MUSIKGRUPPEN
Beredningsgrupp i musikfrågor för Svensk biblioteksförenings kommittéer för
katalogisering och klassifikation
PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE 2008-04-25

Närvarande: Olle Johansson, SLBA (ordf.)
Hans Gustafsson, SLBA
Thomas Johnson, BTJ
Sara Meyerhöffer, BTJ (sekr.)
Susanne Pettersson, SLBA
Christel Rosenborg, Solna SB
Christina Wengström, Gävle SB
Lena Nettelbladt (SMB)

§ 1.

Formalia
Olle Johansson informerade om sammanslagningen av SLBA och KB.

§ 2.

Information från Katalogiserings- och Klassifikationskommittén
Deadline till dagordningen till Klassifikationskommitténs nästa möte är
onsdagen 30/4.

§ 3.

Utbyggnad av avdelningen hårdrock
Vi har inte fått in så många synpunkter på förslaget som vi hoppats, men
förhoppningsvis innebär det att utbyggnaden upplevs som ganska rimlig (inga
nyheter = goda nyheter?).
Vi hade tre frågor utskrivna i förslaget, och med stöd av inkomna synpunkter så
beslutar vi att:
a) Begreppet AOR stryks. AOR står för Album-oriented rock eller Adultoriented rock, och är ingen egen musikstil, utan ett begrepp skapat av
radiostationer som spelade annat än bara hitsinglarna från album.
b) Goth metal bör ligga kvar under Ijxned/Xxned/Yxned (Hårdrock och
metal).
c) Doom metal bör ligga kvar under Ijxneda/Xxneda/Yxneda (Extrem
hårdrock och metal).
Konstaterades också att metalcore och NWOAHM (New Wave Of American
Heavy Metal) inte är synonymer, utan att metalcore är en av de genrer som ryms
inom NWOAHM. Frasen under Ijxnedb/Xxnedb/Yxnedb (Alternativ hårdrock
och metal) ändras till:
Hit NWOAHM (= New Wave Of American Heavy Metal) och metalcore.
Det slutliga förslaget som skickas till Klassifikationskommittén är hopslaget
med förslaget till utbyggnad av avdelningen elektronisk populärmusik, för att få
med alla hänvisningar. Det är också uppdelat i avd Ij och avd X+Y. Se bilaga 1.
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§ 4.

Utbyggnad av avdelningen elektronisk populärmusik
Termen electro är den som vållat mest bekymmer, i och med att den kan stå för
två olika stilar. Vi har beslutat att lösa det så här:
Under Ijxfea/Xxfea/Yxfea (Soul och funk):
Hit electro (electrofunk) t.o.m. 1990-talet.
Under Ijxnei/Xxnei/Yxnei (Elektronisk populärmusik):
Hit electro från ca 2000 och framåt.
Electro (electrofunk) -> Ijxfea/Xxfea/Yxfea.
Dubstep, som diskuterades förra mötet, ska läggas till under
Ijxneie/Xxneie/Yxneie (Breakbeat), med formuleringen:
Hit 2-step (UK garage) och dubstep.
Beslutades att ta bort termen noise från Ijxneia/Xxneia/Yxneia (Syntmusik).
Ambient är egentligen en egen genre, men den bör nog inte ha en egen
avdelning. Beslutades att lägga ambient under Ijxneif/Xxneif/Yxneif
(Electronica), med formuleringen:
Hit även ambient.
Glitch godkänns som nytt ämnesord, men skrivs inte in i SAB-systemet:
Glitch
Ijxneif, Xxneif, Yxneif
Det kan ibland vara svårt att dra gränser mellan vad som hör hemma under
Elektronisk populärmusik och vad som hör till Elektroakustiska kompositioner
(Xna/Yna), men då finns ju möjligheten att dubbelklassificera.
Det slutliga förslaget som skickas till Klassifikationskommittén är hopslaget
med förslaget till utbyggnad av avdelningen hårdrock, för att få med alla
hänvisningar. Det är också uppdelat i avd Ij och avd X+Y. Se bilaga 1.

§ 5.

Opendisc
Inget nytt, frågan utgår.

§ 6.

Gitarrdiagram eller ackordboxar?
SMB skriver numera ackordboxar istället för gitarrdiagram, men med
instrumenttillägg, dvs ”ackordboxar för gitarr” eller ”ackordboxar för piano”.

§ 7.

