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Forord 

A desa desa betyr ”gå forsiktig, ikke ha hastverk” på haussa, i følge grioten Baba Sani, en av 

musikerne som omtales i denne oppgaven. Jeg synes dette er en god holdning, som kan gjelde 

både for musikklivet i byen N'gaoundéré i Nord-Kamerun og mitt arbeid med denne 

oppgaven. På den annen side ønsket nok noen musikere i N'gaoundéré at utviklingen skulle 

gått raskere, og det gjelder også mitt arbeid med denne oppgaven…  

Det er mange jeg skylder takk for deres bidrag til oppgaven; først og fremst mine 

samarbeidspartnere og informanter i de fem musikkgruppene jeg studerte. Dessverre er tre av 

de sentrale informantene døde. Magalie Robert gikk bort i mai 2003, og både Moussa 

Babanguida og Ousmanou Kereste i januar 2005. Denne oppgaven er også til minne om dem. 

Videre vil jeg takke Vakoté Dieudonné, hans bror Kodji Thomas og resten av familien 

for at jeg fikk bo hos dem i N'gaoundéré under feltarbeidet våren 2000. Vakoté var også, 

sammen med Waka Daniel og Vegard Nygård, med i teamet jeg jobbet med i Kamerun i 

1996-97. Det var et flott år som ga meg lyst til å komme tilbake for å lære mer. Eric Christian 

Sam Dall’Epem II satte meg i kontakt med folk og hjalp meg med mange ting. Mai Pascal 

Nkemegni og Bello Theodore hjalp meg med Gospel Singers sin musikk. Det Norske 

Misjonsselskap hadde flere misjonærer i N'gaoundéré, og jeg vil spesielt takke Dag Tormod 

Milje, Janne Eide, Lise Tørnby, Stein Erik Febakke, Erik Sandvik og Ellen Eliassen. Jeg vil 

også rette en stor takk til familien min for all mulig slags hjelp, lån av datautstyr og tilhørende 

”utvidet brukerstøtte”.  

Ikke minst vil jeg takker veilederen min, Jan Sverre Knudsen, for interesse, gode tips 

og konstruktiv kritikk. Og til slutt en takk til alle som har mast på meg for å få oppgaven 

ferdig – det hjalp ikke så mye. A desa desa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: Dandjouma Ahmed og Ousmanou Londji fra Kerestes gruppe. 
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1. Innledning 

1.1. Problemstilling 

Hvordan er forholdet mellom tradisjonell musikk og moderne afrikansk popmusikk i byen 

N'gaoundéré, Kamerun - med hensyn til musikk, bruk og funksjon, og holdninger? 

1.2. Bakgrunn 

Helt siden jeg gikk på trommekurs hos Deo Kiligitto i Drammen i 1991 har jeg likt afrikansk 

musikk. Interessen økte litt etterhvert, blant annet gjennom noen kurs i løpet av musikkstudiet. 

Men grunnen til at jeg vil skrive om nettopp N'gaoundéré i Kamerun er at jeg bodde der i 

1996-97, som ”ettåring” for Det Norske Misjonsselskap. Oppgaven var korarbeid i Église 

Évangélique Lutherienne du Cameroun (EELC). Vi var to norske og to kamerunere, som for 

det meste holdt kurs for korledere i provinsen Adamaoua. Mange i kirken ba oss oppfordre 

korene til å bruke tradisjonell musikk, og ikke ukritisk strebe etter vestlig musikk. Men 

hvorfor? Var den tradisjonelle musikken på vei ut, til fordel for moderne populærmusikk? I 

byen N'gaoundéré hørte jeg lite tradisjonell musikk, mens ute på landsbygda var det mer. Men 

kanskje jeg bare var på feil steder? Jeg visste ikke så mye om den tradisjonelle musikken, og 

heller ikke om den moderne popmusikken jeg hørte. Jeg lærte meg litt om det, men hadde lyst 

til å lære mer. Så da jeg begynte på musikk hovedfag i 1998 så jeg en mulighet til å kombinere 

denne interessen med oppgaven. Fra januar til juni 2000 var jeg på feltarbeid i N'gaoundéré 

for å samle informasjon til denne oppgaven. 

For å behandle et emne kan det være et godt utgangspunkt å sette 

motsetninger/dikotomier opp mot hverandre. I denne oppgaven bruker jeg begrepsparet 

tradisjonelt og moderne. Det betyr ikke at det nødvendigvis er store motsetninger mellom 

disse, men det er et nyttig redskap, et perspektiv som jeg vil forsøke å se alt stoffet fra.  

Noen vil kanskje synes at problemstillingen er merkelig og at emnet er sært. Det synes 

jeg ikke! Mye av musikken jeg skriver om, er musikk som millioner av mennesker har et 

forhold til, selv om den ukjent for de fleste nordmenn. Og forholdet mellom det tradisjonelle 

og det moderne har lenge vært, og er fortsatt, en aktuell problemstilling mange steder. 

Kanskje det er mer aktuelt enn noen gang, siden kommunikasjon og teknologi blir stadig 

raskere og stadig mer utbredt. 

Afrikansk musikk er nok for mange nordmenn fortsatt noe ukjent og eksotisk, men jeg 

tror interessen øker, og at denne musikken har mye å gi nordmenn.  
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1.3. Forventninger og mål 

Hvilke forventninger hadde jeg til hva jeg skulle finne? Jeg trodde kanskje at jeg ville finne 

konflikt mellom tradisjonell og moderne musikk. Og jeg tenkte at i en by som beveger seg i 

retning av det moderne vil det tradisjonelle, inkludert musikken, forsvinne. Jeg trodde også 

kanskje at jeg ville finne negative holdninger til det tradisjonelle.  

Det er flere ting jeg ønsket å lære meg ved å skrive denne oppgaven: 

• Det tradisjonelle og det moderne. Hva ligger i disse begrepene? Både i samfunnet generelt 

og i musikken spesielt. Og hvordan påvirker overgangen fra tradisjonelt til moderne 

samfunn musikken? Hvilke forskjeller og likheter finnes i tradisjonell og moderne musikk 

og hvordan påvirker de hverandre? 

• Ulike stiler i afrikansk popmusikk. Dette er et stort område, så jeg vil legge mest vekt på de 

stilene jeg har hørt mest av i N'gaoundéré. 

• For min egen del hadde jeg lyst til lære å spille musikken, ikke bare skrive om den. Mitt 

hovedinstrument i studiet var klassisk gitar, og jeg har prøvd å lære litt forskjellige pop-

stiler på gitar og bass. Som gitarist var det også naturlig å prøve seg på den tradisjonelle to-

strengs ”gitaren” garaya. Jeg har også lært litt perkusjon. I tillegg til at det i seg selv er 

verdifullt å lære å spille, er det nyttig når musikken skal noteres og analyseres. 

1.4. Kamerun, Adamaoua, N'gaoundéré 

Om Kamerun blir det ofte sagt at det er et Afrika i miniatyr. Landet er mangfoldig på alle 

måter, det inneholder det meste av det man kan finne ellers i Afrika.  

Ofte brukes landets flagg for å forklare geografien. Det er grønt, rødt og gult, og 

sammenlignes med den grønne regnskogen sør, den røde savannen i midten og den gule 

steppen. Stjernen i midten symboliserer enheten mellom den fransktalende og den 

engelsktalende delen av landet. Kamerun ble selvstendig i 1960, etter å ha vært tysk koloni og 

fransk protektorat. 

Kamerun har en mengde folkeslag og ca. 280 forskjellige språk. Rundt 70% av 

befolkningen på ca. 15 millioner (Neergård 2002 s. 33) er kristne, 25% er muslimer og resten 

tilhører tradisjonelle religioner. De fleste kristne bor i sør og de fleste muslimene i nord.  

Adamaoua er den nest nordligste av Kameruns ti provinser. Landskapet består av 

savanne. 

N'gaoundéré er provinshovedstad i Adamaoua. Byen minner på mange måter om en 

stor landsby. Det er ikke mange høye hus, de fleste bor i lave murhus med bølgeblikktak. Det 
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er også noen stråtak å se. Men ved siden av et stråtak kan man gjerne se en parabolantenne, 

for N'gaoundéré er også en by med mange moderne trekk. I 2000 bodde det ca. 170.000 

mennesker her, så det er ingen liten by.  

I 1830-årene kom fulaneren og muslimen Ardo Ndobji til N'gaoundéré og installerte 

seg der med noen av sine menn (Hansen 2000 s. 71.) Noen år senere ble lamidatet etablert, 

som en del av det store Sokoto kalifatet. Dette skjedde som en del av jihad, muslimsk hellig 

krig. Siden dette har byen vært mye preget av fulanernes kultur. Lamidoen i N'gaoundéré er 

fortsatt byens og provinsens tradisjonelle leder. 

I 1925 kom de første misjonærene fra Det Norske Misjonsselskap. Siden har det vært 

mange norske misjonærer i N'gaoundéré og Adamaoua. I 1975 ble kirken Eglise Evangelique 

Lutherienne du Cameroun (EELC) grunnlagt.  

Det er skrevet en del litteratur om Adamaoua og N'gaoundéré, blant annet på grunn av 

Anthropos, et samarbeid mellom universitetet i Tromsø og universitetet i N'gaoundéré. I 

denne oppgaven omhandler Adala (1993), Bah (1993), Hansen (2000), Jerstad, Holtedahl og 

Whyte (199-?), Songo (1993) og Waage (2002) Adamaoua og N'gaoundéré. Av disse er Adala 

den eneste som skriver spesifikt om musikk. 

2. Presisering av problemstillingen 

Jeg vil her gå litt nærmere inn på de forskjellige begrepene i problemstillingen. 

2.1. Tradisjonell musikk 

Uttrykket tradisjonell musikk brukes, uten å problematiseres, i mange bøker, for eksempel 

Nketia (1974). Men begrepet tradisjon er ikke så entydig. Før jeg begynte arbeidet med denne 

oppgaven hadde jeg en vag forestilling om at tradisjon og tradisjonell musikk var noe statisk, 

noe som forandret seg svært lite gjennom generasjonene. Jeg tenkte også at det var noe 

gammelt. I møte med litteratur og feltarbeid viste dette seg å ikke stemme helt. 

Som europeer var jeg kanskje preget av noe lignende det Ranger beskriver i The invention of 

Tradition in Colonial Africa: (s. 247): 

European invented traditions were marked by their inflexibility. They involved sets of recorded rules 
and procedures – like the coronation rites.… Now, when the Europeans thought of  the customary in 
Africa, they naturally ascribed to it the same characteristics. The assertion by whites that African society 
was profoundly conservative – living with age-old rules which did not change; living within an ideology 
based on the absence of change … (Ranger 1996? s. 247) 

 
Det ser altså ikke ut til afrikansk tradisjon er uforanderlig. Om musikk i Ghana skriver 

Chernoff (1979 s.61-65) at når folk kjenner tradisjonen godt legger de godt merke til, og setter 
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pris på, variasjoner i musikken (s. 61). Folk forventer at tradisjonen er levende og åpen for 

nyskaping. En rytme kan være både tradisjonell og improvisert på samme tid. Chernoff bruker 

rytmen Takai fra nord-ghana som eksempel. Trommeslageren Ibrahim Abdulai forklarer 

hvordan Takai har utviklet seg. I gamle dager hadde ikke den ikke så mange stilarter i seg. 

Original Takai besto av fire danser. Men nå i disse moderne tider har alt flere stilarter i seg, så 

de har innført flere i Takai. Ibrahims gruppe har innført en ny; Nwundanyuli. De vurderte det 

slik at den ville passe godt sammen med Takai. Den nye rytmen har en innviklet historie via 

andre folkegrupper. En annen del av Takai finnes også hos en av disse folkegruppene, så det 

er mange sammenhenger mellom rytmer og folkegrupper. Ibrahims gruppe spiller ikke den 

nye rytmen helt likt originalen, for de vil ikke imitere noen.  

Nielsen (1985 s. 28-29) sier noe av det samme: 

En levende musikalsk tradition kan netop kendes på at den er i stand til at optage nye udtryksformer og 
opgive former, der ikke længere har betydning for de mennesker, der lever i den pågældende tradition. 

 
Når det gjelder musikk fra Zimbabwe skriver Knudsen (1994 s. 2): 
 

Alle sangene tilhører det som i Zimbabwe omtales som traditional music. Dette begrepet har en videre 
betydning enn det vi i Norge vanligvis kaller tradisjonell musikk eller folkemusikk. Traditional music 
kan omfatte nyere aktuelle tekster … eller spilles på instrumenter som ikke har noen historisk tilknytning 
til Zimbabwe.  

 
Selv om tradisjonell musikk ikke trenger å ikke være gammel, og selv om den er fleksibel og 

forandrer seg, har den likevel visse fellestrekk som skiller den fra moderne popmusikk. I 4.1 

for mer om hvilke trekk som kan sies å være typiske for tradisjonell musikk, sammenlignet 

med moderne. Tradisjonell musikk fra N'gaoundéré som blir beskrevet i denne oppgaven er 

spesielt banga, zaabolo, goumba, mballa og sabéré. Om de tre siste rytmene bruker man i 

N'gaoundéré samlebetegnelsen sahel-rytmer. 

2.2. Moderne afrikansk popmusikk 

Først, hva menes med moderne?  

Adjektivet moderne (latin ’modernus’) går tilbake til slutten av det 5. hundreåret. Sia den tid har vi brukt 
ordet i meininga ’det nye’, ’det som er gjeldande’… (Vestheim 1995 s.223) 

Det moderne samfunnet er, i følge Vestheim (s.223), ”først og fremst … det moderne 

industrisamfunnet slik det har utvikla seg i den vestlige kulturkretsen dei siste to hundre åra.” 

Men de nye, moderne samfunnsformene har røtter langt tilbake i den vesteuropeiske historien. 

”I idehistorisk forstand er renessansen og reformasjonstida milepelar i konstitueringa av det 

moderne” (Vestheim s.224). 

Det moderne måtte nødvendigvis utvikle seg frå noe eller i motsetning til noe. Dette noe var først og 
fremst det tradisjonelle i det jordbruksdominerte samfunnet før 1800. … Jordbrukssamfunnet var eit 
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statisk samfunn med stabile livsformer, industrisamfunnet vart eit dynamisk samfunn med stadig 
skiftande livsformer (Vestheim s. 224). 
 

I følge Østerberg (1997 s. 31-33) dannes moderne kultur eller moderniteten ved disse 

hovedtrekkene: 

a) Matematisk naturvitenskap og dens teknologi institueres som hegemonisk forståelsesform. 
b) Individets frihet institueres på jussens, økonomiens, politikkens og religionens område. 
c) Fremskrittstroen institueres, dvs. troen på at menneskeheten i det store og hele går fremover i 
forstand (vitenskap) og ”menneskelighet” (humanitet), og fjerner seg tilsvarende fra det dyriske 
(”barbariske”)… 
d) Differensiering av samfunnets virksomhet institueres – religion skilles ut fra stat og politikk, kunst fra 
vitenskap, juss fra politikk, familiebånd fra økonomi osv. 
e) Den moderne kultur er en hegemonisk verdenskultur, og rommer tidlig også ikke-moderne 
innslag…Men dette rokker ikke ved modernitetens hegemoni. Det er heller en side ved det dialektiske 
modernitetsbegrepet; moderne kultur vil gjøre seg kjent med alt. 

 
Moderniteten har opprinnelse i den vestlige verden, men har også kommet til Afrika. Og 

utviklingen har gått fort. Manu Dibango (Kameruns kanskje mest kjente musiker) setter det på 

spissen: 

Africa has already absorbed several shock encounters with the outside world: first there was slavery, 
then colonisation, then independence and now democracy. It has all happened so fast. What took two 
thousand years to happen in Europe has taken maybe 30 years in Africa (Ewens 1991 s. 6). 

 

Moderne afrikansk popmusikk har oppstått i den relativt korte perioden Afrika har hatt 

moderne innflytelse, som riktignok er mer enn 30 år. Den kongolesiske soukous-musikken er 

et godt eksempel på hvordan en ny stil oppsto. Ewens (1991 s. 126-127) forklarer at i 1930- 

og 40-årene førte behov for arbeidskraft til at mange arbeidere flyttet til de store byene og til 

egne arbeidersamfunn. De kom både fra ulike steder i Kongo og fra andre afrikanske land. Det 

oppsto en ny arbeiderklasse uten spesifikk stammetilhørighet. Disse brakte både med seg 

musikalske impulser og utgjorde et kosmopolitisk publikum som stimulerte framveksten av en 

ikke-etnisk populærmusikk. I Kinshasa ble lingala ble et felles språk, også dette uten spesiell 

tilknytning til noen stamme. I de framvoksende byene byttet man gjerne ut mangfoldet av 

tradisjonelle instrumenter med instrumenter som var mindre kulturelt spesifikke. Industri, 

urbanisering og det å nå ut over etniske grupper var altså viktige faktorer. 

Moderne afrikansk popmusikk har mange inspirasjonskilder. De viktigste er vestlig 

popmusikk, latin-amerikansk musikk og ikke minst forskjellige lokale tradisjoner. Det siste 

punktet utgjør en viktig forskjell fra vestlig popmusikk. 

Musikkindustri og medialisering er andre faktorer som er avgjørende for afrikansk 

moderne popmusikk. Musikken spres ikke bare gjennom levende fremføring, men gjennom 

medier som kassetter, cd’er, radio og tv. Se 4.3 for mer om dette. 
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Det finnes en mengde stilarter i afrikansk popmusikk. Denne oppgaven begrenser 

presentasjonen seg til i presentere bare tre av dem: soukous makossa og bikutsi. De er sentrale 

både i N'gaoundéré og hele Kamerun. Andre viktige kamerunske stiler som ikke omhandles 

mye er for eksempel bend-skin, assiko og tchmasi. 

2.3. Musikk, funksjon og bruk, holdninger 

Jeg har vært inne på tanken å skrive om bare musikken, det vil si bare den klingende lyden. 

Det kunne blitt interessant, men også snevert. For, som Nettl (1983b s. 5) hevder: ”…it is 

impossible to understand very much about a music without knowing something about its 

cultural and historical background.” 

