Forord
Det er nu fem år siden, Musikvidenskabeligt Institut udsendte
fjerde bind af Cæcilia. Da publikationen i mellemtiden har fejret et
IO-års jubilæum, kan det konstateres, at den udgivelsesmæssige
intention, der lå i de første fire binds undertitel - Arbag - ikke har
kunnet realiseres. Årsagerne hertil har været mange og velbegrun
dede, men i stedet for en tilbagevendende forklaring af forskellige
forsinketheder har redaktionen af nærværende femte bind af
Cæcilia, som dækker årene 1998-2001 og som er det hidtil mest om
fangsrige, taget den beslutning at erstatte undertitlen Arbag med en
simpel nummerering af bindene. Cæcilia VI, VII, . . . kan derfor
uanset udgivelsesår ikke udkomme forsinket!
Cæcilia II (1992-93) bragte en (forsinket!) 100-års hyldest til insti
tuttets grundlægger, Knud Jeppesen, herunder en artikel om Jeppe
sens korværker. Nu er tiden inde til at hylde artiklens forfatter,
lektor Jens Peter (Jesper) Jacobsen, som lige siden instituttets første
år har virket som en elsket lærer og respekteret kollega. "Hvad er
et Institut uden en Jesper", udtalte Jeppesen i forbindelse med in
stituttets IO-års jubilæum, og man kunne have spurgt sig om det
samme, da Jesper lod sig pensionere næsten 40 år senere. I fin form
og med ukueligt humør og fortsat appetit på tilværelsen rundede
han så de 70 år den 27. maj 2001, og nærværende udgave af Cæcilia
skal derfor ses - og læses - som instituttets publikationsmæssige
hyldest til Jesper, som overbringes med ønsket om endnu mange
gode år til musikforskning - og til andre fornøjelser.
.
De ni artikler danner som tidligere en bred vifte af forsknings
mæssige nedslagspunkter. Der er gåder og konkurrencer, klange og
lyde, kroppe og rum, vinkler og dissektioner - ikke noget for en
hver smag, men noget for enhver, der har lyst til at læse om såvel
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det 'smalle' som det 'brede' i forskningen, og forhåbentlig finde
kvaliteter derved. Artiklerne er opdelt i tre grupper: De tre midter
ste bidrag beskæftiger sig alle med stemmen, og disse omsluttes
af dels tre artikler, hvis emner placerer sig i tidsrummet fra 1800tallet til et stykke op i det følgende århundrede, dels af tre bidrag,
som emnernæssigt placerer sig i det 20. århundredes sidste del.
Bogen afrundes med en fortegnelse over specialer fra perioden
1997-2000 samt resumeer af en del af dem.
Redaktionen af nærværende femte bind har bestået af senior
forsker Thomas Holme Hansen, lektor c.c. Møller samt lektor
Steen K. Nielsen. Indsamling af specialeresumeer samt udarbej del
se af specialelisten er foretaget af institutsekretær Anna Birgitte
Nielsen.
Aarhus Universitets Forskningsfond takkes for økonomisk støtte
til udgivelsen.
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