer att atervända
återvanda till manga
många ganger.
gånger. Hur
olika instrument har använts
anvånts och klingat
fOr han
tillsamrnans, alltsa
tillsammans,
alltså samspelsformerna, för
också
till detta kapitel, liksom hans och Sven
ocksa tiU
Nyhus' genomgång
genomgang av speltekniken pa
på de olika
instrumenten.
Det stora kapitlet om instrumentalmusiken,
sj alva repertoaren, ar
alltså själva
alltsa
är mycket pedagogiskt
häHet. Dansforskaren Egil Bakka inIeder
inleder med
hållet.
genomgang av typologi och fackliga
en genomgång
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begrepp när
nar det gäller
galler folklig dans. I tur och
ordning beskriver han de gamla bygdedansema
bygdedanserna
- dit ju springar/pols, halling och gangar
råknas - , runddanser (vals, polka, mazurka
räknas
och rein
reinlånder)
länder) och turdanser. Han berör
beror
också sanglekarna
ocksa
sånglekarna och den moderna dansen. I
anslutning tiU
till detta kommer sa
så Aksdals avsnitt
om dansmusiken, alltsa
alltså en redogörelse
redogorelse för
fOr
själva
sjalva slattematerialet
slåttematerialet som brukats till dans.
Har far
Här
får vi ingaende
ingående kännedom
kannedom om hur reperlåtamas
toaren skiljer sig at
åt i olika bygder, om latamas
form och struktur oeh
och om speI
spelpraxis.
praxis. Oeh
Och sa
så
det svarfangade,
svårfångade, nämligen
nåmligen hur musiken förforhäHer sig till dansen. Detta har Jan-Petter Blom
BIom
håller
benämnt "Rytme og
tagit sig an i ett avsnitt benamnt
frasering - forholdet til dansen". I schematisk
framstallning oeh
framställning
och med hjälp
hjalp av diagram försöfOrsofOrhåller sig till
ker han visa hur dansarens steg förhäller
taktmonstret.
taktmönstret.
Kapitlet avslutas med Sven Nyhus' redogöredogorelse för
fOr den del av spelmansmusiken som ligger utanför
utanfor dansfunktionen, nämligen
nåmligen "Iydarslåtter" och brudmarscher. Det här
slatter"
har med
Iydarslåtter (~Iatar
Iydarslatter
(~Iåtar att Iyssna till) är
ar intressant.
Det är
ar ju inte alls som man skulle kunna tro att
det är
ar ett nyare fenomen att latama
låtama blev ett
slags konsertlatar
konsertlåtar när
nar de blev omoderna att
får vi veta att det är
ar en
dansa till. Nej, här
har far
garnnJal och alldeles egen tradition pa
på manga
många
hål] i Norge att spela Iydarslatter.
hälJ
Iydarslåtter. Pa
På ett
ert bröllop
brollop
kunde det finnas bade
både spelmän
spelmån som spelade till
dans och samtidigt spelmän
spelmån som underhöU
underholl
dem som inte ville dansa utan bara Iyssna.
Lydarslåtterna utgjorde i manga
Lydarslatterna
många fall en speciell
repertoar. Ofta hade de namn och en historia
knuten till sig som spelmannen berättade
berattade i
framforandet. Manga
Många av dem
anslutning tiU framförandet.
spelades med mycket speciella stämningar
ståmningar av
fiolen, vilket gay
gav läten
låten en speciell karaktär.
karaktar.
Dessa tva
två kapitel om instrument och
instrumentalmusiken omfattar
omfartar närmare
narmare 200
sidor. Nagot
Något styvmoderligr behandlad i förforhållande till spelmansmusiken har däremot
hällande
daremot den
vokala folkmusiken blivit. AlIt
Allt som allt 33 sidor
agnas den storslagna norska vistraditionen, de
ägnas
folkliga koralerna och fäbodarnas
fåbodarnas lockrop.
Gunnar Stubseid har valt att presentera det
vokala materialet efter genrer, alltsa
alltså lockrop,
vaggvisor, "stev", ballader etc. Stubseid redogor inledningsvis för
gör
for den norska termen
"kveda", en emisk term som används
anvånds i motsats
till "synge" - man kväder
kvader en visa, men man
nåmner ocksa
också att tersjunger en psalm. Han nämner
men kommit
komInit alltmer i bruk under de senaste
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decenniernas nya folkmusikintresse. Kveding
har da
då blivit en benämning
benamning pa
på att sjunga folkligt (bi
(bl a a capella) och en "kvedar" är
ar en person som framför
framfOr traditionell
traditionelI vokal folkmusik.