Merriam (1964) foreslår en teoretisk modell som tar hensyn til alle viktige faktorer i en 

musikk-kultur. Den har tre analysenivåer: ”conceptualization about music, behavior in relation 

to music, and music sound itself” (s. 32). Lundberg og Ternhag (2002 s.125) oversetter 

begrepene slik til svensk: ”musiken i sig, beteenden i samband med musik samt uppfattningar 

om musik”. På norsk kan det bli musikken i seg selv, oppførsel og oppfatninger. De tre 

nivåene henger sammen: ”Without concepts about music, behavior cannot occur, and without 

behavior, music sound cannot be produced” (Merriam s. 33). Verdier knyttet til musikken 

finnes i oppfatningsnivået, og disse påvirker sluttproduktet, som er musikken i seg selv. 

Nettl (1997 s. 6) tar utgangspunkt i Merriams modell, men bruker også ordet idea om 

conception og event om behavior. Ellers deler han Merriams syn på måten de tre nivåene 

henger sammen. 

En lignende tredeling finnes i Shelemays begrep soundscape (2001 s. 8): Soundscape 

“refers to one of the many musical traditions that combine to make up the broader musical 

landscape of our daily lives.” Ordet soundscape har vært brukt før, men Shelemay bruker det 

på en ny og utvidet måte (s. XIX) Hun definerer det slik, i ”ordbokstil”: “Soundscape n. The 

distinctive settings, sounds, and significances of a musical culture.” (s. V). Det er altså 

setting, sound og significance som til sammen utgjør et soundscape.  

Setting (s.9) inkluderer alt fra stedet musikken fremføres, til de tilstedeværendes 

oppførsel. Det er mange faktorer i settingen som påvirker musikken: dens historie, antall 

musikere, stedet størrelse, teknologi, kommunikasjon med publikum. Alle slike faktorer 

tvinger musikere til å være kreative når det gjelder å tilpasse sin tradisjon til situasjonen. 
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Musikk fremføres gjerne i den setting den er tiltenkt. Men noen ganger opptrer den i en 

fremmed setting. Da justeres musikken gjerne for å passe bedre inn. Publikum kan også 

justere sin måte å lytte på. 

Sound (s.12) består av de fire akustiske egenskapene quality, pitch, duration og 

intensity, (eller klangfarge, tonehøyde, varighet og intensitet.) 

Significance innebærer at musikk betyr forskjellige ting for utøvere og lyttere med ulik 

bakgrunn og erfaring. Meningen kan være åpen eller skjult. Ved hjelp av informasjon og 

gjentatt lytting kan man lære å forstå mening i fremmed musikk. 

I sin bok tar Shelemay for seg mange eksempler på soundscapes og analyserer dem, 

fortløpende i samme kapittel, i forhold til sound, setting og significance. Jeg har valgt å dele 

opp annerledes, og analysere det som har med sound, setting og significance å gjøre i separate 

kapittler. Med utgangspunkt i Merriams sound, behaviour, conception, Nettls sounds, events, 

ideas og Shelemays sound, setting, significance vil jeg bruke begrepene musikk, funksjon og 

bruk og holdninger. 

2.3.1. Musikk 
Selv om Merriam, Nettl og Shelemay bruker forskjellige begreper om de ulike aspektene i en 

musikkultur har de sound til felles. I denne oppgaven er den sound som analyseres musikk jeg 

har hørt fremført i N'gaoundéré av de fem informant-gruppene. 

I følge Shelemay (s.12) består sound av de fire akustiske egenskapene quality, pitch, 

duration og intensity, (eller klangfarge, tonehøyde, varighet og intensitet.) Dette er ”cross-

cultural terms”, felles-kulturelle begreper, som kan brukes om all slags musikk. Jeg vil bruke 

noen flere begreper, og være litt mer spesifikk. Jeg vil legge vekt på blant annet dette: 

rytmikk, flerstemmighet, form/struktur, skalagrunnlag, repetisjon og variasjon, instrumenter. 

Dessuten vil jeg se på forskjellige måter å blande tradisjonell og moderne musikk (se 4.2). 

2.3.2. Funksjon og bruk 
Funksjon og bruk knytter an til behavior, events og setting. Jeg vil bruke Merriams skille 

mellom funksjon og bruk (s. 210). Bruk viser til situasjonen der musikken anvendes. Funksjon 

har med grunnene til at musikken brukes, særlig i en videre forstand. 

For å finne ut om funksjon og bruk observerte jeg informant-gruppene spille på det jeg 

har valgt å kalle musikkhendelser, en oversettelse av Ledangs music event (1983 s. 10). 
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Ledang definerer musikkhendelsen til å bestå av musikken som skapes og avgrensning av tid 

og sted. Slik jeg bruker ordet musikkhendelse dekker det alle slags situasjoner der musikk 

framføres. 

2.3.3. Holdninger 
Holdninger har sammenheng med Merriams begrep conceptualization, Nettls ideas og 

Shelemays significance, som beskrevet ovenfor. Holdningene jeg undersøker dreier seg om 

hva som var populært av musikk, identitet i forhold til musikk og forskjellige andre aspekter 

ved det tradisjonelle og moderne. Analysen av holdninger er basert på både intervjuer og 

observasjoner.  

3. Metode 

3.1. Hva er musikkantropologi? 

Dette er et spørsmål som ikke har et entydig svar. Nettl sier ”Ethnomusicology has been 

defined in many ways, none of them completely satisfactory.” (1983b s. 1). Jeg tar heller ikke 

mål av meg til å gi en endelig definisjon, men vil heller peke på noen definisjoner og begreper 

som passer i forhold til min problemstilling. Der Nettl bruker begrepet ethnomusicology 

velger jeg å bruke musikkantropologi. Dette kan i seg selv diskuteres. Noen velger å kalle det 

musikketnologi (Lundberg og Ternhag 2002 s. 10), andre etnomusikologi (Kvaran 2003 s. 6-

9). Middleton (1990 s. 146) ser ut til å sette likhetstegn mellom anthropology of music og 

ethnomusicology. Det gjør også Nettl (1997 s. 11): ”Some have, therefore, defined 

ethomusicology as the anthropological study of music.” Jeg synes musikkantropologi er et 

godt valg, fordi musikketnologi kan gi assosiasjoner til faget etnologi. Ordet musikologi 

finnes ikke på norsk, man bruker musikkvitenskap. 

Nettl nevner flere definisjoner av ethnomusicology. En av de som er relevant i forhold 

til denne oppgaven er denne (1983b s. 1):  

ethnomusicology…the study of music in and as culture; the study of how people use, perform, compose, 
and think about music; and of their general attitudes towards it.  

 
Men, som Nettl selv sier, her ligger ikke tyngdepunktet på å være opptatt av musikken selv. 

De beste resultatene og den beste innsikten kan oppnås ved å kombinere begge 

tilnærmingsmåter, altså både musikken selv og de ulike forholdene rundt den. Men den ideelle 

balansen har ofte ikke blitt oppnådd. Og det klart, sier Merriam (1964 s. vii), at siden vi alle er 
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menneskelige, har antropologer en tendens til å vektlegge det antropologiske, og musikkvitere 

tilsvarende det musikalske.  

Selv om musikkantropologi kan defineres på mange måter og studeres av personer fra 

mange fagdisipliner, er det noen ting musikkantropologer vil være enige om (Nettl 1983b s. 2-

ff): 

1. De trekkes mellom idealene om enhet eller variasjon i musikk. På den ene side leter de 

etter det universelle, på den annen side vil de presentere den store variasjonen som 

finnes. 

2. For å forske er det nødvendig å gjøre feltarbeid. 

3. Musikk kan skrives ned og analyseres ut fra disse nedtegnelsene. 

4. De er alltid interesserte i musikk som et fenomen som er produsert av en kultur. Det er 

umulig å forstå mye om en musikk uten å vite noe om dens kulturelle og historiske 

bakgrunn. 

5. De er interessert i prosesser der musikk forandres, forblir stabil, vokser og forsvinner - 

både i hele kulturer, enkeltsanger eller stykker, og i enkeltpersoners liv eller i grupper. 

Alle disse punktene passer mer eller mindre i forhold til denne oppgaven.   

Shelemay (2001 s. 6) definerer musikkantropologi slik:  

Ethnomusicology is a field of study that joins the concerns and methods of anthropology with the study 
of music. This process depends on observation of and participation in musical events. 
 

Hun legger vekt på både antropologi og musikk, og særlig på det som har med observasjon og 

deltagelse. 

Jeg skriver om musikk i byen N'gaoundéré, og Shelemay mener musikketnologer var 

sent ute med å oppdage det musikalske livet i byer (2001 s. 100). I siste kvartal av det 20. 

århundre begynte forskere innen det som ble kalt urban musicology å fokusere på musikk i 

individuelle etniske fellesskap. Og i midten av 1980-årene fikk de ulike typene musikk som 

fantes i en by eller et område økende oppmerksomhet. I en by eksisterer mange ulike 

soundscapes side om side. Noen av disse samhandler og overlapper med hverandre. Nettl 

(1983a s. 346) omtaler urban musicology som  

…studies … based on the characteristic of  modern cities to be composed of  a variety of ethnic groups, 
in varying degrees affected by modern Western musical culture. 
 

Dette stemmer veldig godt med det jeg har ønsket å gjøre i denne oppgaven. 
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Få forsøk har vært gjort på å kartlegge hele musikklivet på et sted, det skyldes blant annet at 

det er en stor oppgave (s.99). Shelemay nevner Ruth Finnegans The Hidden Musicians, om 

amatørmusikklivet i Milton Keynes, England, som et godt arbeid på området.  

Denne oppgaven tar ikke sikte på å kartlegge hele musikklivet i byen N'gaoundéré. Men jeg 

tror jeg har funnet eksempler som representerer typiske soundscapes som i varierende grad er 

influert av vestlig musikkultur. 

3.2. Observasjon, intervjuer og musikkopptak 

Det er to hovedtyper observasjon i antropologi. Forskjellen er graden av deltagelse fra 

observatørens side. Den ene metoden er deltakende observasjon (Chernoff 1979 s. 8). 

Chernoff lærte å spille trommer ved å delta som et medlem av en gruppe på øvelser og 

fremføringer. På denne måten lærte han å spille selve musikken, men også om den sosiale 

sammenhengen. Den andre måten er en observasjon der en prøver å holde en følelsesmessig 

avstand fra det en observerer. Denne avstanden gjør at man lettere kan analysere objektivt 

ulike aspekter ved det observerte. Men i deltakende observasjon bruker en tvert imot bruker 

sine egne følelser for å forstå det observerte. Metoden er god for å komme nært innpå sosiale 

situasjoner og for å se hvordan ulike aspekter virker sammen. Hvilken metode man velger, 

virker inn på hva man ser. Forskjellige metoder leder til forskjellige resultater - som alle kan 

være riktige, men som en del av et større bilde. 

Jeg observerte de fleste musikkhendelsene på litt avstand, ikke som en deltager. Jeg 

valgte å ikke påvirke situasjonene ved for eksempel å spørre etter bestemte rytmer eller 

lignende, selv om det også sikkert kunne gitt interessante resultater. Der det var anledning til 

dansing holdt jeg meg også litt i bakgrunnen, dels av beskjedenhet og dels fordi anledningene 

var av privat karakter, for eksempel bryllup og navneseremoni. Når det gjelder å delta i 

musikken følte jeg meg ikke god nok til å spille, selv om jeg nok ville klart noe av den 

moderne popmusikken. Og jeg spilte faktisk et par ganger med bandet Negro Stars på Temple 

d’or. 

Selv om jeg ikke spilte mye i forbindelse med de observerte musikkhendelsene prøvde jeg å 

lære å spille litt perkusjon, gitar og garaya. Dette var på tomannshånd med informanter og 

andre venner. Det jeg lærte å spille har vært til nytte i notasjon og analyse av musikken.  

En del av de observerte musikkhendelsene fant jeg frem til selv, men ved flere av dem var jeg 

i stor grad avhengig av informasjon fra mine informanter. Jeg oppfordret dem til å si fra når 

og hvor de skulle spille. Jeg pleide også spørre om når de skulle ut neste gang. Jeg hadde ikke 



 15 

inntrykk av at noen forsøkte å skjule noen spilleoppdrag for meg, og jeg fikk være med flere 

steder som ikke var for offentligheten.  

Som jeg nevner ved flere av beskrivelsene av musikkhendelsene opplevde jeg å bli 

godt mottatt, og jeg skjønte ikke bestandig hvorfor. Kanskje Chernoff (1979 s. 87) har noe av 

forklaringen: I en afrikansk musikkhendelse er motivasjonen å forene alle artistiske og sosiale 

hensyn. Alle tilstede er involvert på ulike nivåer, og hovedkriteriet for suksess er at alle har 

det bra.  

Westerners fortunate enough to witness an African music-making in an African context will by all means 
be included, and their admiration and understanding will contribute to the overall success (Chernoff s. 
87). 
 

Jeg kjenner meg igjen i dette, det virket som om folk satte pris på at jeg var til stede for å 

prøve å forstå og noen ganger delta. 

Jeg gjorde to typer intervjuer. Den ene typen var for å skaffe informasjon og oversikt. 

Da hadde jeg forberedt noen spørsmål, og en del spørsmål dukket opp underveis. Slike 

intervjuer gjorde jeg med både gruppenes ledere og medlemmer. Den andre typen var et sett 

med spørsmål jeg stilte alle informantene for å kunne sammenligne svarene. Disse 

spørsmålene stilte jeg bare til gruppenes ledere. 

Intervjuene ble foretatt på fransk. De intervjuene jeg tok opp på minidisc oversatte jeg 

til norsk i transkripsjonsprosessen, og når jeg tok notater oversatte jeg til norsk mens jeg 

noterte. Jeg har ikke formell utdanning i fransk, mesteparten av det jeg kan lærte jeg i 

Kamerun i 1996-97. Etterpå har jeg snakket fransk med kamerunske venner i Norge og gått på 

to kveldskurs. Stort sett synes jeg jeg kommunikasjonen med informantene gikk bra. En gang 

i mellom møtte jeg min begrensning, gjerne grunnet en kombinasjon av kompliserte temaer, 

mine språkferdigheter og informantens måte å snakke fransk. Dette gjaldt gjerne detaljer, og 

jeg føler ikke at det har gått utover mitt materiale som helhet. I noen tilfeller har jeg ikke 

skjønt hele betydningen før over en ordbok i ettertid. Jeg har unnlatt å tolke mening inn i 

materiale som jeg er usikker på betydningen av.  

De musikkopptakene jeg gjorde selv ble tatt opp med minidisc med ekstern 

stereomikrofon. Bender (1991 s. 44) refererer til Gerhard Kubik, som for å analysere 

musikken ba noen musikere spille inn sine instrumenter separat, uten at de andre spilte med. 

Det viste seg å være umulig. For, som Bender sier, i afrikansk musikk er alle deltagende parter 

uatskillelige og avhengige av hverandre. Uten de andre fungerer ikke musikken. Chernoff 

(1979 s. 53) hadde også dette problemet. Men jeg kan ikke si at jeg opplevde dette med mine 

informanter. På grunn av min analyse ba jeg både Babanguida, Bello Theodore, Hamadou 
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Petit og hans musikere om å spille inn separate deler, uten at det virket som noe problem. Nå 

skal det sies at det rytmiske ikke var så komplisert i disse tilfellene. Kereste og hans musikere 

spilte inn i Bigola studio uten særlige problemer. 

3.3. Informant-gruppene 

Jeg vurderte flere musikere og grupper før jeg valgte hvem jeg ville studere nærmere. Dette er 

de kriteriene jeg brukte for å velge dem ut: 

� Gruppene skulle representere et bredt spekter, fra det typisk tradisjonelle til det typisk 

moderne, og med forskjellige blandinger av tradisjonelt og moderne mellom.  

� De skulle ha høy musikalsk kvalitet, og helst være profesjonelle. 

� De skulle opptre en del, slik at jeg kunne observere dem der de spilte. 

De fem gruppene av musikere jeg har studert er Baba Sani og hans gruppe, Ousmanou 

Kereste og hans gruppe, Moussa Babanguida og Wakilis, Gospel Singers og Negro Stars. Jeg 

velger å omtale dem som informanter, i mangel av et bedre ord. Dette høres ut som et veldig 

teknisk begrep, og kan også kritiseres for å gjenspeile et asymmetrisk, ikke likeverdig, forhold 

mellom den som forsker og de som informerer (Lundberg og Ternhag 2002 s. 41). Og noen vil 

kanskje tenke at en slik innsamling av informasjon og musikk er utbytting, der jeg som 

student sitter igjen med alle fordelene, mens informantene taper tid, energi og kanskje penger 

på det. Men jeg mener at alle informantene fikk noe tilbake, enten i form av tjenester, dekning 

av utgifter eller symbolsk betaling. Jeg ville ikke at det skulle bli mye penger eller dyre gaver, 

for da kunne jeg risikert pågang fra folk som ikke hadde så mye å komme med, men som 

gjerne ville tjene litt. Det kunne også gjort det vanskelig for eventuelle andre studenter og 

forskere. Jeg presiserte overfor alle involverte at jeg ikke skulle utnytte resultatene 

kommersielt, og alle aksepterte dette. Jeg opplevde generelt lite motstand eller kritiske 

spørsmål. Det verste tilfellet var da jeg måtte avbryte et intervju med lederen for Saul Pap’s 

Balafon Orchestra på en bar på grunn av en full mann som beskyldte meg for 

kulturimperialisme. 

Her følger en kort presentasjon av de fem gruppene og deres ledere: 

Baba Sani (f. 1951, heter egentlig Mohamadou Sani) spilte kalangou-tromme og 

banga-tromme. Før livnærte han seg som lastebilsjåfør, men nå er han profesjonell musiker og 

griot. Han hadde ikke noe generelt navn på musikken han spilte, men hadde et stort repertoar 

av rytmer i tradisjonell stil. Han spilte i brylluper, seremonier og på fester, og hos lamidoen, 

byens tradisjonelle leder. Hos lamidoen spilte han hver fredag og søndag, og når lamidoen og 
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hans følge var ute i byen. Baba Sani spilte sammen med familiemedlemmer og andre 

musikere. Jeg hørte ham bare spille tradisjonell musikk, men han har også spilt med band som 

spiller moderne pop. Baba Sani er haussa. Slekten kommer opprinnelig fra Nigeria, men selv 

er han født og oppvokst i N'gaoundéré. Han lærte å spille banga av sin far Harouna Maïbanga, 

som også var griot. Men faren spilte ikke kalangou, det lærte Baba Sani av Bala Maïkalangou 

fra Nigeria. Det er flere enn Baba Sani i N'gaoundéré som spiller kalangou, men ikke flere 

som spiller banga. 