Klassning med z-signatur för musikinstrument
Det är BTJ som avgör om och när Ämnesordsregistret ska tryckas igen, och det
är mycket möjligt att så sker, men inte i den allra närmaste framtiden.
Mötet konstaterar återigen att rent principiellt så bör alla signaturer finnas med i
Ämnesordsregistret. Två frågor har dykt upp kring att lägga till signaturer för
besättning inom jazz, rock och populärmusik (Xxa).
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1. Detta måste väl gälla allt under Xxa? Där står ”Hit klassificering efter
besättning för all musik inom avd X+Yxb—X+Yxq”, dvs. även
orkestermusik och vokalmusik. Det blir ganska många signaturer, som
dessutom kanske inte används i praktiken?
2. Om man slår upp gitarr så står där nu:
Gitarr Ijgb
- musikalier Xgb
- musikalier : med orkester Xlbgb
- musikinspelningar Ygb
Om signaturerna Xxagb och Xxalbgb ska läggas till här, måste man då
förtydliga att de avser musikalier inom avdelningen Xx (Jazz, rock och
populärmusik)? Och i så fall, hur gör man det på bästa sätt?
Frågan återkommer.

§ 8.

Träningsmusik
Det ges ut en hel del skivor med musik som av utgivaren är avsedd att användas
till träning av olika slag (aerobics, gym, powerwalking etc). På
Musikgruppsmötet 2007-11-09 beslutades att ämnesordet träningsmusik kan
användas på lokal nivå.
Men eftersom skivutgåvor av det här slaget verkar bli allt vanligare, föreslogs nu
att skapa en ny signatur för dubbelklassificering på avdelning Ijö/Xö/Yö
(Övrigt). Passande nog är Ijöt/Xöt/Yöt ledig.
Beslutas att föreslå en ny signatur till Klassifikationskommittén:
Ijöt/Xöt/Yöt Träningsmusik.
Möjligen kan man vilja ha signaturer för dubbelklassning här även för t.ex.
avslappningsmusik och/eller meditationsmusik, men detta diskuteras vid ett
senare möte.

§ 9.

Nya ämnesord
Bachata och Mandocello godkändes som nya ämnesord. Bachata är en dans- och
musikform med ursprung i Dominikanska republiken, den är ofta romantisk, och
har jämförts med blues. Mandocello är ett instrument som tillhör
mandolinfamiljen, men den är större än en mandolin.
Bachata
Mandocello

Ijv-qchac, Xv-qchac, Yv-qchac
Ijgc, Xgcz Mandocello, Ygcz Mandocello

Konstaterades också att Congas ska ha z-signatur på avd X+Y (Ijha, Xhaz
Congas, Yhaz Congas), men det är redan rättat i Musikämnesordslistan.
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Senaste versionen av Musikämnesordslistan finns nu hos Christel Rosenborg.
Hon kommer att skicka hela listan till Anders Cato, som ska föra in den i
Svenska ämnesord.

§ 10.

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 11.

Nästa möte
Nästa möte hålls fredagen den 12 september kl. 9.00 på Statens musikbibliotek.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………………
Sara Meyerhöffer

…………………………………………
Olle Johansson
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Bilaga 1
Avdelning Ij
Ijxfe

Soul, funk, hip-hop och rap
Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
New romantics -> Ijxne.
Techno -> Ijxneib

Ijxfea

Soul och funk
Hit funkrock.
Hit disco.
Hit electro (electrofunk) t.o.m. 1990-talet.
Jazzfunk -> Ijxccd.
Discopop och discorock -> Ijxne.
Eurodisco –> Ijxneid.
Electro från ca 2000 och framåt -> Ijxnei.

Ijxfeb

Hip-hop och rap
Hit alla former av rap.
Hit även grime.

Ijxfed

House - STRYKS

Ijxne

70-talets rock och framåt
Hit rockmusik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
Hit pubrock, new wave och brittisk ska.
Hit discorock och discopop.
Hit new romantics.
House -> Ijxneic.
Hårdrock -> Ijxned.
Experimentell rock -> Ijxneg.
Industri -> Ijxneia.
Industrial metal -> Ijxnedb.
Folkrock -> Ijxng.
Countryrock -> Ijxnh.
Singers/songwriters -> Ijxni.

Ijxned

Hårdrock och metal
Hit hårdrock och metal som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
Hit heavy metal och power metal.
Hit symfonisk, progressiv och neoklassisk hårdrock och metal.
Hit melodisk hårdrock såsom glam metal, sleaze metal, hair metal och pomp.
Hit stonerrock och stoner metal.
Hit goth metal.
Hit NWOBHM (=New Wave Of British Heavy Metal).
Symfonirock -> Ijxnef.