Och nog hade det varit roligt att fa
få läsa
lasa nagot
något
om de manga
många oerhört
oerh6rt skickliga och framgangsframgångsrika kvedarna som kommit fram de senaste
decennierna, deras repertoar, förebilder,
fOrebilder, traditionsanknytning och deras musikaliska stilmedel. Efter vad jag har förstatt
f6rstått har de betytt
lika mycket för
for den norska folkmusikens
fortlevnad och utveckling som manga
många av de
spelrnii1111en! I vart fall är
ar
mest namnku1111iga spelrnä1111en!
de värda
varda mer än
an en namnuppräkning
namnuppriikning pa
på fern
fem
rader.
I kapitlet "Folkemusikken og samfunnet"
lotsar oss fOrst
först GU11I1ar Stubseid in i folkmusikens olika miljöer
miljoer - ceremonier som bröllop
brollop och
begravningar, men ocksa
också spelplatser som marknader, spelmansstämmor
spelmansstammor och konsertestraden.
Norge har ju en alldeles speciell konsert-tradition när
nar det gäller
galler spelmansmusik med världsvarldskiinda namn som Oie
kända
Ole Bull och Myllarguten,
fOrde upp spelrnansmusiken pa
på estraden.
som förde
också päminda
påminda om att Norge var tidigt
Vi blir ocksa
ute när
nar det gällde
giillde att ordna spelmanstävlingar
spelmanstavlingar
- den första
f6rsta ägde
agde rum i Bo
Bø i Telemark 1888.
Detta artal
årtal kan jämföras
jamfOras t ex med Sveriges
fOrsta tävling
tavling i Gesunda 1906!
första
I samma kapitel vänder
viinder vi ocksa
också ater
åter till
spelrniinnen. Sven Nyhus och Magne Myhren
spelrnännen.
val tilltagna
til!tagna avsnitt spelrnän
spelmiin pa
på
presenterar i tva
två väl
vanlig fiol respektive hardingfele. Och här
har har
norrmiinnen rika källor
norrmännen
kallor att ösa
osa ur. Mängder
Mangder av
spelmiin passerar revy av vilka flera var verkspelmän
sanrma redan pa
samma
på 1700-talet. Det konstateras
också att fram till
ocksa
til! ca 1970 dominerade mä1111en
mii1111en
stort bland spelmä1111en,
spelmii1111en, men att det pa
på senare
så att det nu är
ar lika manga
många
år jämnat
ar
jamnat ut sig sa
kvinnor som män
miin som deltar i spelrnansvärvet.
spelmansvarvet.
Denna tendens kä1111er
kii1111er vi ocksa
också igen fran
från de
andra nordiska länderna.
liinderna.
val inte direkt till
til!
Dessa tva
två avsnitt inbjuder väl
stracklasning, men fyller säkert
sträckläsning,
siikert en funktion
i1111ehåller upp
som uppslagsverk. Manga
Många sidor i1111ehäller
til! 30 namn och artal
till
årtal pa
på spelmän.
spelmiin. Kanske hade
på att man Iyft ut alla
alia
dessa avsnitt VU11I1it pa
spelmansuppgifter och i stället
stallet listat dem som
en bilaga i slutet av boken. Kapitlet avslutas
Bjørn Aksdals utmärkta
utmarkta redogörelse
redogorelse för
for
med Bjorn
insamlingen och institutionaliseringen av folkmusiken i Norge.
Reidar Sevag
Sevåg har gett sig i kast med det
svåra uppdraget att diskutera tonalitetsfrägan
svara
tonalitetsfrågan i
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norsk folkmusik och redogöra
redogora för
fOr den
intensiva
imensiva forskning som drivits kring de1111a
fråga i Norge frän
fräga
från sekelskiftet och framat.
framåt. De
båda musikforskarna Erik Eggen och Eivind
bada
Groven ägnade
agnade var för
for sig sina liv at
åt att söka
soka
musikaliska lagbundenheter i form av fasta
skalsystem iden
i den norska folkmusiken, utgaende
utgående
från langeleikens respektive sälgflöjtens
salgt10jtens tonfran
forråd. IISevågs
hiinder har det blivit en pedaförräd.
Sevags händer
lattlast framställning,
framstallning, samtidigt
gogisk och lättläst
ifrågasatter och kritiskt värderar
varderar de
som han ifragasätter
teorier som hittills lagts fram.