 

Figur 1: Baba Sani, kalangou (til høyre) og Aoudou, kountoukou 

 

Ousmanou Kereste (f. 1962, d. 2005) var leder for en gruppe som sang, danset og 

spilte trommer og garaya. Antallet utøvere varierte fra 2-3 til 15,  avhengig av typen 

spilleoppdrag, som stort sett var brylluper og andre fester, og for lamidoen. Gruppen kalte 

musikktypen sin for mballa. Men de hadde ikke noe spesielt navn på trommene. Jeg velger å 

kalle dem mbaggou (se kap. om instrumenter og repertoar). De hadde et stort repertoar av 

musikk i tradisjonell stil, men spilte også inn en moderne versjon av en låt mens jeg var der. 

Medlemmene i gruppa var både fulanere, gbayaer og haussaer. Kereste selv var mbum og 

hadde bodd lenge i N'gaoundéré, men han var opprinnelig fra Ngaoundal, sør for byen. Før 

han kunne leve av musikken var han skredder. Foreldrene hans var ikke musikere, men 

jordbrukere og kvegoppdrettere. Han begynte å spille da han var 22 år gammel. Han hadde 
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ingen lærer, men lærte ved å høre musikere på fester og ute på åkeren. I N'gaoundéré er det en 

gruppe til som ligner på Kerestes, det er Hamadjouldes gruppe. 

 

Figur 2: Kereste (venstre trommeslager) i Bigola Studio 

 

Moussa Babanguida (død 2005) spilte garaya, sang og lagde låter i tradisjonell stil. 

Selv sa han at musikken hans ikke het noe spesielt. Babanguida var med i bandet Wakilis, 

som spilte en blanding av tradisjonell og moderne musikk. De brukte garaya, el.gitar, el.bass, 

trommesett og synth. Bandet besto av vinnere av forskjellige klasser i en musikkonkurranse 

arrangert av Alliance Franco-Camerounaise. Babanguida var vinneren av den tradisjonelle 

klassen. Wakilis spilte konserter, men ikke så ofte. Babanguida begynte å spille garaya i 1975. 

Etter et par år holdt han opp, men begynte igjen i 1989. Babanguida var haussa, født og 

oppvokst i N'gaoundéré. Faren hans var tradisjonell medisiner. Babanguida jobbet også med 

tradisjonell medisin, i tillegg til å være vaktmann. Men han kunne godt tenkt seg å leve av 

musikken. Jeg møtte flere som spilte garaya i N'gaoundéré, men ingen som jobbet så bevisst 

med musikken som Babanguida. Det var heller ingen band tilsvarende Wakilis, selv om noen 

enkeltpersoner prøvde lignende ting. 
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Figur 3: Babanguida og forfatteren 

 

Gospel Singers var et ungdomskor ved den videregående skolen Collège Protestant. 

Skolen ble drevet av kirken Eglise Evangelique-lutherienne du Cameroun (E.E.L.C.), som 

samarbeider med Det norske Misjonsselskap. Korets dirigent var Magalie Robert (død 2003). 

Medlemmene var mellom ca. 17 og 25 år, og de var fra en rekke etniske grupper. Koret ble 

startet rundt 1970 av misjonæren Erik Sandvik, de sang da amerikanske spirituals som en del 

av engelskundervisningen. Siden den gang har utviklingen gått mer og mer i retning av typisk 

afrikansk musikk, både tradisjonell og moderne. Koret har laget mange innspillinger gjennom 

årene. På plata Wamu le fra 2000 er det mer tradisjonell musikk enn på de tidligere 

utgivelsene. Koret opptrådte innenfor rammene av kirken; på gudstjenester, konserter og egne 

turnéer. De har vært på turné i Norge fire ganger. Dirigenten Magalie Robert hadde 3-årig 

utdanning i økonomi og forvalting, og underviste i musikk og matematikk på Collège 

Protestant. Han lærte musikk i oppveksten gjennom familien og i kirken og ble etter hvert 

interessert i både pop og tradisjonell musikk fra sin egen etniske gruppe, mbum pana. Det var 

veldig mange ungdomskor i de forskjellige kirkene, men Gospel Singers hadde en spesiell 

stilling blant dem, som nyskapende og med mange ressurser. 
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Figur 4: Gospel Singers og Magalie Robert 

 

Negro Stars var husbandet på baren Temple d’or. De spilte kun moderne popmusikk, 

aller mest afrikansk, men også noe jazz og blues. Alle musikerne levde av musikken, noen av 

dem spilte andre steder også. I blant hadde de gjesteartister fra andre byer. Bebey ”l’Etoile” (f. 

1969) var gitarist og leder for bandet. Han var beti, og kom fra hovedstaden Yaoundé. Han 

hadde hatt musikk som fag på videregående skole, og begynte å spille gitar i et kristent kor. 

Etter hvert begynte han å spille på barer. Våren 2000 var Temple d’or det det eneste utestedet 

i N'gaoundéré som hadde levende musikk regelmessig. Bandet spilte der fem dager i uka. 

 

4. Musikk 

Først i dette hovedkapittelet vil jeg sette opp noen trekk ved tradisjonell og moderne afrikansk 

musikk. Så vil jeg presentere noen av Nettls teorier om møter mellom vestlig og ikke-vestlig 

musikk. Jeg vil deretter bruke dette i analysen av musikken. 

4.1. Trekk ved tradisjonell og moderne afrikansk musikk 
Som et utgangspunkt for analyse av musikkeksemplene har jeg, ut fra litteratur, satt opp noen 

punkter om hva som er karakteristisk for afrikansk tradisjonell musikk i kontrast til afrikansk 

moderne musikk. En svakhet ved en slik sammenstilling er at sammenligningen noen ganger 
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er mellom afrikansk tradisjon og vestlig kunstmusikk, og da er forskjellene ganske store. Hvis 

man sammenligner afrikansk tradisjonell musikk med vestlig populærmusikk kan man finne 

mange likheter, fordi afrikansk tradisjon har påvirket den. En annen svakhet er den 

generaliseringen som oppstår når noen vil si noe generelt om et stort og variert felt. Chernoff 

(1979 s. 30) sier det slik: …”to discuss ”African” music, or ”African” anything, will involve 

the looseness and possible distortion that comes with generalization.” 

Rytmikk. At rytme er viktig i afrikansk musikk er nesten unødvendig å si, men likevel: 

”…the notion of rhythm form the basis for discussing, on a musical level, the general 

characteristics of the various African traditions…” (Chernoff  1979 s. 40). Og dette gjelder 

ikke bare for perkusjonsinstrumenter. Både trommer, fløyter, gitarer, feler og harper spilles 

med ””percussive attack,” staying ”on top” of the beat and imparting a rhythmic momentum to 

even the sweetest melodies” (s. 56). Og et fellestrekk i afrikansk rytmikk er at den er 

kompleks (s. 40). Når det gjelder moderne musikk skriver både Nettl (1983a s. 351) og 

Sulsbrück (1985 s. 96) om rytmisk forenkling av nyere stiler, riktignok når det gjelder 

afrikanske rytmer spilt i latin-amerika. I en del afrikansk popmusikk det en tendens til å ha 

færre perkusjonsinstrumenter med. De er erstattet av trommesett eller trommemaskin, og dette 

fører til en rytmisk forenkling. Om vestlig populærmusikk som er influert av eller stammer fra 

Afrika, mener Chernoff at  

…the polymetric character of African music has been partially abandoned or lost; a single main beat has 
taken an increased role in the creative development and appreciation of the music (s. 115). 
 

For å få et bilde av variasjonsmulighetene i afrikansk musikk bruker Nielsen begrepet 

standardrytmer (1985 s. 60-63). Dette er rytmer som er så utbredt i Afrika at han mener det er 

berettiget å kalle dem det. Standardrytme I går over åtte slag, fordelt slik: 3+3+2. 

Standardrytme II går over tolv slag, fordelt slik: 2+2+3+2+3. Begge er additive rytmer, til 

forskjell fra divisive rytmer (s. 57), som er delt opp i like store enheter. Standardrytme I høres 

ofte over et divisivt underlag på 2+2+2+2, mens standardrytme II som regel høres over et 

divisivt underlag på 3+3+3+3 (s.63). Nielsen påpeker at grunnformen av standardrytme II er 

veldig lik ”den velkendte cubanske claves-figur” (s.77). Sulsbrück (1985 s. 17) kaller denne 

for 3-2 clavesrytme. 
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Flerstemmighet. Nielsen (s. 69) sier at ”Afrikansk flerstemmig sang er traditionelt 

oppbygget ved at alle stemmer føres parallelt med hinanden.” Det kan være parallelle oktaver, 

kvinter, kvarter og terser. Når det gjelder parallelle terser er en vanlig forklaring at afrikanerne 

har lært det fra europeerne. Men Nielsen hevder at den geografiske fordelingen av ”kvint-

kvart-folk” og ”ters-folk” i forhold til tidligere engelske kolonier viser at det ikke stemmer. 

Han konstaterer at ”der findes to adskilte traditioner for flerstemmighed i Afrika, som er helt 

umiskendelige også i den nyeste afrikanske musikk” (s. 70). Likevel tror jeg at tre- og firstemt 

sang som følger et harmoniske underlag av hovedtreklanger og funksjonsharmonikk, har 

sammenheng med påvirkning fra moderne europeisk og latin-amerikansk musikk. Ewens 

(1991 s. 130) er inne på det i forbindelse med fremveksten til kongolesisk rumba: ”… the 

experience of singing Western harmonies in mission church choirs provided the background 

for many of the later singing stars.” Knudsen (1994 s. 12-13) mener at det er slik i Zimbabwe 

også, og siterer Dumisani Maraire: 

Shonafolk elsker å synge i flere stemmer. Nå for tiden kan du ikke synge mer enn to takter av en gammel 
tradisjonell sang før du har et fullt firstemt kor. 
 

Jeg tenker at grunnen til denne utbredelsen kan være at det fantes en tradisjon for 

flerstemmighet fra før. Men i Afrika kan det se ut til at harmonikk ikke har så stor betydning 

som rytme. Chernoff (s. 40) siterer A.M. Jones: ”Rhythm is to the African what harmony is to 

the Europeans…”, og hevder at i vestlig musikk er det harmoni og melodi som teller mest. 

Form/struktur.   

Åpen form er en veldig vanlig form i afrikansk musikktradisjon, i følge Ledang (1983 s. 19). 
 
Open form comprises forms manifesting themselves in music events characterized by an element of 
unpredictability or ambiguity with respect to 
- the limitation in time and space of the music action or interaction: or 
- the distinction beetween participants and non-participants: or 
- the limitation in time of the music sound. 
(Ledang 1983 s. 11) 
 

Slik jeg tolker dette, dreier det seg om åpen form både i den klingende musikken og i 

forhold til menneskene som er til stede. Av variabler som har med klingende musikk å 

gjøre nevner Knudsen (1994 s. 9) blant annet varighet, instrumentering, stemmeklang, 
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dynamikk, tempo, polyfoni og polyrytmikk. Knudsen skriver om tradisjonell shonamusikk 

fra Zimbabwe, men jeg tror det er riktig å si at dette gjelder all tradisjonell musikk i ulik 

grad. 

Ledang oppsummerer de viktigste trekkene ved åpen form slik (s. 19): 

- Neither beginning nor end is pre-determined, and the time limitations of each music event are 
dependent on a number of factors, some inherent in the music, and some not. 
- The monotony of numerous repetitions of a basic pattern is counterbalanced by individual and 
collective improvisation and spontaneous expressions, i.e., the music activity picks up things that happen 
currently, the result being that the total sound picture is a collective expression of the events of a social 
interaction process which, in fact, can never be repeated. 
 

I moderne popmusikk er formen mer lukket, mer strukturert. Vestlig pop har visse likheter 

med klassisk musikk. En skjematisk sammenligning jeg har laget en av en typisk vestlig 

poplåt og sonatesatsform illustrerer dette: 

Poplåt Sonatesatsform (som i konsert/solosonate) 
Intro Intro 
1. vers Hovedtema 
Bridge Overledning 
Refreng Sidetema 
2. vers Hovedtema 
Bridge  Overledning 
Refreng Sidetema 
Stikk/instrumental solo (kan modulere). Høydepunktet. Gjennomføring (modulerende). Høydepunktet. 
evt. 3. vers 
Refreng 

Reprise 

”Outro” Epilog 
 

I afrikansk popmusikk finner en svært sjelden en gjennomført slik struktur. Den er mer 

eller mindre preget av åpen form. Men man kan finne igjen deler av denne strukturen.  

En annen struktur som går igjen i afrikansk pop er en todeling av låten, der den andre 

delen er mer dansbar enn den første. I soukous kalles denne andre delen sebene (Ewens s. 

141). 

Skalagrunnlag. I instrumental og vokal tradisjonell musikk kan man i følge Nketia 

finne skalaer med mellom fire og sju trinn (s. 116 og 147). Disse kan finnes i ekvidistante 

eller ikke-ekvidistante versjoner, med eller uten halvtonetrinn (s. 117-119) og i 

forskjellige modi (s. 159). Alt i alt gir dette veldig store variasjonsmuligheter. Men alle 

mulighetene brukes ikke til en hver tid overalt, utvalget er opp til hvert enkelt samfunn og 

kultur (s. 116).  

Nielsen (s. 68) mener at grunnen til at man kan finne så mange skalatyper er at man 

tradisjonelt ikke bruker skala-begrepet i Afrika. Når man analyserer tonematerialet i 

sanger og på instrumente, men ikke kjenner tonene i en eventuell skala, er det umulig å 
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vite om tonene i en bestemt sang utgjør en komplett skala eller bare et utsnitt av den. Han 

sier videre at analyser likevel har vist at mange afrikanske melodier er diatoniske, mens 

andre melodier kan beskrives som pentatone, vel å merke uten halvtoner. Jeg mener at 

også moderne popmusikk, både afrikansk og vestlig, bruker diatoniske og pentatone 

skalaer. 

Intonasjon. Nielsen (s. 70) mener at  

Taletonehøjderne i afrikanske språk kan måske også i et vist omfang forklare hvorfor mange afrikanske 
sangere ikke er specielt tonehøjdebevidste. For selv om et sprogs tre taletoner har stor betydning for 
forståelsen af et ord, er de trods alt relative: der er god plats imellem dem. 

 
Dette gjelder ikke bare sangere. Nketia (s. 147) skriver om tradisjonell musikk: 

In African musical practice, the areas of tolerance of pitch variation for particular steps of the scale are much 
larger than those of traditions that base their music on a fixed pitch of 440 vibrations per second for A. 
 

Moderne popmusikk bruker nettopp faste tonehøyder. Både det vokale og tradisjonelle 

instrumenter som brukes i moderne musikk må justeres i forhold til dette. Det forhindrer ikke 

at man ofte kan høre intonasjon som ikke er helt i samsvar med det tempererte idealet. 

Repetisjon og variasjon. Repetisjon er et fremtredende trekk i både tradisjonell og 

moderne afrikansk musikk, men det er ikke så lett å forklare fenomenet. Chernoff sier: ”We 

are not yet prepared to understand how people can find beauty in repetition” (s. 55). Han 

trekker også inn talking drums i forbindelse med repetisjon. Siden instrumenter kan snakke 

kan et afrikansk rytmemønster ses på som en setning, og en av grunnene til at repetisjon er så 

viktig i afrikansk musikk er at repetisjon av en rytme tydeliggjør dens mening (s. 80). 

Språklige uttrykk er en hjelp til å skape nye rytmer, men språket er også med på å sette grenser 

for improvisasjon. Hvis rytmen forandres for mye, forandres også meningen (s.81).  

Når en kort frase eller musikalsk mønster repeteres og varieres mange ganger kan det 

kalles iterativ form (Ledang 1983 s. 19). Moderne popmusikk inneholder gjerne også lengre 

fraser, men jeg mener at iterativ form er vanlig også her.  

Instrumenter. Afrikas store variasjon av tradisjonelle instrumenter har det til felles at de 

ikke er masseproduserte (Bebey 1975 s. 40). Instrumentmakeri er en mer individuell sak en i 

vesten og profesjonelle håndverkere som har spesialisert seg på instrumentbygging er veldig 

sjeldent i Afrika. Vanligvis lager musikere sitt eget instrument, tilpasset sin egen smak. 

Hvordan instrumentene blir, kommer an på de materialene som er tilgjengelig. I moderne 

musikk er en avhengig av å kjøpe og vedlikeholde masseproduserte, standardiserte 

instrumenter. 
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I tradisjonell musikk kan instrumenter ofte ”snakke” (Chernoff s. 75-82). Han nevner 

dessuten at også i moderne pop kan instrumentene snakke, for eksempel dondon, congas, 

bassgitar og trompet. Dette har jeg ikke sett omtalt i annen litteratur eller observert selv, og 

jeg tror det vanlige er at moderne instrumenter ikke snakker. 

Historie. Jeg mener det er riktig å si at tradisjonell musikk generelt har en lengre historie 

enn moderne popmusikk. For eksempel kan innflytelse på Dagomba-musikk gå over 300 år 

tilbake og Zhem-rytmen skal ha en 500-årig historie. (Chernoff s. 202-203). Men et annet 

spørsmål er jo hvor mye musikken er blitt forandret underveis. Andre rytmer som regnes som 

tradisjonelle kan være nylagde. Når det gjelder moderne musikk oppsto samtlige stiler i det 

20. århundre, selv om deres røtter kan være eldre. Men det finnes mange eksempler på at 

såkalt tradisjonell musikk er nyere enn moderne poplåter. 

Hva er ”verket”? I følge Nketia (s. 25) er det i tradisjonell musikk ikke vanlig å gi navn til 

individuelle musikkstykker, bortsett fra hvis de utgjør spesielle stilistiske varianter. Navnet på 

en type musikk kan heller være en kategorisering ut fra blant annet utøvere, funksjon, sosial 

anledning, instrument og dans. I moderne musikk har verket derimot alltid en tittel. 

Komponisten av verket er så å si alltid kjent. I tradisjonell musikk kjenner man ofte ikke 

komponisten. 