Ijxneda

Extrem hårdrock och metal
Hit speed metal, doom metal, thrash metal, death metal, viking metal och
black metal.
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Hit melodisk death metal (t ex Göteborgsdöds).
Hit grindcore.
Hardcore -> Ijxneh.
Ijxnedb

Alternativ hårdrock och metal
Hit alternativ och gränsöverskridande hårdrock och metal.
Hit grunge.
Hit nu metal, industrial metal, funk metal, rap metal och folk metal.
Hit NWOAHM (= New Wave Of American Heavy Metal) och metalcore.

Ijxnei

Elektronisk populärmusik
Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
Hit electro från ca 2000 och framåt.
Electro (electrofunk) -> Ijxfea.
New age -> Ijxd.
Disco -> Ijxfea.
Experimentell rock -> Ijxneg.

Ijxneia

Syntmusik
Hit syntpop, electronic body music (ebm), futurepop, industri och bitpop.

Ijxneib

Techno
Hit alla former av techno.
Hit även trance.

Ijxneic

House
Hit alla former av house.
Hit även garage.

Ijxneid

Eurodisco
Hit italodisco.

Ijxneie

Breakbeat
Hit drum ‘n’ bass (jungle).
Hit big-beat och trip-hop.
Hit 2-step (UK garage) och dubstep.

Ijxneif

Electronica
Hit elektronisk populärmusik av icke danskaraktär.
Hit även ambient.
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Avdelning X och Y
Xxfe
Yxfe

Xxfea
Yxfea

Xxfeb
Yxfeb

Xxfed
Yxfed
Xxne
Yxne

Xxned
Yxned

Soul, funk, hip-hop och rap
Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
New romantics -> X+Yxne.
Techno -> X+Yxneib.

Soul och funk
Hit funkrock.
Hit disco.
Hit electro (electrofunk) t.o.m. 1990-talet.
Jazzfunk -> X+Yxccd.
Discopop och discorock -> X+Yxne.
Eurodisco –> X+Yxneid.
Electro från ca 2000 och framåt -> X+Yxnei.

Hip-hop och rap
Hit alla former av rap.
Hit även grime.

House - STRYKS

70-talets rock och framåt
Hit rockmusik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
Hit pubrock, new wave och brittisk ska.
Hit discorock och discopop.
Hit new romantics.
House -> X+Yxneic.
Hårdrock -> X+Yxned.
Experimentell rock -> X+Yxneg.
Industri -> X+Yxneia.
Industrial metal -> X+Yxnedb.
Folkrock -> X+Yxng.
Countryrock -> X+Yxnh.
Singers/songwriters -> X+Yxni.

Hårdrock och metal
Hit hårdrock och metal som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
Hit heavy metal och power metal.
Hit symfonisk, progressiv och neoklassisk hårdrock och metal.
Hit melodisk hårdrock såsom glam metal, sleaze metal, hair metal och pomp.
Hit stonerrock och stoner metal.
Hit goth metal.
Hit NWOBHM (=New Wave Of British Heavy Metal).
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Symfonirock -> X+Yxnef.
Xxneda
Yxneda

Xxnedb
Yxnedb

Xxnei
Yxnei

Xxneia
Yxneia

Xxneib
Yxneib

Xxneic
Yxneic

Xxneid
Yxneid

Xxneie
Yxneie

Extrem hårdrock och metal
Hit speed metal, doom metal, thrash metal, death metal, viking metal och
black metal.
Hit melodisk death metal (t ex Göteborgsdöds).
Hit grindcore.
Hardcore -> X+Yxneh.

Alternativ hårdrock och metal
Hit alternativ och gränsöverskridande hårdrock och metal.
Hit grunge.
Hit nu metal, industrial metal, funk metal, rap metal och folk metal.
Hit NWOAHM (= New Wave Of American Heavy Metal) och metalcore.

Elektronisk populärmusik
Hit musik som inte kan föras till någon av nedanstående underavd.
Hit electro från ca 2000 och framåt.
Electro (electrofunk) -> X+Yxfea.
New age -> X+Yxd.
Disco -> X+Yxfea.
Experimentell rock -> X+Yxneg.

Syntmusik
Hit syntpop, electronic body music (ebm), futurepop, industri och bitpop.

Techno
Hit alla former av techno.
Hit även trance.

House
Hit alla former av house.
Hit även garage.

Eurodisco
Hit italodisco.

Breakbeat
Hit drum ‘n’ bass (jungle).
Hit big-beat och trip-hop.
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Hit 2-step (UK garage) och dubstep.
Xxneif
Yxneif

Electronica
Hit elektronisk populärmusik av icke danskaraktär.
Hit även ambient.
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