I ett litet mellanspel (kapitel 7) ger Sven
Nyhus praktiska räd
råd beträffande
betraffande notering av
folkmusik, nagot
något som han ju har stor
från de bada
båda böckerna
bockerna med
erfarenhet av dels frän
Rørosmusik, dels de tva
Rorosmusik,
två sista banden iverket
i verket
Hardingfeleslaatter.
I det sista kapitlet ger Ola Graff en inblick i
den samiska musiktraditionen. Hans utgångsutgangspunkt, att referera til!
till hela det samiska området
omradet
kii1111s helt självklart
sjalvklart
i Norge-Sverige-Finland, kä1111s
och vi far
får pa
på det sättet
sattet en värdefull
vardefull genomgang
genomgång
folkmusiken i
som gagnar dokumentationen av folkrnusiken
de nordiska länderna
liinderna och som ocksa
också kompletterar t ex den svenska Folkmusikboken som
ju inte
ime alls tar upp den samiska musiken. Han
skissar den historiska bakgrunden, hur den
samiska musiken ständigt
stiindigt förtryckts
fortryckts och missfOrståtts av de nordiska nybyggarna och maktförstatts
havarna. I väl
val disponerade avsnitt beskriver
han jojkens funktion och sociala berydelse, dess
motivvarld och struktur och, sludigen,
motivvärld
slutligen, dess
latdast och samtidigt
fOrvandling i var
förvandling
vår tid. Ett lätdäst
tungt vägande
vagande kapitel.
Som helhet ger de1111a bok en oerhört
oerhort
detaljerad och inträngande
intriingande skildring av den
norska spelmansmusiken och dess koppling till
til!
dansen. Redaktörerna
Redaktorerna och författarna
fOrfattarna har inte
vajt för
väjt
svarigheter, utan
fOr musikanalytiska svårigheter,
ar välvalsnarare kastat sig rakt in i dem. Det är
gorande! De manga
görande!
många musikexemplen hjälper
hjalper
lasaren att följa
läsaren
folja resonemangen. En CD-skiva är
ar
också udovad,
ocksa
utlovad, men har inte hunnit presenteras
nar detta skrives. Ocksa
när
Också kapidet
kapitlet med den
samiska musiken kommer säkerligen
sakerligen att stil
stå sig
ett bra tag framöver
framover som en utomordendig
utomordentlig introduktion til!
till Nordkalottens inhemska musiktraditioner. Men, som redan namnts,
nämnts, nog
borde den vokala musiken fått
fatt bra mycket mer
utrymme i fOrhållande
förhallande til!
till instrumemalmusiinstrumentalmusiar bara att hoppas att höskolehoskoleken. Det är
liisare kompletterar sina
studerande och andra läsare
dar pa
på annat sätt,
satt, annars
ann ars blir bilden
kunskaper där
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av norsk folkmusik väldigt
vaJdigt skev.
Samtidigt vet alla
aila som försökt
forsokt fa
få ihop en
heltiickande utgava
heltäckande
utgåva med manga
många författare
forfattare inblandade hur svart
svårt det är
ar att fa
få rätt
ratt balans i
ar faktiskt en prestation att
innehållet. Det är
innehällct.
ca till stand
stånd en utgava
utgåva som
overhuvdtaget få
överhuvdtaget
denna. Sa
Så det är
ar bara att tacka och ta emot!
Marta &msten
Märta

Leifjonsson og Anna IvarsdotterJohnson (red.):
Leifjonsson
Musiken i Sverige, II. Frihetstid och
gustaviansk tid 1720-18IO. Bokfdrlaget T. Fischer
& Co. og Kungl. Musikaliska akademien,
Stockholm 1993. 488 s. ISBN 91 7054 701 7. S.kr.
ca. 500,-.
Man kommer under la:sningen
læsningen i denne nye
svenske musikhistorie gang pa
på ga.'1g til at
tænke pa,
ta:nke
på, hvor hojt
højt svenske musikforskere altid
har prioriteret arbejdet med landets egen musik og det nationale musikliv. Det valg har mamåske ikke skaffet dem sa
så megen opma:rksomhed
opmærksomhed
i udlandet, som en tilsvarende indsats for den
store europa:iske
europæiske tradition kunne have gjort
det. Det har til genga:ld
gengæld gjort det mutigt
muligt at
skrive en musikhistorie, som giver et fYldigt og
nuanceret billede af svensk musikkultur, fordi
den kan samle resultater fra specialundersøgeIser af talrige forskellige omrader,
sogelser
områder, gennemført med forskellige indfaldsvinkler til kilderne.