4.2. Møter mellom vestlig og ikke-vestlig musikk 
Et begrep Nettl bruker for å forklare de mange ulike strategiene i møte med vestlig musikk er 

musical energy (1983 s. 348-349). Dette innebærer at alle kulturer har en viss mengde energi 

(eventuelt kapasitet, eller grense) tilgjengelig for musikalsk kreativitet og aktivitet. Noen 

bruker mye energi på musikalsk aktivitet, andre holder den på et minimum. Mengden energi 

som en kultur bruker på musikk forandres bare sakte over tid. Man må derfor anta at når noe 

nytt kommer inn, balanseres dette med tap av noe annet, nytt materiale erstatter noe som 

fantes fra før. 

Nettl foreslår åtte ikke-vestlige reaksjoner,”eight limited responses” (1983 s. 349-352), på 

vestlig musikk. De er satt sammen på grunnlag av analyser av musikk produsert i ikke-vestlige 

samfunn, ikke på grunnlag av feltobservasjoner. Noen av reaksjonene henger sammen med 

hele repertoarer, andre med enkeltstående musikkstykker, opptredener eller visse aspekter ved 

musikken. Reaksjonene overlapper hverandre og er i varierende grad og proporsjoner til stede 

i en kultur. 
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1. Abandonment - fullstendig tap av en musikalsk tradisjon. Nettl mener at dette sjelden 

eller aldri har skjedd, at en levende kulturs musikk sporløst har forsvunnet og blitt 

erstattet med vestlig musikk. En tradisjon kan blitt redusert eller forandret, men likevel 

fortsatt å eksistere i en annen form. Og noen steder kan selve musikken ha overlevd, 

mens andre former for tradisjonell livsform har forsvunnet. 

2. Impoverishment – deler av musikken har forsvunnet. Repertoarer har blitt mindre, 

instrumenter har forsvunnet, sanger har blitt standardisert og rytmer blitt forenklet. 

Dette frigjør musikalsk energi, som kan brukes til å absorbere vestlig musikk. Hvis 

man deler musikk inn i sound, behavior og concept [fra Merriam 1964 s. 32], bevares i 

mange kulturer musikkens sound, mens tradisjonell behavior forlates til fordel for 

vestlig tilsvarende, for eksempel konserter, betalte profesjonelle musikere, 

innspillinger og radio, sittende framføring og klapping når musikken er slutt. 

Tradisjonelle concepts om musikk (dens opprinnelse, hva den er, hvordan den 

defineres, dens rolle i livet, hvilken kraft den har), er mest utsatt for å bli oppgitt til 

fordel for vestlig concepts. 

3. Isolated preservation – tradisjonen tas vare på i et beskyttet miljø, som i et museum, 

mens størsteparten av musikklivet forandres til vestlige former. Den musikken folk 

anser som sin kulturarv bevares i isolerte gjemmer, ofte under myndighetenes 

beskyttelse. Folk ser på denne musikken som noe som tilhører fortiden og som de 

sjelden opplever, forbeholdt spesiell bruk, spesielle anledninger og sosiale klasser. Det 

kan finnes et ønske om å bevare den gamle musikken uten å forandre den, å gi den en 

stabilitet den trolig ikke hadde før i tiden. 

De neste kategoriene finnes i mindre deler av repertoarer, og er ikke representative for 

musikken i hele samfunn: 

4. Diversification – kombinasjon av ulike elementer inn i en enkelt musikalsk eller sosial 

kontekst. Et enkelt musikalsk nummer kan inkludere stiler fra mange steder og disse i 

seg selv kan representere ulike reaksjoner på vestlig musikk. 

5. Consolidation – samle ulike tradisjoner til en enhet. Dette har blant annet skjedd i 

forbindelse med dannelse av nasjonalstater med mange etniske og politiske grupper. I 

Afrika har spesielle danse- og musikkgrupper hatt som formål å presentere musikk 

som anerkjennes som nasjonal. 
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6. Reintroduction – gjeninnføring av musikk til opprinnelsesstedet etter opphold et annet 

sted. For eksempel ble afrikansk musikk brakt til mange steder i Amerika med slaver, 

forandret og utviklet gjennom kontakt med spansk og britisk musikk, og så returnert til 

Afrika, der den influerte moderne afrikansk musikk. 

7. Exaggeration – musikalske elementer forandres og overdrives for å passe til vestlige 

forventninger om eksotisme og oppfatninger av hva en tradisjon skal være.  

8. Humourous juxtaposition – humoristisk blanding av ikke-vestlige og vestlige 

elementer. 

Nettl presenterer også tre bredere konsepter som gjelder forholdet mellom ikke-vestlig og 

vestlig musikk (s. 353). De tidligere åtte reaksjonene kan være del av dem.  

Syncretism – i antropologi brukes dette uttrykket for å forklare framvekst av kulturelt 

blandede fenomener når elementene er lignende eller kompatible (”similar or compatible”). 

Dette begrepet har vært mye brukt i musikkantropologi, spesielt for å forklare de mange 

stilartene med afrikansk opprinnelse som kom fra Amerika til Afrika. Blandingsstiler i det 20. 

århundre ser ut til å ha utviklet seg lettest der kildene er lignende, kompatible og, viktigst, har 

sentrale trekk felles.  

Westernization – å forandre en tradisjonell musikkultur i vestlig retning ved å ta inn 

det en anser for å være sentrale vestlige elementer. Det må være en enighet om hva som er 

sentrale trekk mellom begge kulturer i utvekslingen. De viktigste trekkene er 

funksjonsharmonikk, betydningen av store ensembler, vekt på komponerte stykker som 

fremføres mer eller mindre uforandret, og enkle, men stabile rytmemønstre. Disse trekkene tas 

inn enten de er kompatible med den tradisjonelle musikken eller ikke. 

Modernization – kompatible, men ikke-sentrale elementer blir tatt opp i musikken. Det 

kan være at skalaer har blitt justert, konsertsituasjoner forandret, notasjon introdusert og 

støttesystemer forandret.  

Begrepet compatability går igjen her, og kan forklares med ”degree of significant 

similarity” (s 347). Kompatibel vil altså si grad av betydningsfull likhet. 

Nettl oppsummerer de tre kategoriene slik (s. 354): Syncretism oppstår når to møtende 

musikalske systemer har kompatible, sentrale trekk. Westernization er når ikke-vestlig musikk 

inkorporerer sentrale, ikke-kompatible vestlige trekk. Modernization er når ikke-vestlig 

musikk inkorporerer ikke-sentrale, men kompatible vestlige trekk. 

Noteeksemplene mine er ment å være deskriptive fremfor preskriptive (Ledang 1983 s. 

9). Det vil si at de ikke tar sikte på å beskrive alle aspekter ved musikken, og at en utøver ikke 
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vil kunne gjenskape musikken ved hjelp av dem. Eksemplene representerer min tolkning av 

den klingende musikken.  

Jeg har valgt å notere samtlige tredelte rytmer som 12/8, selv om jeg har sett at andre 

har valgt 6/8. På den annen side bruker mange 12/8. Nielsen noterer standardrytme II i 12/8 

(1985 s.77). Chernoff (1979 s. 86) noterer Agbekor, en rytme med en lignende bjellerytme 

som So k’om ne me, i 12/8. En grunn til å bruke 12/8 er at noen av rytmene har såpass raskt 

tempo at notasjon i 6/8 ville resultert i mange taktstreker og gjort det uoversiktlig.  

4.3. Medialisering 

”Medialisering innebär att en musikform på olika sätt förändras av och anpassas til 

mediesystemet” (Lundberg, Malm, Ronström 2000 s. 66). Med musikkform mener forfatterne 

ikke bare hvordan musikken klinger, men også praksis i forhold til fremføring, bruk og 

funksjon. I industrialiserte land skiller de mellom fire perioder i medialiseringens historie (s. 

67). Forfatterne mener de siste periodene i høy grad også berører den tredje verden.  

Den første perioden går fra etableringen av plateindustrien på begynnelsen av 1900-

tallet fram til gjennombruddet for elektrisk innspillingsteknikk og radio på 1920-tallet. Den 

andre perioden var fra slutten av 20-tallet til ca. 1970. I denne perioden kom teknologiske 

nyvinninger som LP-plate og stereo, men det forandret ikke på avgjørende måte 

forutsetningene for medialiseringen. Den tredje perioden går fra ca. 1970 fram til andre 

halvdel av 1980-tallet. I begynnelsen av perioden kom kassetteknologien og batteridrevne 

radio- og kassettspillere. Med denne billige teknologien kunne musikk spilles inn og spres til 

de mest avsidesliggende steder. Internasjonalt ble elektriske musikkinstrumenter og 

flerkanalsteknikk ved innspilling etablert. Stadig flere musikkformer i stadig flere land ble 

innlemmet i medieverdenen. Fjerde periode startet i andre halvdel av 1980-tallet og pågår 

fortsatt. Den er preget av stort mangfold i musikkproduksjon og mediestruktur gjennom 

fremskritt i teknologien.  

I den fjerde og siste av disse periodene skiller forfatterne mellom fire typer 

medialiseringsprosesser (s. 68-70): primær medialisering, ommedialisering, avmedialisering 

og gjenmedialisering (min oversettelse, ”återmedialisering” på svensk). 

� Primær medialisering innebærer at en lokalt forankret musikktype blir spredt gjennom 

lokale eller regionale medier. Vanligvis dreier det seg om utgivelse på kassett eller CD 

og radiosendinger. Musikeres møte med studioets muligheter og nye instrumenter 
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påvirker måten de spiller. Resultatet av innspillingen blir annerledes enn den levende 

musikken som var utgangspunktet - den blir medialisert.  

� Ommedialisering er når allerede medialisert musikk medialiseres ytterligere, gjennom 

å smeltes sammen og tilpasses elektroniske musikk- og medieteknologier. 

Ommedialisering har først og fremst funnet sted i den internasjonale musikkindustrien, 

ikke innen noen bestemt etnisk eller annen gruppering. Eksempler på ommedialisering 

er blant annet disko, rap og remixing. Før var denne prosessen bare mulig i de større 

selskapenes studioer. Men ved hjelp av lavere priser på datateknologi er det mulig å 

gjøre det for eksempel hjemme. 

� Avmedialisering innebærer at primært medialisert eller ommedialisert musikk 

fremføres live i en lokal kontekst. Den medialiserte musikken tilpasses de lokale 

musikernes instrumenter og spillestil og tas opp i repertoaret. Musikken forandres 

igjen – den tidligere, i hovedsak homogenifiserende, medialiseringsprosessen avløses 

av en prosess som er diversifierende og profilerende. Engelske tekster erstattes av 

lokale språk, musikken utføres på tradisjonelle instrumenter eller brukes i tradisjonelle 

seremonier eller fester. Følgen blir at mange av de trekkene som medialiseringen 

hadde tilført forsvinner ved at musikken fremføres live. Dette medfører i mange 

tilfeller at nye varianter av musikkstiler oppstår – musikken lokaliseres.  

� Gjenmedialisering finner sted når den avmedialiserte musikken igjen formidles 

gjennom et medium, for eksempel spilles inn på et lokalt plateselskap med vekt på 

tilpasning til lokale konvensjoner for mediert musikk. 

Lundberg, Malm og Ronström mente at det først og fremst var de siste periodene, det vil si fra 

ca. 1970, som i høy grad berørte den tredje verden. Men medialisering har en lang historie 

også i Afrika. I følge Bender (2004 s. 89) var Tessema Eshete fra Etiopia den første afrikanske 

musikeren som lagde kommersielle innspillinger, på Odeon i Berlin rundt 1910.  

I følge Bender (2004 s. 90-92) har innspillingsteknologi påvirket utviklingen av moderne 

afrikansk musikk på flere måter. De viktigste er atskillelsen av vokale og instrumentale deler 

og tidsbegrensningen på tre minutter på 78 r.p.m. plater og 45 r.p.m. singler. Men etter hvert 

som teknologien gikk framover økte mulighetene for lengre innspilte musikkstykker. 

Den pan-afrikanske suksessen til kongolesisk musikk kan ses i sammenheng med 

kringkastingen av den (Bender 2004 s. 95). Under 2. verdenskrig hadde Radio Brazzaville og 

Radio Leopoldville kraftige sendere som sendte både politiske budskap og afro-cubansk og 

kongolesisk musikk. Ingen afrikansk musikk hadde til nå hatt et publikum over hele Afrika. 
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Det var også andre faktorer i spredningen av denne musikken. Kongolesiske platekompanier 

hadde distribusjonsnettverk over hele sentral-, vest- og øst-afrika.  

Før 1960 var det ingen muligheter for plateinnspilling i Kamerun (Nkolo og Ewens s. 

442). Etter hvert kom det studioer, men bare i sør. I 1985 startet det statlige tv-selskapet 

CRTV, og det ble viktig for musikkindustrien (Fuller og Fuller 1997 s. 8). 

I N'gaoundéré var det ingen musikkindustri. Det eneste stedet man kunne spille inn 

musikk var lenge det kristne radiostudioet Sawtu Linjila, men der hadde de ikke 

flersporsteknikk. Jeg tør faktisk påstå at vi hadde Adamaouas beste flerspors studio stua i 

huset der jeg bodde. Det ble kalt Bigola Studio, og besto av et Roland digitalt portastudio, eid 

av Vakoté Dieudonné. 

4.4. Baba Sani 

4.4.1. Instrumenter og repertoar 

Baba Sanis hovedinstrument er kalangou. Det er en tromme som kan skifte tonehøyde ved å 

stramme og slakke de to skinnene. Den spilles med én hånd og én krumbøyd stikke. Trommen 

henger i ei reim over skulderen, og tonehøyden forandres ved at albuen  klemmer sammen 

lærreimene som forbinder skinnene i hver ende. Skinnene er tynne og elastiske. Det ble sagt at 

de var laget av skinn fra kalvefostre… Kroppen er laget av tre og formet nesten som et 

timeglass, det vil si smalere på midten enn i endene. Inni trommen ligger noen frø, som 

vibrerer mot skinnet når det spilles. Sammen med kalangouen brukes ofte en liten tromme av 

samme type. Den  er stemt høyt, men tonehøyden varieres ikke. Når man står henger den rett 

under den store kalangouen. I mangel av et bedre navn, kaller jeg den lille-kalangou. 

Kalangou ligner mye på dondon, som spilles hos dagomba-folket i Nord-Ghana, og 

som Chernoff skriver mye om. (s. 43). Baba Sani er haussa, og Chernoff  diskuterer 

muligheten for at rytmen Takai har forbindelser til haussa, for mange dagombaskikker ligner 

på haussaskikker (Chernoff s. 202).  

Kalangou er en type tromme som folk i vesten forbinder med talking drum (Chernoff 

s. 77), kanskje fordi det er lett å høre at de varierende tonehøydene minner om snakking. For å 

kunne forklare hvordan Baba Sani snakker med sin kalangou burde jeg ha lært meg haussa. 

Men det gikk utenfor rammene for denne oppgaven. Jeg vil derfor presentere Chernoffs 

forklaring av hvordan og hvorfor trommer og andre instrumenter kan brukes til å snakke med 

(s. 75-82). 
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Det er to grunner til at afrikanere kan snakke med trommene. For det første er 

afrikanske språk tonale. Det vil si at tonehøyden på et ord har betydning for meningen, samme 

ord med forskjellig tonehøyde betyr forskjellige ting. For det andre kan trommer spille 

melodisk, ikke bare rytmisk. Ved enten å bruke to trommer, eller ved å slå en tromme på ulike 

måter, kan en imitere talespråket.  

Å snakke med trommer krever spesialister, men fenomenet finnes likevel i varierende 

grad i nesten alle afrikanske kulturer. Hvor presis kommunikasjonen blir varierer også, det 

samme gjør folks evne til å forstå trommespråk. For å unngå forvirring kreves en slags felles 

kode mellom utøver og lytter (Bebey s. 95). 

Alt som kreves for å snakke med en tromme, eller et hvilket som helst instrument, er 

bruken av to tonehøyder. Når det gjelder trommer er tydeligste eksempelet dondon, der man 

kan heve og senke tonehøyden med lærreimene som er spent mellom skinnene. Bebey (s. 95) 

sier at språket som spilles på ”hour-glass drum” er relativt rett fram, sammenlignet med andre 

typer trommebudskap. 

En annen måte å snakke på er å bruke to trommer med ulik tonehøyde (Chernoff s. 77). 

Videre kan man spille på en enkelt tromme på flere måter (s. 77-78). På Atsimewu, en Ewe-

tromme, kan en spille ni forskjellige toner, med ulike stikkeslag og kombinasjoner av slag og 

demping med hånda. Og ved videre variasjon av disse ni, kan ytterligere ti spilles! 

Dyktige trommeslagere integrerer det språklige og det musikalske, de snakker samtidig 

som lager gode rytmer (s. 81). Det de sier varierer mye, alt fra fornærmelser til lovprisninger. 

Mange populære danserytmer stammer fra navn som lovsynges. Chernoff nevner også 

haussasanger som handler om både kjærlighetserklæringer, skjønnhet og latterliggjøring av 

rivaler. Disse er også samtidig rytmer som spilles av grupper. 

Kountoukou. Dette er en liten tromme laget av en halv kalebas, med ett skinn, som er høyt 

stemt. Den spilles med to små stikker. Den brukes til å akkompagnere kalangou. 

Banga. Den er liten og enkel, med ett skinn. Kroppen smalner av fra skinnet, og i andre enden 

er den nærmest spiss. Den holdes under armen. Det brukes hovedsakelig en type slag, åpent 

slag med hånda mot midten av skinnet. Noen ganger brukes også et forsiktig lukket slag. Den 

spilles ikke sammen med andre instrumenter, og bare for lamidoen.  

Baba Sani hadde et stort repertoar, og dette er de rytmene han valgte å presentere da 

jeg spurte hva som var typisk kalangou-musikk (1/6): Goumba, goumba dada, bafia, achawara 

zaria, mballa, goge gidangia, maïkalangou dadi, achawara (simple), ganssara, takia makiera, 

zengue, takia wanzamai, bend-skin, dilim, takia mahaouta, oubanbarow. Goumba er en typisk 
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haussa-rytme, ”man kan si den kom med kalangouen” (intervju 6/6). Takia makiera (for 

smedene), takia mahaouta (for slakterne) og takia wanzamai (for tradisjonelle doktorer) var de 

eldste rytmene. 

4.4.2. Mballa-rytme 

Mballa-rytmen er interessant av flere grunner. Den var en av de mest populære rytmene. 

Kereste og hans musikere spilte den også. Dessuten blir denne og lignende rytmer brukt i 

moderne popmusikk (se 4.5.5, 4.6.2 og 4.7.2).  

Opptaket er gjort hjemme hos Baba Sani, uten publikum og dansere. Fordelen med det 

er at lyden blir klarere, ulempen er at jeg ikke får med interaksjonen med danserne.  

Baba Sani forklarte at mballa stammet fra goumba, en haussarytme. Og goumba 

stammer fra goumba dada. Denne er goumbaens ”mor” - dada betyr mor. Goumba dada er 

tydelig 4/4, i både kountoukou og kalangou. I goumba spilte kountoukou en tvetydig rytme, 

mellom 4/4 og 12/8, mens kalangouen var tydeligere i 12/8. Dette elementet av tvetydighet i 

rytmen er typisk for goumba og mballa, selv om jeg mener at mballa uten tvil går i 12/8. I 

tillegg til at rytmiske grunnlaget er litt forskjellig har mballa et raskere tempo enn goumba. 

Mballa regnes som en fulani-rytme, selv om den stammer fra haussa. I N'gaoundéré hadde 

fulani- og haussakultur flytende grenser (se 6.2.1). 

Jeg har valgt å notere kalangouen på samme måte som Chernoff (f.eks. s. 46) noterer 

dondon, siden instrumentene ligner hverandre mye. I tillegg har jeg notert lille-kalangouen 

øverst i systemet. En slik notasjon innebærer en kraftig forenkling, men notasjonen er ment å 

være deskriptiv. Det kunne også vært notert mer nøyaktig, for eksempel som Kvarans (2003 s. 

91) notasjon av tama. 

I nesten alle Baba Sanis rytmer spiller den akkompagnerende kountoukouen veldig 

likt, ofte divisivt (Nielsen s. 57) eller varianter av 8-dels underdeling i 4/4 eller 12/8. 

Variasjonen i musikken ligger i kalangouen. Men disse variasjonene er vanskelige å få tak på. 

Jeg har spurt meg hva som er det typiske for hver rytme, og hvor mye som er faste mønstre og 

hvor mye er improvisert. Jeg har ikke noe klart svar, og jeg opplever musikken som kompleks. 

Det kan være en trøst at da Baba Sani lærte å spille kalangou måtte han spille kountoukou og 

høre på læremesteren i 4-5 år før han fikk prøve kalangouen selv. 

 



 33 

 

Baba Sanis spill i mballa består av et tilsynelatende uendelig antall variasjoner. Noen er enkle, 

andre er kompliserte og virtuose. Men ingen av dem synes å ligne særlig på hverandre. Jeg har 

valgt å notere tre variasjoner fra begynnelsen av innspillingen. Noen av variasjonene går over 

en takt (var. 1), andre over to takter (var. 2 og 3). Hver variasjon spilles ofte to ganger, og den 

andre repetisjonen kan være en variant av den første, som i var. 2. Det er vanskelig å finne noe 

fast system i variasjonene. Jeg vil karakterisere formen som åpen, den forandrer seg fra gang 

til gang.  
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4.4.3. Zengue-rytme 

Zengue var også en av de mest populære rytmene til Baba Sani, i tillegg til mballa. Baba Sani 

sa at zengue var en ny rytme, som var utviklet fra moderne musikk (”musique developé”). 

Nkolo og Ewens (2000 s. 445) omtaler zenge som en dans som fulgte med musikk de kaller 

new rumba og makossa-soukous fusion. (Jeg velger den franske skrivemåten, zengue). Og 

Baba Sanis zengue er direkte inspirert av makossa, soukous og lignende poprytmer – som i sin 

tur er påvirket av tradisjonell musikk, men mer indirekte. Man kan på en måte si at zengue har 

gått fra tradisjonell til moderne og tilbake til tradisjonell!  

Baba Sanis versjon av zengue ligner mye på de andre, mer  tradisjonelle, rytmene. Den 

er også integrert i hans vanlige repertoar. Den største forskjellen er kanskje at lille-kalangouen 

brukes mer enn vanlig, og mer repeterende.  

Det er lett å høre inspirasjonen fra soukous og makossa i rytmen til lille-kalangouen. Jeg har 

notert tre rytmer som jeg har kalt ”clavesvarianter”, fordi de har mange fellestrekk med 

cubansk clavesrytme (Nielsen 1985 s. 77, Sulsbrück 1985 s. 17). (Se også 4.1). Alle består av 

fem slag. Lengden på slagene tilsvarer verdien av to firedeler, to punkterte åttendedeler og en 

åttendedel (4+4+3+3+2 sekstendedeler). Jeg tok også med et eksempel fra Etat-Major (se 

4.8.2) for å vise sammenhengen med moderne pop. Det er ikke identisk med noen av 

”clavesvariantene”, men er nesten likt clavesrytmen.  

Strukturen i Baba Sanis zengue er enklere å forstå enn i hans mballa. Den er en 

veksling mellom ”claves-varianter” og andre variasjoner. Noen av variasjonene er korte og 

kommer flere ganger (f.eks. var 1). Andre er lengre og mer kompliserte (f.eks. var. 2) I Baba 

Sanis mballa registrerte jeg ikke noen variasjonener som kom flere ganger. Både den enklere 

strukturen og det mer repeterende preget i zengue stemmer overens med det Nettl, Sulsbrück 

og Chernoff sier om at afrikansk pop er rytmisk forenklet i forhold til tradisjonell musikk (se 

4.1). Moderne pop er ofte bygget opp med 2- og 4-taktsperioder. Men Baba Sani så ikke ut til 

å være bundet av dette, ved 00:40 avbryter han for eksempel midt i en tredje repetisjon av 

”clavesvariant” 3 for å spille var. 1. 

Når det gjelder tempo går makossa og soukous ikke så fort denne zenguen. Kanskje 

har det raske tempoet blitt inspirert av for eksempel mapouka fra Elfenbenskysten, som også 

var en populær popstil på denne tiden.  
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4.4.4. Banga-rytme 

Ordet banga brukes om både tromma og rytmen, som må sies å være den tradisjonelle rytmen 

jeg hørte i N'gaoundéré med minst forbindelser til moderne popmusikk. Den spilles bare for 

lamidoen, hver fredag og søndag og når han er ute i byen med sitt følge og de andre 

hoffmusikerne. Baba Sanis lærte å spille banga av sin far, det går i arv i familien. Baba Sani 

antydet at dens historie gikk flere hundre år tilbake.  
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Den første gangen jeg så banga framført inne hos lamidoen (12/5) spilte de 20-25 

minutter, andre gangen (19/5) nesten en time. Fremføringen gikk i ett, uten pauser. Jeg har 

lagt ved et utsnitt på to og et halvt minutt fra 19/5, og notert den ene av de to melodiene i 

opptaket. 

 

Det var hele tiden en spørsmål-svar struktur. Baba Sani som forsanger sang spørsmålene, og 

guttene og broren sang svarene. I den første av de to melodiene går spørsmålet og svaret over 

fire takter hver, i den andre (01:13) går det over to takter hver. Ved 02:13 høres starten på 

neste melodi. Melodien i noteeksempelet har en enkel type spørsmål-svar, der svaret hele 

tiden er det samme. Spørsmålet varieres noe i første halvdel, mens andre halvdel er nesten lik 

svarets andre halvdel. I melodi nummer to (01:13) er det to ulike spørsmål, med ett svar som 

ikke varieres.  

Rytmisk er banga-musikken enkel, trommene spiller det samme hele tiden, men jeg 

hadde vanskeligheter med å finne pulsen til å begynne med. Det er mulig det finnes flere 

tolkninger av rytmen, men jeg velger å notere den i 12/8. Når man legger 12/8 pulsen til 



 37 

grunn, blir det 3 mot 4 slag i hver av de to siste taktene i perioden, altså polyrytmikk. Dette er 

et typisk trekk i tradisjonell musikk.  

Melodien i noteeksempelet er pentaton, uten halvtonetrinn. Både spørsmålet og svaret 

ender på G, og det er naturlig å se dette som grunntonen. Intonasjonen er litt uklar, men jeg 

mener at tonene som brukes er G – A – C – D – E. I følge Persichetti (1961 s. 51) er det en 

diaton pentaton i 4th mode. Eyre (2002 s. 26) kaller den dorian pentatonic. 

4.4.5. Musikk hos lamidoen 

Siden både Baba Sani og mye av musikklivet i byen er knyttet til lamidatet vil jeg skrive litt 

om musikken der. Lamidoen i N'gaoundéré er byens tradisjonelle og muslimske leder, og sjef 

for andre tradisjonelle ledere i regionen. 

I resten av denne oppgaven har jeg delt de forskjellige nivåene i musikken inn i tre 

hovedkapitler. Men siden jeg beveger meg litt på siden av hovedtemaet her, vil jeg vil gjøre et 

unntak. Jeg vil heller gjøre som Shelemay (2001), å skrive fortløpende om sound, setting og 

significance i lamidatets soundscape. 

Sound 

På cd’ens spor nummer 4 går lamidoens følge forbi på veien. Instrumentene vi hører er kakaki 

(00:04), alghaita (00:18), pare (00:23), Baba Sani og Sadissou synger lamidoens navn 

”Hayatou” og spiller kalangou (00: 35), store trommer (00:53). Andre instrumenter som 

brukes hos lamidoen er garaya, banga og ndja. Banga og kakaki brukes bare for lamidoen, 

mens de andre instrumentene kan spilles overalt. 

Instrumentene spilte nesten alltid samtidig. Men jeg spurte meg selv om de spilte 

sammen, for det hørtes nokså kaotisk ut. Og grunnen til det er at de spiller hver for seg. Et 

unntak er under Fantasia-festen, da spiller kakaki, alghaita, pare og trommer en danserytme 

sammen. Trommer, alghaita og pare kan også spille sammen, i følge Babanguida (4/6). 

Kakaki (Bebey s. 71), eller gagasi på fulani, er et stort horn som brukes av haussaer i 

Niger, Nord-Nigeria, Tchad og Nord-Kamerun. Det er laget av metall, og kan være opptil 2,7 

m langt. Det består av to deler som settes sammen: en trakt og et rør med munnstykke i enden. 

Bebey sier at med få unntak bruker haussaene blåseinstrumenter bare for å ære høytstående 

tradisjonelle ledere. Et unntak ble gjort da jeg fikk høre Mohamadou Salaou spille kakaki 

hjemme hos Baba Sani 6/6. De sa det gikk greit fordi det var hjemme hos en griot! I 

N'gaoundéré bruker de inntil fem kakakier. Å lære å spille den går i arv.  
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Alghaita (Bebey s. 76) ligner på en obo, med fire fingerhull. Kroppen er av tre som er 

trukket med lær. Flisen er et siv, festet i et metallrør. På metallrøret sitter en liten jernskive. 

Musikeren setter leppene mot denne og lukker på den måten luften inne i munnen. Ved å 

puste inn gjennom nesen kan han sirkelpuste, og på den måten spille uavbrutt i flere timer. 

Alghaitaen kan snakke på haussa. I følge Nielsen (1985 s. 41) er navnet alghaita arabisk, og 

den finnes overalt innenfor den islamske kultur fra vest-afrika til sørøst-asia. 

Trommene som brukes er av samme type som Kerestes gruppe brukte, men større. De 

brukes til å akkompagnere pare og alghaita.  

Pare er en slags trompet. Inntil fem stykker brukes. Baba Sani (1/6) mener dens 

historie går minst 3-400 år tilbake. I følge Babanguida (4/6) spiller lederen for griotene pare. 

Garaya. På store fester kommer noen fulaniere som spiller garaya, men de er ikke så 

mange. Se 4.6.1 for beskrivelse av garaya. 

Ndja. Dette er det eneste mboum-instrumentet, de andre (unntatt garaya) er haussa. 

Ndja er en balafon, med horn eller kalebas som resonansrom. Den benytter pentaton skala. 

Adala (s. 222) beskriver et orkester som består av to ndja, en stor bjelle, to små bjeller, to 

trommeslagere og to blåseinstrumenter. Selv har jeg aldri sett ndja hos lamidoen, men jeg så 

en på Place de l’independance på nasjonaldagen 20. mai. Vakoté mener dette instrumentet nå 

er svært sjeldent. Kereste sa 5/6 at før spilte man ndja bare i lamidatet. Det er nå for tida man 

tar den med ut, på seremonier. Han mente også at ndja var den første musikken i lamidatet, 

kakaki og de andre instrumentene kom etterpå. 

Banga og kalangou blir beskrevet i 4.4.1. 

Setting 

Musikerne pleide å følge lamidoen når han beveget seg rundt i byen (basert på observasjoner 

12/5, 19/5 og 18/3). Når han var på vei fra moskéen til lamidatet etter fredagsbønnen fulgte de 

ham over plassen, gjennom inngangshallen og inn på lamidatets område.  

Lørdag 18/3, under den muslimske høytiden Fête de mouton, dro lamidoen med følge til 

festplassen, Place de l’independance. Kakaki-spillerne stilte seg opp et stykke foran lamidoen, 

og spilte mens han red forbi. Så tok de en pause før de stilte seg opp igjen. Men det var alltid 

noen musikere som spilte. Noen ganger var det bare trommene. De hadde en egen langsom, 

verdig rytme. På festplassen var det en hesteoppvisning som ble kalt Fantasia. Lamidoen 

deltok også, til stor applaus. Da lamidoens følge hadde ridd tilbake til lamidatet var det dans i 

ring foran lamidoen. Alle musikerne spilte sammen, i en felles rytme.  
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Nketia (1974 s. 45) sier at hoffmusikeres frihet til å spille utenfor hoffets rammer varierer fra 

sted til sted. I N'gaoundéré sto griotene fritt til å spille utenfor lamidatets, bortsett fra på banga 

og kakaki.  

Significance 
Alle haussainstrumentene kan snakke haussa. Kakaki-spiller Mohamadou Salaou og Baba 

Sani forklarte (6/6) at kakakien sa for eksempel ”Hayatou, sønn av Issa”, ”Hayatou, den store 

sjefen”, ”Sjefen som skal æres”, ”Den store lamidoen” og ”Eieren av provinsen Adamaoua.” 

Den kan også si fra om lamidoen for eksempel går ut, kommer forbi eller kjører bil. Denne 

typen lovprisning eller praise-singing er veldig vanlig blant grioter (se 5.3). Praise-singing for 

lamidoen kan tolkes til å ha som funksjon det Merriam (1964 s. 224) kaller ”the function of 

validation of social institutions and religious rituals” (se 5.1). Det at musikere følger lamidoen 

rundt i byen kan være med på å gjøre ham mer synlig i en tid der hans politiske innflytelse er 

svekket (se 5.4.2). 

4.5. Kereste 

4.5.1. Instrumenter og repertoar 

Mbaggou (eller ndabja, etter en av rytmene de spiller) var Kereste og hans musikeres viktigste 

instrument. Denne tromma spiller man stående. Den henger i en reim over venstre skulder 

(hvis man er høyrehendt). Trommene som akkompagnerer spilles med to hender, mens 

solisten bruker en stikke og en hånd. Det nedre skinnet støttes mot kneet, og ved å variere 

trykket mot kneet strammes eller slakkes skinnet og tonehøyden forandres. Variasjonen i 

tonehøyde er nokså begrenset, og kan ikke sammenlignes med kalangouens muligheter. 

Skinnet kan også holdes helt fritt fra kneet, så tromma klinger åpent. Jeg hørte aldri noe om at 

musikerne i denne gruppa snakket ved hjelp av trommene. Kerestes gruppe brukte samme 

type garaya som Babanguida, instrumentet blir beskrevet i 4.6.1. 

Gruppa hadde mange rytmer på repertoaret. Ndabja, dadjiré, dogolaya, mballa og 

sabéré gikk for å være fulani-rytmer, mens nyawala og bakadéré var mboum. Labaïka hadde 

arabisk inspirasjon fra Tchad. Goumba var haussa, og ble regnet som ”storebroren” til de 

andre rytmene. Zengue var inspirert av moderne pop. 

4.5.2. Mballa-rytme 

Mballa- og zenguerytmene som Kereste og Baba Sani spilte er i utgangspunktet de samme. 

Kerestes versjoner ble spilt inn 8/5 av Hamadou Petit og Dandjouma Ahmed. Opptakene ble 
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gjort uten publikum og dansere til stede, så situasjonen var uvant for musikerne. Men det 

virket ikke som noe problem, de spilte uten nøling inn på første forsøk. Siden de selv virket 

fornøyde, går jeg ut fra at opptakene er representative for rytmene. 

 

Den akkompagnerende tromma spiller det samme hele tiden, mens solisten stadig varierer. Så 

vidt jeg har registrert kommer ingen av variasjonene flere ganger. Men en ting som går igjen 

er at solisten spiller enkle slag som følger hovedpulsen. I både var. 1, 2 og 3 skjer dette i siste 

halvdel av taktene. Videre utover i opptaket hender det flere ganger at solisten bare følger 
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hovedpulsen, som et slags mellomspill mellom variasjonene. Noen variasjoner består mest av  

åttendedels underdelinger som i akkompagnementet, andre er mer komplekse, for eksempel 

var. 4. I var. 1 og ved 01:02 kan det isolert sett tolkes som om solisten spiller åttendedeler i 

4/4. Men mot underdelingen av åttendedeler i 12/8 blir det en 2 mot 3 polyrytmikk. En del 

variasjoner blir repetert to ganger, eventuelt med en liten variasjon den andre gangen, som i 

var. 3. Men det er ikke konsekvent 2- og 4-taktsperioder. For eksempel er var. 1, 3 og 4 på to 

takter hver, mens var. 2 er på tre takter. 

Baba Sani og Hamadou Petits mballaer har nesten samme tempo. De har også samme 

forhold mellom det statiske akkompagnementet og den varierende solisten. Men Hamadou 

Petits solospill er noe enklere, både rytmisk og på grunn instrumentet i seg selv.  

4.5.3. Zengue-rytme 

Zengue hadde i følge Hamadou Petit sitt navn fra makossa zengue og var inspirert av 

kongolesisk musikk. De hadde spilt rytmen i to år. Mye av det som ble sagt om Baba Sanis 

zengue (se 4.4.3) gjelder også for Kerestes. 