fort
Bind 2, som stort set da:kker
dækker det 18. ärhundårhundrede, er inddelt i tre na:sten
næsten lige store hovedførste handler om frihedstiden efter
afsnit. Det forste
død i 1718, da eneva:lden
enevælden blcv
blev afskafKarl 12.S dod
fet, og rigsdagen - sra:nderforsamlingen,
stænderforsamlingen, der
skiftevis var dommeret
domineret af "huerne" og "hattene" - fik betydelig magt. Tredie afsnit beskriver tiden fra Gustav 3-S statskup i 1772 frem til
ca. 18IO. De to klart afgrænsede
afgra:nsede epoker i Sveriges historie i det 18. arhundrede
århundrede kommer altsa
altså
også til at ga:lde
ogsa
gælde for musikhistorien. Msnittet
mellem dem samler beretningerne om de ommeilern
råder i musikkulturen, der ikke med rimelighed
räder
kan bestemmes af de samme kronologiske eller
sociale gra:nser:
grænser: kirkesang, musiklivet i byeme,
byerne,
folkemusik, instrumentbygning, musikttyk,
udløber af det sidste visesang og - som en udlober
earl Michael Bellman.
Carl
I alt 13 forfattere har bidraget til dette bind,
ma
men iden
i den indledende fortegnelse over dem må
dode i
man savne et, Ingmar Bengtsson, der døde
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Anmetdetser
1989. Han mindes i forordet som en af de drivende kra:fter
kræfter i hele projektet, der bygger pa
på
"decenniers diskussioner". Redaktionen har tillige kunnet stotte
støtte sig til hans plan for netop
især forste
første
dette bind og bruge hans udkast til isa:r
hovedafsnit. Han fort
fortjener
jener derfor sin store del
af æren
a:ren for, at resultatet nu foreligger i form af
en klart disponeret, metodisk alsidig og indholdsrig fremstilling.
Nu er det sa
så blevet Anna IvarsdatterJohnson, der efter en kort indledning om det
svenske samfund i frihedstiden starter fremstillingen med det vigtige kapitel om johan
Helmich Roman och hans tid. Roman er bade
både
gennem sin musik og sin position i hofmusikken det dominerende navn i svensk musik i arhundredets
århundredets begyndelse, og han fik særlig
sa:r1ig
bestra:belser for at erstatte
betydning ved sine bestræbelser
udenlandske tekster med svenske allerede i
1730'me. Det er, som om tonen for hele bindet
1730'rne.
er sat an her.
Helenius-Oberg
Lennart Hedwall og Eva Helenius-Öberg
fortsætter med et kapitel om Adolf Frederiks och
fortsa:tter
Lovisa Ulrikas tid, dvs. tiden fra 1751 til 1771,
hvori savel
såvel hof- og teatermusikken som de tidspirerne til den
lige offentlige koncerter og spireme
borgerlige musikkulturs institutioner omtales.
små glimt
Fransk og italiensk smag brydes, og i sma
Øresund, hvorfra Mingottis operaser vi over 0resund,
selskab kom. Ligesom han havde bragt en Sarti
og en Scalabrini til Danmark, forte
førte han EA.
Uttini til Sverige.
Midterdelen af bogen bryder nok den kronologiske sammenha:ng
sammenhæng meilern
mellem de omgivende, men falder meget harmonisk ind, fordi
de forskellige bidrag, som her er samlet, understreger det brede udsyn i bogen som helhed.
Først skriver Folke Bohlin friskt og instruktivt
Forst
om Kyrkosangen,
Kyrkosången, om gudstjenester og salmeårh. Ikke blot musikken, men det
sang i det 18. arh.
kirkelige liv
Iiv i det helc
hele taget tegnes op for læseIa:seren. Repertoiret af salmemelodier ser ud til at
have va:ret
været mere stabilt i Sverige end i Danmark, men den praktiske udforelse
udførelse har varieret
kraftigt arhundredet
århundredet igennem. Det vises i sammenligningen meilern
mellem varianter af melodien til
på Gud" fra Psalmbok 1697
"Vi tro, vi alle tro pa
ved begyndelsen af perioden og i seks senere
koralhåndskrifter.
rc.E
koralhandskrifter. Kapitlet føres
fores frem til rCE
Hæffners koralbog til samme salmebog 1807Ha:ffners
08, der markerer periodens slutning.
få udblik til det
Der er i bogen forholdsvis fa
skandinaviske eller europa:iske
europæiske musikliv, men
flest i netop disse afsnit. Säledes
fIest
Således betegner