Hamadou Petit spilte også det jeg kaller ”clavesvarianter”. Den første er faktisk 

akkurat lik skarptrommerytmen ved 00:49 i Etat-Major (se 4.4.3 og 4.8.2), så her er 

innflytelsen fra soukous tydelig. Clavesvariantene 2 og 3 er mer utbroderte og har flere slag 

enn standard clavesrytme.  

Den akkompagnerende tromma spiller stort sett samme statiske underdelinger som i 

Baba Sanis zengue. Men den har også noen ”break” som minner om trommesettets overganger 

i soukous. I Etat-Major er det mange slike, men ingen som ligner akkurat denne. 

Som i Baba Sanis zengue-rytmene er strukturen en veksling mellom ”claves-varianter” og 

andre variasjoner. Flere av variasjonene består av en slags ”rulling” på sekstendedeler, 

lignende var. 1. Hamadou Petit repeterer gjerne ”clavesvariantene” mange ganger etter 

hverandre. Nummer spilles 8 takter i begynnelsen, men ellers følger han ikke 2- og 4-

taktsperioder. Som nevnt kan Baba Sanis zengue ses på som noe enklere enn hans mballa, og 

det kan ha sammenheng med at moderne pop er rytmisk forenklet i forhold til tradisjonell 

musikk (se 4.4.3 og 4.1). Hamadou Petits zengue er også enklere oppbygd enn hans mballa. 

Hans tempo er noe langsommere enn Baba Sanis, og ligger nærmere vanlig tempo for soukous 

og makossa. 
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4.5.4. Laguna, tradisjonell versjon 

Låten Laguna er interessant fordi den viser Kerestes gruppe med full besetning: trommer, 

garaya, sangere/dansere og Kereste selv som sanger og solotrommeslager. Dessuten 

observerte jeg hvordan de spilte inn en moderne versjon av den. Det kommer jeg tilbake til 

etterpå. Innspillingen jeg baserer analysen på er gjort 7/5-00, i sammenheng med opptaket av 

de moderne instrumentene. Jeg ba lydteknikeren Eric Christian om å få en versjon uten 

synther og trommemaskin. Miksen er den samme som i den moderne versjonen. Derfor er 

trommene litt lave i forhold til garayaen, når det fremføres live er det jo egentlig motsatt. I 

mellomspill 2 er garayen nesten borte, det er fordi den ikke passer så bra med akkordene i den 

moderne versjonen akkurat her. 

Laguna er en nokså nylaget låt i tradisjonell stil, med tradisjonelle instrumenter. Den 

ble laget av Kereste ca. to år før dette opptaket. Den ble i utgangspunktet ikke laget for å 

spilles med moderne instrumenter.  

Solisten Kereste og de fire kvinnene i koret synger i spørsmål-svar stil. Koret synger 

først ”Nasaara, Laguna, Laguna, nasaara”, så kommer solisten med sine improviserte fraser. 

Mot slutten av andre gang temaet synges tar forøvrig en av damene over som solist. Men hva 

er spørsmålet og hva er svaret? I forbindelse med analyse av sanger fra Zimbabwe stilte Jan 

Sverre Knudsen seg også dette spørsmålet.  
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Ved transkripsjon av sangene ble jeg av og til usikker på hvilken av frasene som skulle oppfattes som 
spørsmålet og hvilken som var svaret… Det som kan virke forvirrende er at det ikke alltid er spørsmålet 
som begynner (Knudsen 1994 s. 10-11).  
 

I Laguna vil jeg si at det er slik; det er svaret som begynner, ikke spørsmålet. Riktignok er det 

første vokale som høres på opptaket at Kereste sier “Laguna”, men selve det melodiske temaet 

begynner ikke her. For som Chernoff (1979 s. 55) sier:  

…the chorus or response is a rhythmic phrase which recurs regularly; the rhythms of a lead singer or 
musician vary and are cast against the steady repetition of the response. 
 

Svaret er altså det som gjentas regelmessig, mens spørsmålet varieres. I de eksemplene 

Knudsen (s. 11) nevner der svaret kommer før spørsmålet, er svaret ikke variert, og får 

dermed et ostinatpreg. Slik er det også i Laguna. 

Rytmen kalles sabéré. Tre trommeslagere spiller akkompagnement og Kereste spiller 

solistisk, for det meste i mellomspill 2 og den siste runden med temaet. Garayaen spiller 

tydelige og jevne trioler. Men trommene tenderer mer mot en åttendel pluss to sekstendedeler, 

og i noen variasjoner spiller de fire sekstendedeler i løpet av varigheten til tre åttendedeler. 

Det er illustrert i takt 3 i noteeksempelet. I Hamadou Petits mballa-rytme høres noe lignende, 

men halvparten så fort, det vil si verdien av to åttendedeler (notert som punkterte åttendedeler) 

i løpet av tre åttendedeler. 

Det melodiske temaet går over to takter. Svardelen av sangernes melodi er i hovedsak 

unison med garayen. Men spørsmålet er forskjellig hos garaya og solisten. Dermed bruker 

garayen og sangerne faktisk to forskjellige pentatone skalaer; garayaen F – G – A - C – D og 

sangerne F – G – Bb - C – D. I følge Perschetti (1961 s. 51) kalles de diatonisk pentaton i 1st 

mode og 4th mode. 

Garayaen repeterer for det meste sitt tema, men har også noen variasjoner. I 

begynnelsen av låten har den en variasjon i hver 7. takt av en åttetakts periode. Dette gjentar 

seg ofte i løpet av låten, men ikke helt konsekvent. Når en kort frase eller musikalsk mønster 

repeteres og varieres mange ganger kan det kalles iterativ form (Ledang 1983 s. 19). På en 

garaya med to strenger kan det selvfølgelig ikke bli noen harmonikk i betydningen treklanger. 

Men jeg synes likevel en kan fornemme to harmoniske nivåer; en takt med tonika og en takt 

med dominant. De løse strengene danner en kvart som kan ses som kvint og grunntone i T, 

mens løs 2. streng og en heltone opp på 1. streng danner en kvint som kan ses som grunntonen 

og kvinten i D.  
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Sangstilen hos damene er typisk tradisjonell, med en kraftig og spiss brystklang. 

Kereste selv høres mer avslappet ut, og er ikke lett å karakterisere som verken tradisjonell 

eller moderne.  

I denne oppgaven legger jeg ikke stor vekt på tekster, men her er teksten interessant i 

perspektivet tradisjonelt-moderne. Laguna er rett og slett bilmodellen Renault Laguna, som 

Kereste så reklame for på TV, og som han la merke til at noen velstående innbyggere i 

Ngaoundéré kjøpte seg. ”Nasaara” betyr hvitt menneske på fulani, som oftest europeer. Men 

det ”kan også være afrikanere som lever moderne liv ...Folk som har lagt seg til hvite vaner.” 

(Waage 2002 s. 447). ”Nasaara, Laguna, Laguna, nasaara” kan altså referere både til de 

hvite, som har laget Laguna, og de moderne afrikanerne som kjører den. Solistenes 

spørsmålsfraser har variert innhold. Kereste presenterer seg selv på begynnelsen med 

”Kereste, Kereste.” ”Asalaam aleikum” betyr ”fred være med deg,” og er en vanlig hilsen. 

”Lamido Hayatou”, ”lamido Ngaoundéré”, ”lamido Tignère” refererer til de tradisjonelle 

lederne i N'gaoundéré og Tignère, og fungerer som en lovprisning av disse, slik som en griot 

gjør. Men Kereste selv vil ikke kalle seg griot. Teksten handler både om et moderne vestlig 

produkt, samtidig som den fyller en tradisjonell griotfunksjon. Det er lett å tenke seg at 

Kerestes fraser forandres ut fra hvem som befinner seg i sammenhengen der musikken 

framføres. 

4.5.5. Laguna, moderne versjon 

Jeg var til stede første gang Kereste og hans musikere gjorde opptak sammen med moderne 

instrumenter. Bill, pianisten i Negro Stars, tok seg av de moderne instrumentene, og jeg tror 

det var som hadde idéen og tok initiativet til samarbeidet. Kereste og Bill kjente hverandre 

bare litt fra før, og de hadde ikke øvd sammen. Laguna hadde vært innspilt før også, men da 

uten Kereste. Den versjonen var uten moderne instrumenter. 

Innspillingen ble gjort i Bigola Studio, det vil si hjemme i stua vår. Der hadde Vakoté 

Dieudonné det som muligens var Nord-Kameruns beste studio, et 8-spors digitalt Roland 

portastudio. Vakoté og Eric Christian var teknikere. Kereste hadde med seg åtte menn og fire 

kvinner fra gruppa si. Vakoté hadde avtalt med ham og Bill at det var greit at jeg var tilstede. 

Og Vakoté skulle gjøre innspillingen gratis mot at jeg fikk intervjue Kereste. Han skulle bare 

betale 3500 cfa (ca. 40 kr.) for masterkassetten, men den betalte jeg for ham seinere.  

De begynte med å spille inn garayaen, til metronom. De spilte inn samtlige fem 

minutter rett inn på første tagning, uten problemer. Så var det de tre trommeslagernes tur. De 
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la grunnrytmen oppå garaya-riffet, mens de hørte metronomen. Det gikk lenge bra, men etter 

hvert kom de i utakt, kanskje på grunn av den uvante situasjonen. På den annen side er det 

vanskelig for noen og enhver å spille fem minutter feilfritt i studio. Men etter et par stopp og 

innhopp ble det bra. 

Så begynte Bill å lete etter trommelyder på synthen. Bill og en av Kerestes 

trommeslagere spilte hi-hat, kubjelle og basstromme rett inn på samme sporet, de 

programmerte ikke en loop på trommemaskin. Hi-haten tilsvarer trommenes åttendedeler, i 

12/8. Riktignok spiller ikke trommene så statisk, de har mange forskjellige variasjoner, men 

hovedinntrykket er en nokså jevn rytmisk flyt, særlig når flere trommer spiller sammen. Men 

en interessant forskjell mellom hi-hat og trommer er at mens hi-haten spiller jevne trioler, 

spiller trommene mer i retning en åttendedel pluss to sekstendedeler.  

Basstromma ligger på hvert grunnslag, hver punkterte fjerdedel. Denne rytmen ligger 

også i mbaggou-trommene, minst en av dem slår gjerne et slag på midten av tromma på hvert 

grunnslag. Men det er ikke så kraftig bass i disse trommene, så det høres ikke så tydelig. 

Basstromma forsterker altså en rytme som allerede finnes i trommene. Kubjella, på hvert 

andre og fjerde slag, ser jeg derimot ingen parallell til blant de tradisjonelle instrumentene 

som Kereste bruker. Det kan være noe som Bill fant på, eller noe som finnes i annen 

tradisjonell musikk. 

Etter garaya, trommer og synthtrommer var det sangernes tur. Siden studioet var utstyrt 

med bare en mikrofon, tok man opp to opptak. Den første gangen med mest solist, den andre 

gangen med mest kor. Men alle sang begge gangene, det var mikrofonens plassering som var 

forskjellig. Dette forklarer hvorfor kordamene noen ganger synger ulik tekst samtidig, noe 

som igjen tyder på at låten i utgangspunktet har en åpen form. Men i dette tilfellet måtte 

strukturen fastsettes, for å passe sammen med de moderne instrumentene. Det var som Bill ga 

tegn til sangerne om når de skulle synge, og når det var pause. Formen er en veksling mellom 

det vokale melodiske temaet og instrumentale mellomspill.  

 
Forspill: 4t. 
Tema: 18t 
Mellomspill 1: 4t. 
Tema: 16t. 8t. Kereste som solist + 8t. med kvinnelig solist 
Mellomspill 2: 8t. Synthsolo || T | Ts | Ds | Ss | Ts| Ts | Ds | Ss – D || 
Tema: 22 takter 
Mellomspill 3: 12 takter 
Tema: 32t. 
Avslutning: 15t., fader ut 
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Vestlig musikk, både klassisk og pop, er ofte delt i perioder på 4, 8, 16 og 32 takter. Det er det 

mye av her. Men det er også perioder på 12, 18 og 22 takter. Og av de periodene som er 

delelige med 4, er nesten ingen like lange. Det er altså en blanding av 4-takts periodikk og 

perioder med tilsynelatende mer tilfeldig lengde. Jeg vil si strukturen er en blanding av fast og 

åpen form. 
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Da sangerne var ferdige la Bill på pianoet. Han brukte progresjonen |T - Ts | Ss – D |. Jeg 

syntes det var smart gjort, det passet bra. Overraskende var det også, for da jeg hørte garaya-

temaet tenkte jeg i retning av T-D. Jeg følte at akkordene ga en ny dimensjon til sangen, og 

slik vil jeg tro det er for alle som er vant til moderne musikk der melodier er harmonisert. Jeg 

har inntrykk av at progresjonen Bill brukte er nokså vanlig i lignende pentaton ”sahel-

musikk”. Gospel Singers bruker den bl.a. på sangen ”Q’il est bon de celébrér le Seigneur” 

(Wamu le, spor 10). I mellomspill 2 kommer en ny og utvidet progresjon, som grunnlag for 

synthsoloen. Harmoniske progresjoner finnes ikke i musikk bygget på pentaton skala, det er et 

moderne element.  

Så lagde Bill en intro på tre takter med piano og synth. Det skaper en morsom og 

overraskende effekt når de moderne instrumentene plutselig går over i tradisjonelle trommer 

og garaya. Det er også morsomt med effekten (pitch-shift) på stemmen som sier ”Laguna” og 

motoren som starter i det garayaen kommer inn! Her var man ikke redd for å ta i bruk nye 
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virkemidler. Bill lurte på om jeg hadde noe annet forslag til intro, men jeg kom ikke på noe. 

Her hadde jeg altså en mulighet til å delta i prosessen. Jeg brukte den ikke, men det kunne 

også vært interessant.  

Så fulgte pålegg av ekstra synth. Den spiller soloer med strykerlyd i mellomspillene, 

og spiller både ostinater og solistisk mens sangerne synger. Et raskt bluesløp slo særlig an hos 

de andre musikerne, som lo og kommenterte. Synthen spiller reggae-aktig mot slutten. 

Deretter la Bill på synth-perkusjon, blant annet overganger og kubjelle. Jeg satt og lurte med 

meg selv hvorfor de ikke heller brukte ordentlige trommer. Men det var nok mest på grunn av 

tekniske begrensninger. Studioet hadde som sagt bare en god mikrofon, og det er ikke sikkert 

klangen i stua ville egnet seg for trommesett. En annen faktor er at trommesett og andre 

akustiske trommer ville ført med seg mer jobb i form av rigging, lydsjekk, miksing osv. Det er 

raskt og praktisk med synthtrommer og trommesmaskin. 

Til slutt spilte Bill inn synth-bass. Den kom inn der sangerne begynner, det ga en fin 

stigning i arrangementet. Bassen ”jobber” mye, det er løp og solistiske ting. Det har kanskje 

lett for å bli sånn når man spiller bass på synth. Både bassen og de andre instrumentene spiller 

mye rytmisk, eller med ”percussive attack” som Chernoff sier (1979 s. 56). 

Innspillingen av Laguna er et eksempel på primær medialisering, og dette sitatet har mye til 

felles med det jeg har beskrevet:   

I inspelningsstudion möter musikerna, kanske för första gången, flerkanalteknikens möjligheter till 
omtagningar, pålägg, mixningar, klangförändringar etc. De provar nya, ofta elektroniska, instrument etc. 
Detta påverkar deras sätt att göra musik. Den musik som blir resultatet av inspelningen är annorlunda än 
den levande musik som var utgångspunkten. Den är medialiserad. (Lundberg, Malm, Ronström 2000 s. 
68). 

 
I følge forfatterne innebærer primær medialisering at en lokalt forankret musikktype blir 

spredt gjennom lokale eller regionale medier. Vanligvis dreier det seg om utgivelse på kassett 

eller CD og radiosendinger. Resultatet av innspilling blir annerledes enn den levende 

musikken som var utgangspunktet. I forhold til den tradisjonelle Laguna var det spesielt 

formen som ble forandret i medialiseringen, fra det jeg antar var åpen form til mer fast. Ellers 

ble nok spillet og sangen beholdt tradisjonelt, mens de moderne instrumentene ble lagt under. 

I noteeksempet har satt den tradisjonelle versjonen øverst og det moderne tillegget nederst.  

Det hører med til historien at da jeg overrakte mastertapen med Laguna til Kereste 

30/5, gikk han rett til lokalradioen med den. Sendingen skulle akkurat til å begynne, men det 

var ikke langt unna. Jeg ventet hjemme hos han, og ikke lenge etter at han kom tilbake hørte 

vi sangen på radio!  
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Nettl (1983a s. 353) foreslår tre konsepter som gjelder forholdet mellom ikke-vestlig 

og vestlig musikk: syncretism, westernization og modernization (se 4.2). Den moderne 

Laguna-versjonen kan tolkes som å være et resultat av westernization: ”when a non-Western 

music incorporates central, non-compatible traits” (s. 354). Det vil si å forandre en tradisjonell 

musikkultur i vestlig retning ved å ta inn det en anser for å være sentrale vestlige elementer, 

for eksempel funksjonsharmonikk og enkle, men stabile rytmemønstre (s. 353). 

Introen på Laguna, med den forvrengte stemmen og bilmotoren som starter, får meg til 

å tenke på en av Nettls (1983a s. 349-352) åtte ikke-vestlige reaksjoner på vestlig musikk (se 

4.2): humourous juxtaposition – humoristisk blanding av ikke-vestlige og vestlige elementer.  

4.6. Babanguida 

4.6.1. Instrumenter og repertoar 

Gruppa Wakilis besto av Babanguida (garaya og sang), J.P. Matou (sang), Nazim Alice 

(sang), Eric Christian (bass), Jonathan (gitar), Diwan Honoré “Masony” (trommer) og Zagaba 

Ninga (synth). 

Babanguidas instrument var garaya, et lutt-instrument med to strenger. I Adamaoua 

assosieres garayen gjerne med gjetere fra fulanifolket. De går alene hele dagen og følger 

kvegflokken, og har gjerne med seg en garaya til underholdning. De er kjent for å kunne bli 

veldig flinke til å spille. Men også i byen N'gaoundéré så jeg unge menn som hadde med seg 

en garaya rundt for å underholde seg selv og vennene. Det var det eneste instrumentet jeg så 

som ble brukt på den måten. 

Alle garayene jeg så i N'gaoundéré hadde to strenger. Oftest var strengene festet på 

halsen med justerbare lærreimer, men noen instrumenter hadde stemmeskruer fra gitarer. 

Strengene var stemt i en kvart, eller tilnærmet en kvart. Både stemming og intonasjon (den har 

ikke bånd) var nokså individuell og lite standardisert hos de garaya-spillerne jeg møtte. I 

tillegg til Babanguida var det Hassana og Dandjouma fra Kerestes gruppe, og dessuten Yaya 

og Bouba. 

Babanguida brukte små høyttalere fra armbåndsur, koblet så de fungerte som en 

mikrofon. Jeg fikk inntrykk av at dette var den vanligste måten å gjøre det på. Kerestes gruppe 

brukte derimot en en sangmikrofon som lå inne i lydhullet, og syntes det fungerte best. 

Babanguida hadde flere garayaer i forskjellige størrelser. En gang lagde han en stor bassgaraya 

- men moren hans ville ha igjen den store kalebasen til kjøkkenet sitt! 
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Figur 5: Garaya 

 

Wakilis repertoar var nokså variert, men dominert av Babanguidas og J.P. Matous sanger. J.P. 

var gbaya, og lagde musikk basert på deres rytmer, mens Babanguida brukte såkalte sahel-

rytmer. Samari, Sabéré og Taxi-moto er noen av hans låter. Dessuten hadde de en ballade i 

vestlig stil og noe reggae. 

4.6.2. Taxi-moto 

Taxi-moto virket som å være en av de mest kjente og populære sangene til Wakilis, det var 

blant annet den som fikk mest applaus på konserten deres 19/3. Den er et eksempel på 

hvordan en sang laget på garaya kan arrangeres for et band med moderne instrumenter. 

Analysen bygger på et opptak jeg gjorde av Babanguida alene og et opptak Wakilis gjorde i 

Bigola Studio.  

Jeg tok opp flere låter der Babanguida sang og spilte garaya. For analysens del ba jeg 

ham spille en versjon med bare garaya og en versjon med garaya og sang. Han gjorde begge 

deler uten problemer, bortsett fra Taxi-moto. Da greide han ikke å synge samtidig som han 
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spilte, fordi han var vant til å synge andrestemme på første del av melodilinjen. J.P. Matou 

pleide å synge resten.  

Dette minner om Benders beskrivelse og kritikk av Hugh Traceys opptak av Masanga 

i 1949 (Bender 1991 s. 43-45). Denne låten ble framført av kongoleseren Mwenda Jean Bosco 

på gitar og sang, men ble utgitt som instrumental i 1952. Tracey spilte nemlig inn gitardelen 

separat også. Bender kritiserer denne innspillingen fordi: 

In African music, however, all participating parts are inseparable: they depend on each other; they need 
each other; and without them, the piece simply does not work. 
 

Jeg synes dette både stemmer og ikke stemmer i forhold til Babanguida. Han klarte greit å 

spille inn garaya separat, men var avhengig av J.P. for å synge få fram helheten i sangen. 

Det at Babanguida ikke klarte å synge førstestemmen mens han spilte tyder på at han ikke var 

vant til å fremføre Taxi-moto uten band. Men det hadde vært fullt mulig å spille låten med 

bare tradisjonelle instrumenter. Det var jo det Kereste pleide å gjøre med Laguna (se kap. 

4.5.4). Disse låtene er ganske like i utgangspunktet, men den ene pleide å spilles med 

tradisjonelle instrumenter, den andre med moderne og tradisjonelle. 

 

Strukturen i Taxi-moto er bygget over Babanguidas to garaya-temaer, som han selv 

kalte 1. og 2. del. Storformen kan beskrives som 1.del-2.del-1.del-2.del. Den er nesten helt 

konsekvent bygget opp av 8-taktsmoduler, et moderne trekk, bortsett fra i overgangene til del 

2. Siste gang 2. del kommer spiller bare garaya, perkusjon (trommemaskin) og litt bass, mens 

sangeren improviserer.  
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Intro: 8t. garaya/trommer, 8t fullt komp. 
Vokaltema: 8t. x2  
Fløyte mellomspill: 8t.  
Vokaltema: 8t. x2  
Fløyte mellomspill: 8t.  
Overgang:  
Del 2: 15t.  
Vokaltema: 8t  
Mellomspill, fløyte: 7t. 
Del 2: til fade out. 

 
Slik den er innspilt ser låten ser til å ha en fast struktur. Men når de spiller live kan formen 

være mer åpen. Babanguida forklarte (30/4) at med Wakilis varer sangene ca. 5 minutter. Han 

gir tegn eller roper når de skal slutte, eller de har avtalt at etter siste ord i teksten er det slutt. 

Sangen Sabéré er for eksempel 3 minutter i kortest mulige versjon, men den også vare mye 

lenger. 

Det vokale er i spørsmål-svar stil. I 1. del kommer det flerstemte svaret først og er likt 

hver gang. Solisten har to forskjellige spørsmål, som synges annenhver gang. Men solisten er 

også alltid med på svaret, så det kan kanskje kalles fullstendig overlapping. (Knudsen 1994 s. 

12). I andre del er frasene halvparten så korte. Også her er svaret det samme, og solisten har to 

forskjellige spørsmål og overlapper svaret. Det er mulig at solisten overlapper svaret for å få 

det trestemt. 

Jeg mener at den trestemte koplingen i svaret må være et moderne trekk (se 4.1). For å 

lage en slik kopling må man legge tonen f til den pentatone skalaen som garayaen bruker. Den 

kan kalles ”major pentatonic” (Eyre 2002 s. 26) eller ”diatonic pentatonic” (Persichetti 1961 s. 

50). Forsangerens spørsmål, overstemmen og akkorden Dm benytter også tonen f. Derfor 

kunne kanskje det totale skalagrunnlaget kalles heksatont, men jeg velger å se det som 

tradisjonell pentatonikk med et moderne tillegg. Akkordprogresjonene som brukes er ikke 

egentlig funksjonsharmoniske, jeg vil heller si modale. 

En av synthene spiller en slags ”pad”, det vil si lange, liggende toner. I tradisjonell 

musikk spilles det gjerne med ”percussive attack” (Chernoff  1979 s. 56), så jeg mener dette er 

et moderne trekk. Derimot har bruken av fløytelyd på synth ganske sikkert sitt forbilde i 

tradisjonelle fløyter. Men jeg observerte selv aldri fløyter i N'gaoundéré, så jeg har ikke noe 

konkret å sammenligne med. Fløytetemaet i mellomspillene bruker samme pentatone skala 

som garayaen. På slutten av hvert mellomspill er det en passasje med parallelle kvarter. I følge 

Nielsen (1985 s. 69) er det et tradisjonelt trekk (se 4.1). 
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I Taxi-moto følger bassgitar og basstromme det samme rytmiske mønsteret, og markerer tunge 

taktslag. Jeg vil si det er et typisk trekk i vestlig populærmusikk. I mye afrikansk pop, særlig 

soukous, er det nesten motsatt, bassen spiller ”offbeat” og følger skarptromma (se Etat-Major 

4.8.2). Gitarens rytmikk tenderer mot å spille 2 slag mot underdelingens tre åttendedeler og 

minner på den måten om deler av Hamadou Petits mballa-rytme (se 4.5.2). 

I likhet med Kerestes Laguna (se 4.5.5) kan Taxi-moto karakteriseres som 

westernization, til forskjell fra syncretism og modernization (Nettl 1983a s. 353 og 4.2). Den 

har inkorporert sentrale, ikke-kompatible vestlige trekk som harmonikk (riktignok ikke 

funksjonsharmonikk), fremføres mer eller mindre uforandret og har et enkelt, men stabilt 

rytmemønster. 

4.7. Gospel Singers 

4.7.1. Instrumenter og repertoar 

Gospel Singers hadde komplett band med moderne instrumenter og PA-anlegg. Det var noe 

preget av slitasje, men de hadde bedre og mer utstyr enn de fleste andre sammenlignbare kor. 

Utstyret ble ofte leid ut til andre grupper og arrangementer. Mye av grunnen til at de kunne 

skaffe dette utstyret er deres tette tilknytning til Norge og Det Norske Misjonsselskap. I tillegg 

brukte Gospel Singers mange slags tradisjonelle instrumenter: garaya, kalangou, maracas, 

djembe, leirkrukker (canari), flaske, kalabas med nett av frø, ballofon og ”mbe-trommer”, alt 

etter som hva som passet til hver låt. 

Repertoaret til Gospel Singers var svært variert. På cd’en Wamu le (innspilt jan. 2000) 

finnes rytmer fra mange folkegrupper: haussa/fulani, gbaya, pere, bamileke, beti, mboum pana 

og bulu. Av moderne stiler finnes bikutsi, zouk, soukous og salsa. Siden starten i 1970 har 

Gospel Singers gitt ut minst fem andre innspillinger. Utviklingen i repertoaret har gått mot 

mer og mer tradisjonell musikk.  

4.7.2. Mangten 
Mangten er er en interessant sang av to grunner. Den var kanskje den første av Gospel Singers 

sine låter som brukte en lokal rytme på denne måten (i 1995), og i hvert fall den første som ble 

så populær. Det viste blant annet avstemningen om sanger til norgesturnéen 31/3 og 

publikums avstemning om ekstranummer på konserten 7/5 (se 6.1.2). Det er Mai Pascal 

Nkemegni fra Gospel Singers som har laget både Mangten og So k’om ne me (7.4.3). 
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Strukturen minner mye om en vestlig poplåt. Fram til og med det tredje refrenget 

følger sangen ”oppskriften” (se form/struktur i 4.1).  

Hvis den hadde stoppet her, ved 3:05, ville den hatt typisk vestlig poplåt-lengde. Men 

herfra er det nesten som om den begynner på nytt, med intro, vers og refrenger. Følelsen av en 

kjent form opphører, ting repeteres, og formen begynner å føles mer åpen. Men den er hele 

tiden strengt oppbygget i 4-takts moduler, med noen få unntak, nemlig intro, ”ny” intro og 

fjerde vers. 

 
Intro: 1+10t. 
1. vers: 8t. ||: T    D | Ts    Ss :|| 
Refreng: 16t. 
2. vers: 8t. 
Refreng: 16t. 
Mellomspill: 8t. || S    Sm | D    Sm | S    Sm | D    S | Ss      | (D)     | | D      | D      || 
Gitarsolo: 16t. 
Mellomspill: 8t. 
Refreng: a cappella m. kalangou 16t. 
Mellomspill: 8t. 
”Ny” intro: 6t. 
3. vers: 8t. 
Refreng: 16t. 
4. vers: 10t. 
Refreng: 16t. 
Outro (= mellomspill): 8t. 
 
Mesteparten av låten (intro, vers, refreng, gitarsolo) er bygget over et repetert harmonisk 

mønster på to takter. Akkordrekken i seg selv er enkel, men innovativ i den forstand at den 

skiller seg ut fra de mye brukte kombinasjonene av T, S og D. I mellomspillet er det 

harmoniske enda mer avansert og kreativt. 

Melodien i vers og refreng går på pentaton skala av samme type som i Laguna og Taxi-moto, 

det vil si ”major pentatonic” (Eyre 2002 s. 26) eller ”diatonic pentatonic” (Persichetti 1961 s. 

50). 

Tonearten er F#dur. Som gitarist lurte jeg på hvorfor, men for en pianist som bruker 

pentaton skala er det helt logisk! Da brukes bare de svarte tangentene. Man kan tenke seg at 

en pianist begynner med utgangspunkt i disse. I slutten av det jeg kaller mellomspillet er det 

for eksempel en overgang med bare svarte tangenter. Men i resten av pianospillet brukes ikke 

bare pentaton skala.  

En annen ting med pianospillet er at det er veldig perkusivt. Selv om jeg har sett Pascal 

spille mange ganger, måtte det et uklart videoopptak til for å skjønne hvor perkusivt anslaget 
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var – på avstand så det nesten ut som om han spilte på en tromme! Lydvalget er inspirert av et 

tradisjonelt balafon-instrument. 

Gitarsoloen er inspirert av rock, med vrenglyd og bendte toner. Gitarist Edouard 

Mboyam spilte senere med gruppa Faadah Kawtal (het først Kawtal), som er det mest 

suksessfulle bandet fra Nord-Kamerun. 

 

Gospel Singers kaller rytmen i Mangten for mballa. Men skarptromma spiller for det meste 

det Nielsen kaller standardrytme II (1985 s. 77), som også ligner det Sulsbrück kaller claves-

rytme 3-2 (s. 17). I følge Sulsbrück er denne rytmen fundamentet til de fleste cubanske rytmer, 

hele rytmegruppen og musikken er bygget opp over den. Slik er det også i Mangten, synthen 

og bassgitaren følger skarptrommas rytme. Så her vil jeg si kompet er nærmere 

cubansk/afrikansk popmusikk enn mballa. Men i det fjerde slaget i hver takt synes jeg de 
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spiller omtrent som punkterte åttendedeler, og igjen skapes den litt tilbakelente følelsen som i 

andre mballarytmer, for eksempel Hamadou Petits (se 4.5.2.). Men helt tydelig av preg av 

sahel-rytme er det i mellomspillene, der skarptromma i noen takter spiller tilsvarende aksenter 

som mbaggou-trommene i Laguna (se 4.5.5). Begge har aksent på den 5. åttendedelen i takten. 

Laguna er riktignok sabèrè-rytme, i følge Kereste, men mballa, sabèrè og goumba ligner 

hverandre. I a cappella refrenget brukes kalangou, noe som forsterker det tradisjonelle preget.  

Dansen til Mangten er en slags stilisert versjon av ”vrikkedansen” som danses til 

mballa. Men misjonæren Erik Sandvik, grunnleggeren av Gospel Singers, var ikke glad i 

denne dansen fordi den ”originale” mballadansen kan oppfattes som seksuelt utfordrende. For 

eksempel overhørte min venn Vakoté en kommentar som tydet på det da Hamadou Petit spilte 

til dans 1/5. Gospel Singers har derfor gjort dansen mindre utfordrende for å tilpasses bruk i 

kirken. 

4.7.3. So ko’m ne me 

So ko’m ne me er en sang som er basert på zaabolo, en tradisjonell gbaya-rytme. Melodien og 

akkordene er nylaget, og har i følge komponisten Mai Pascal Nkemegni ingen forbindelse til 

gbaya-musikk. Jeg syntes rytmen er interessant, både musikalsk og fordi den ikke er så mye 

brukt sammen med moderne musikk. 

Gbayaene er en nokså stor folkegruppe i Adamaoua. De utgjør også en stor del av 

medlemmene i Eglise Evangelique Lutherienne du Cameroun (EELC), kirken Gospel Singers 

er tilknyttet. Men koret har ikke så mange forbilder for sin gbaya-pop. Noen andre musikere i 

N'gaoundéré, bl.a. Wakilis, har gjort opptak med gbaya-rytmer i poplåter, men det har ikke 

blitt gitt ut for salg. 

Zaabolo-rytmen er en av flere typiske gbaya-rytmer. Felles for dem er ofte en 

fremtredende rytmisk figur som spilles på for eksempel en bjelle, flaske eller på siden av en 

tromme. Dette gir en skarp, høy lyd som skiller seg fra de andre trommene. Bello Theodore er 

en av trommeslagerne i Gospel Singers. Han er selv gbaya, og kjenner denne rytmen godt 

(kallenavnet hans er ”zaabolo”!) Han spilte inn trommerytmen separat for meg, inkludert ord 

for å lære og huske rytmen. Hos Mensah (1983 s. 188) kalles dette burden text.  

Jeg syntes gbaya-rytmene var noe vanskelige å få tak på, bl.a. på grunn av disse 

”skjeve” bjelle-rytmene. Jeg har hatt vanskelig for å finne pulsen, og å finne eneren. Spesielt 

har jeg slitt litt med rytmen til So ko’m ne me. Den kan minne om den ghanesiske Agbekor-

rytmen som Chernoff (1979 s. 52, 86) omtaler. Han sier at dette bjellemønsteret er veldig 
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utbredt i Afrika. Jeg kjenner meg igjen når han sier (s. 52): ”by crossing it in different ways, 

ways which I have heard in various dances, we can completely alter its caracter – and how 

we might hear or try to dance it.”  Nielsen (1985 s. 132) identifiserer eksempelet fra Agbekor 

som variasjon nummer 81 av standardrytme II. Bjellerytmen i So ko’m ne me er, i følge 

Nielsens system, en forskyving av standardrytme II (2+2+3+2+3), som begynner på 

standardrytmens siste slag, altså: 3+2+2+3+2. Trommerytmen markerer også den samme 

rytmen med åpne slag og aksenter. 

 

Musikere fra vesten er ofte opptatt av å finne eneren i takten. Først trodde jeg ikke at 

bjellerytmen begynte på det jeg ville kalle eneren, men nå mener jeg at den gjør det. I ettertid 

skjønner jeg ikke helt hva jeg syntes var så vanskelig. Melodien på refrenget begynner for 

eksempel på eneren. ”Og spørger man en afrikaner hvor et-slaget ligger i en melodi, vil man 

uvægerligt få at vide at sangens første tone naturligtvis ligger på et-slaget”  (Nielsen s. 64). I 

det siste partiet av låta er det lettere å skjønne rytmen. Man kan også se på danserne for å 

finne pulsen. Koret danser for øvrig en gbayadans når de framfører sangen. En ting som kan 

forvirre rytmisk er at korsangen har en ørliten forsinkelse i forhold til instrumentene. Dette er 

en teknisk feil som må ha skjedd i miksingen, ifølge Vakoté Dieudonné.   

Formen er i hovedsak todelt. Første del har vers, bridge og refrenger, som en vestlig 

poplåt. Alle delene (unntatt introen) er på 4, 8 eller 16 takter. Den siste delen er mer livlig og 

dansbar, og minner slik sett om soukousens sebene (se 4.8.2). Den har også snakking og utrop, 

ikke på samme måte som i soukous, men det kan minne om det. Her får en mer følelsen av 

åpen form, men strukturen er ganske fast; ABC + ABCB’, innrammet av mellomspill før, midt 

inni og etter. 

 

Intro: flaske 2 takter, flaske + trommer 4 takter + 6 takter fullt komp = 12 takter. 
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1. vers ||: I – IV | V – I :|| 8 takter 
Bridge || I – IV | V – IIIm | IIIm – V | IV – I || 4takter 
Refr. ||: I – IV | V – I :|| 16 takter 
Mellomspill 1 ||: I – IV | V – I :|| 4 takter 
2. vers ||: I – IV | V – I :|| 8 takter 
Bridge || I – IV | V – IIIm | IIIm – V | IV – I || 4takter 
Refr. ||: I – IV | V – I :|| 16 takter 
Mellomspill 2 ||: I – IV | V – I :|| I – IV | V – IIIm | IIIm – V | IV – I || 8 takter 
Mellomspill 3 ||: IV/V – V | IV/V – I/V :|| 4 takter 
Stikk ||: I – V | IV – I :|| 16 takter. Solist + kor, spørsmål – svar. 
Siste del.”Snakkesang”. Solist + kor, spørsmål – svar.  
Mellomspill 1 + 4 takter  
A. Ene gasi 8 takter 
B. Tos tos tos tos tos Ene bii gima ha 1 + 4 takter 
C. Zon nin’a 8 takter 
Mellomspill instr. 4 takter 
A. Ene gasi 8 takter 
B. Tos tos tos tos tos Ene bii gima ha 1 + 4 takter 
C. Zon nin’a 8 takter 
B’. Ene bii gima ha 4 takter 
Avslutning 10 takter 
 

Pascals stemmebruk er ikke typisk tradisjonell. Han har for eksempel veldig nøyaktig 

intonasjon. Måten han lager vibrato minner meg om fransk musikk, og Pascal har selv sagt at 

han er veldig glad i musikken til Francis Cabrel, en fransk sanger og låtskriver. 

Jeg vil si at både Mangten og So k’om ne me representerer en westernization av musikken 

(Nettl 1983a s. 353, se 4.2). Begge har inkorporert funksjonsharmonikk og de fremføres mer 

eller mindre uforandret. 

4.8. Negro Stars 

4.8.1. Instrumenter og repertoar 

Negro Stars, husbandet på utestedet Temple d’or, brukte kun moderne instrumenter. 

Medlemmene var Bebey ”l’Etoile” (gitar, bandleder), Bill (synth), Samy Lingomba (bass), 

Celestin (trommesett) Fefe (sang) og Mireille(sang). Sangerne hadde mikrofoner og all lyden 

gikk gjennom et PA-anlegg. Sårbarheten ved å bruke kun moderne instrumenter i en region 

uten en godt utbygd infrastruktur for moderne musikk viste seg da en forsterker i PA-anlegget 

gikk i stykker i mai. Det tok mange uker å få reparert, og i mellomtiden var Temple d’or uten 

levende musikk.  
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Negro Stars hadde kun moderne popmusikk på repertoaret. Av kamerunsk musikk 

nevnte Bebey (23/5) makossa, bikutsi, mangambe, bend-skin og assiko. De spilte også 

soukous, zouk, salsa, merengue, reggae, slow, jazz, blues og rock’n roll. 

4.8.2. Etat-Major (Extra Musica) – et eksempel på soukous 

Jeg hørte Etat-Major ved flere anledninger, blant annet på en øvelse på Temple d’or 13/5, og 

jeg fikk inntrykk av at det var en populær soukous-låt. Analysen tar utgangspunkt i Extra 

Musicas innspilling fra 1999. 

I følge Ewens (1991 s.126) er soukous den popmusikken som har hatt størst spredning 

og størst påvirkning i Afrika. I Kongo kalles den fortsatt rumba, og den er også kjent som 

blant annet kwasa kwasa. Jeg velger å bruke navnet soukous, for jeg har inntrykk av at det er 

det mest utbredte navnet, både i vesten og i Kamerun.  

Den følgende fremstillingen av soukousens historie er basert på Ewens 1991 s. 126-

157: Musikken har sin opprinnelse i Kinshasa, Kongo, i møtet mellom cubansk musikk og 

tradisjonell kongolesisk musikk. I 1930- og 40-årene flyttet mange arbeidere til de store byene 

og til egne arbeidersamfunn. De kom både fra ulike steder i Kongo og fra andre afrikanske 

land. Det oppsto en ny arbeiderklasse uten spesifikk stammetilhørighet. Disse brakte både 

med seg musikalske impulser og utgjorde et kosmopolitisk publikum som stimulerte 

framveksten av en ikke-etnisk populærmusikk. I Kinshasa ble lingala ble et felles språk, også 

dette uten spesiell tilknytning til noen stamme. I de framvoksende byene byttet man gjerne ut 

mangfoldet av tradisjonelle instrumenter med instrumenter som var mindre kulturelt 

spesifikke.  

Gjennom 78-plater var mange afro-amerikanske og afro-karibiske rytmer kjent i 

Kongo helt fra 20-tallet. Men den rytmen som egnet seg best til å adaptere var rumba-

varianten son. Det var en cubansk gitar- og trommebasert dansemusikk med sterk afrikansk 

identitet, på grunn av slavene som ble brakt til Cuba. Sulsbrück (1985 s. 96) beskriver son 

som en stil bygget på en blanding av spansk gitar- og sangtradisjon og afrikanske rytmer. 

Rumba ble snart et felles navn for mange typer populær dansemusikk. Andre impulser utenfra 

som skulle komme til å forme den kongolesiske musikken var også til stede: Sangere fikk 

erfaring med flerstemt, vestlig harmonisert sang fra kirker, det fantes militær- og politikorps, 

og rumba- og salsaorkestre kom og spilte i Kinshasa. 

Soukousens ”gullalder” kan sies å starte i 1953, med grunnleggelsen av bandet African 

Jazz. Det ble ledet av Joseph Kabasele, alias Grand Kalle, som blir sett på som denne 
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musikkens far. Men om Kalle er rumbaens far, er Franco dens gudfar. Han var med på å danne 

bandet OK Jazz i 1956. Det skulle bli den største, mest produktive og lengst levende 

institusjonen i afrikansk musikk. Franco ble etter hvert orkesterleder, sanger og ikke minst 

gitarist i OK Jazz. De lignet i starten mye på African Jazz, men Franco hentet mindre 

inspirasjon utenfra, og utviklet heller tradisjonelle elementer fra Kongo. I 1963 startet bandet 

African Fiesta, med Tabu Ley Rochereau som sanger og leder. Han fortsatte Kalles 

internasjonale orientering, og ble etter hvert Kongos mest populære artist, i tillegg til Franco.  

I 1969 startet Zaika Langa Langa opp, bandet som kom til å dominere den ”nye bølgen”. De la 

spesielt vekt på sang og gitar, og kuttet ut blåsere. De var et band, til forskjell fra de store 

orkesterne. Slik ble de Zaires svar på et rockeband. Zaika Langa Langa har inspirert en rekke 

band av denne typen. 

I Kongo har ny musikk hele tiden blitt sett på som en videreføring av den opprinnelige 

rumbaen. Men Kanda Bongo Man brøt med denne tradisjonen. Han kuttet ut den første, 

roligere delen av låtene, og gikk begynte rett på den livlige sebene-delen. Grunnen var at han 

hadde lagt merke til at ungdommen ikke likte å danse rolig, de rørte ikke på seg før sebene-

delen. Han var først lite kjent i hjemlandet, og satset heller på et vestlig publikum. Hans form 

for ”high-speed” soukous var populært i vesten på slutten av åttitallet. Men en del av den bar 

preg av masseproduksjon. Det subtile forsvant, og publikum i Kongo var mindre fornøyd. 

På begynnelsen av nitti-tallet kunne Kongo fortsatt skryte av å ha Afrikas mest effektive 

musikere. De yngre, etablerte gruppene så ut til å vare minst enda en generasjon. De store 

dansebandenes tid var over, men OK Jazz hadde overlevd, til tross for Francos død i 1989. 

Men inflasjon og politisk usikkerhet fikk musikkindustrien til å vakle. Mange musikere flyttet 

utenlands og band ble oppløst.  

En todelt struktur er vanlig i soukous, særlig de i de eldre låtene. Etter en relativt rolig 

første del skiftet tempoet til et raskere, mer dansbart parti som kalles sebene. Etat-Major er 

ikke bygget opp på denne måten, men jeg vil si den har spor av det likevel. Ewens (1991 s. 

141) mener at sebene-delen er en viktig suksessfaktor i soukos. Gitarsoloer er viktig i sebene-

delen, og Franco var velkjent for sine sebener. Han utsatte dem gjerne lenge, og da blir 

effekten desto større når den først kommer (Ewens 2001). Forventning og innfrielse av 

forventninger er et musikalsk grep som først og fremst forbindes med moderne vestlig 

musikk, både klassisk og pop. Sebene-delen kommer fra den cubanske rumbaen, nærmere 

bestemt son, som også hadde denne todelingen. Her kalles den montuno (Sulsbrück s. 97). 

Rytmen blir mer intens og piano eller tres spiller repeterte rytmiske figurer på to eller fire 
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takter, noe som minner om gitarens figurer i soukous. Jeg vil si at storformen i rumbalåter er 

en moderne ting, mens det innad i hver del er tradisjonelle elementer som repetisjon, 

improvisasjon og spørsmål-svar.  

Etat-Major hopper over den roligere delen i begynnelsen og går rett på sebene-delens 

tempo og intensitet, slik Kanda Bongo Man begynte med på begynnelsen av 1980-tallet. 

Formmessig har låten veldig mange deler og break. I løpet av 5:08 min. er det åtte ulike 

partier. I forhold til andre soukouslåter jeg har hørt er det utypisk. Til tross for denne 

sammensatte former mener jeg man kan se likheter med sebene i del E og G. I E kommer 

nemlig den første gitarsoloen, og dessuten er sangernes melodi byttet ut med såkalte atalaku-

rop (Ewens 1991 s. 146), to kjennetegn for sebene-delen. Atalakuene roper ut ting som for 

eksempel dansens navn, hva danserne skal gjøre, små historier eller skjulte advarsler til 

rivaler. Dette har bakgrunn i tradisjonen, og ligner trollmenns utrop. Atalakuenes rop er 

viktige kjennetegn for soukous-bandene.  

Når sebene-delen først har begynt er det vanlig at den varer lenge, men i Etat-Major 

blir den avbrutt av del F, som har et mindre hektisk preg. Med del G er vi tilbake i sebene-

følelsen, denne gangen i en lengre parti. Del H roer det hele litt ned igjen, før det fader ut. 

 

A. Intro 7t. 
B. 4t ||: I - IV :|| 
C. 4t ||: IV – I | V – I :|| 
D. 8t ||: I – IV | I – V :|| 
E. X t ||: I – (IV) | V - IV :|| git.solo. Atalaku-rop (00:45) Sebene? 
F. X t ||: I - IV | V – IV :|| uten bassriff (01:30) 
G. X t ||: I - IV | I – V :|| Tre ulike git.soloer m. vreng. (02:13) 
H. ||: I - IV | I – V :|| uten bassriff. Fade out.  

 

Harmonisk er Etat-Major som som en liten katalog over mulige kombinasjoner av 

hovedtreklangene. Den har tre forskjellige harmoniske mønstre, men det mest brukte er ||: I – 

IV | I – V :|| Det går gjennom mesteparten av låten, fra del D til H. Harmonikken i soukous 

består nesten alltid av disse hovedtreklangene, i forskjellige kombinasjoner over to eller fire 

takter. I funksjonsanalyse tilsvarer dette T, S og D, men pga. de korte, repeterende 

progresjonene oppstår ikke den spenningen mellom akkordene som finnes i 

funksjonsharmonisk musikk. Derfor har jeg valgt trinnanalyse. 

I tradisjonell afrikansk musikk opptrer flere former for samklang (Mensah 1983 s. 180-

181), også treklanger, men soukousens tre hovedakkorder kommer nok fra den cubanske 
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rumbaen. Jeg vil si at denne harmonikken er et moderne trekk, mens det repeterende preget 

har mye til felles med det tradisjonelle. 

 

Gitarspillet i Etat-Major er typisk for soukos. Låten har både partier med 

akkompagnementsmønstre og partier med solospill. De fleste band har flere gitarister, til 

akkompagnement og solo.  

Soloene ligger i et høyt leie, så de kommer tydelig fram. Selve lyden bidrar også til dette, i 

del E med klar lyd og i del G med vrenglyd. Selv om akkordgrunnlaget er meget begrenset, 

viser gitaristene stor oppfinnsomhet når det gjelder å komme opp med solotemaer. I denne låta 

er det tre forskjellige. Disse gitartemaene kan kanskje karakteriseres som en slags iterativ 

form, det vil si at en kort frase eller musikalsk mønster repeteres og varieres mange ganger 

(Ledang 1983 s. 19). I Etat-Major og soukous pleier mønstrene å gjentas mange ganger i 

uendret form, før neste variasjon kommer. 

Den typiske spillemåten i akkompagnementet og i tidligere gitarstil, for eksempel Franco, 

er å plukke med tommel og pekefinger. I Etat-Major er ikke dette så fremtredende, her er 

soloene mer preget av melodiske linjer enn av dualiteten mellom to fingre. Det er mer relevant 

i forhold til Mbana na e, derfor diskuteres det i 4.8.3. 
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Av trommer hører vi mest basstromme og skarptromme i Etat-Major. Det er altså ikke 

snakk om noen rytmisk kompleksitet, snarere en forenkling i forhold til tradisjonell musikk 

(se 4.1).  

Skarptrommerytmene kan sies å være utledet av 3-2 clavesrytme (Sulsbrück 1985 s. 

16). I noteeksempelet fra gitarsolo del E er den nesten helt identisk med clavesrytmen. Slike 

rytmer har inspirert zengue-rytmen som Baba Sani og Kereste spilte på sine tradisjonelle 

trommer (se 4.4.3 og 4.5.3) 

Basstromma er veldig tydelig, i likhet med i mye annen afrikansk pop. Det gjør det 

enkelt å oppfatte grunnrytmen, man kan ikke unngå denne insisterende pulsen. Det får meg til 

å tenke på Chernoffs begreper off-beat og mainbeat (1979 s. 48). Han har akkurat diskutert 

rytmiske kompleksitet i tradisjonell afrikansk musikk, men at det tross alt finnes en hovedpuls 

som alle følger. Han mener at det som kan være vanskelig for en vestlig lytter er at 

hovedslagene i denne pulsen stort sett ikke vektlegges av trommene. De spiller utenfor 1 og 3, 

de tunge slagene. Dette kan kalles at de spiller off-beat i forhold til main beat. Det er først når 

en kan forestille seg pulsen som en rytme i tillegg til det en faktisk hører at man kan sette pris 

på afrikansk musikk, eller forstå den. Richard Waterman kalte denne evnen metronome sense 

(i Chernoff s. 49.) Han mente derfor at nesten all afrikansk musikk kan ses på som musikk å 

danse til, selv om dansen bare skulle være mental. Dansere har ofte rangle-instrumenter på 

føttene, og Chernoff sier vi må se på dansen som en del av musikken. Det er altså danseren 

eller lytteren som ”skaffer” pulsen, og dermed er aktivt med på å skape musikken. Det er på 

grunn av dette Chernoff mener at afrikansk musikk ikke bør studeres utenfor sin kontekst eller 

som ren musikk. For orkesteret er ikke komplett uten deltakere i tillegg. Pulsen kan også gi 

seg uttrykk på andre måter: i musikernes kroppsbevegelser, i håndklapping og fra spesielle 

instrumenter som har som oppgave å holde pulsen. 

Når en legger basstromma så tydelig i lydbildet som i for eksempel soukous, blir 

mainbeat ekstremt tydelig, til forskjell fra i tradisjonell musikk, der det er mer diskret tilstede 

i lytterens metronome sense, i bevegelser eller mindre fremtredende instrumenter. På denne 

måten vil jeg tro at musikken fungerer bedre i mediert form. Den blir lettere forståelig, 

løsrevet fra en kontekst med interaksjon mellom musikere, dansere og publikum. Den blir 

også lettere forståelig for folk uten kjennskap til bestemte tradisjoner, og til og med for folk 

uten kjennskap til afrikansk musikk. I denne forbindelsen vil jeg trekke inn Nettls begrep om 

musical energy (1983a s. 348-349). Denne teorien innebærer at alle kulturer har en viss 
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mengde energi tilgjengelig for musikalsk kreativitet og aktivitet. Mengden energi som brukes 

på musikk forandres bare sakte over tid. Man må derfor anta at når noe nytt kommer inn, 

balanseres dette med tap av noe annet. Jeg vil snu på det og si at hvis noe gammelt blir borte, 

erstattes det av noe nytt. Nettls teori kan gjelde for mange slags forandringer, blant annet ”the 

substitution of parameters” (s. 349). Så hvis pulsen som skapes gjennom interaksjon mellom 

musikere, dansere og publikum ved en musikkhendelse forsvinner, erstattes den av en en 

veldig tydelig basstromme. 

Mens basstromma er tydelig mainbeat er bass-spillet helt klart off-beat (Chernoff s. 48, 

se over). Bassen spiller sjelden på eneren og tunge slag. Rytmen er mye sammenfallende med 

skarptromma (se gitartema del G i noteeksempelet). Dette er motsatt av det meste av vestlig 

pop, der idealet er at bassen følger basstromma. Bassistene spiller ofte med med tommel og 

pekefinger, i prinsippet samme måte som på gitar og mange tradisjonelle instrumenter. Eric 

Christian viste meg hvordan bassen også kan lage en basstromme-effekt ved å dempe den 

laveste strengen med venstre hånds tommel. Høyre tommel spiller stødige firedeler på denne, 

mens pekefinger og tommel spiller resten av mønsteret. El.basslyden i soukous er gjerne rund 

og fyldig. Jeg tenker at det kanskje er en videreføring av at man i begynnelsen brukte 

kontrabass, eller kanskje influert av leirkrukken botija i de gamle cubanske son-gruppene 

(Sulsbrück s. 96).  

Soukous har sin opprinnelse i cubansk rumba, så hvor afrikansk er den egentlig? 

Bender sier (2004 s. 93) at i Afrika ble rumba gjenkjent som vagt afrikansk, ”its Africaness 

was present in a condensed form.” Den var afrikansk i ordets rette betydning; den var ikke del 

av en bestemt kultur. Den var noe nytt og uavhengig, som brakte med seg flere afrikanske 

elementer i en ny syntese. Og stilen lå nær nok opptil lokal musikk til at den kunne spilles av 

datidens kongolesiske musikere. Ewens (1991 s. 131) sier at kongolesisk rumba var mye mer 

enn en kopi av den cubanske og at de kongolesiske musikerne mislikte ideen om at musikken 

deres ikke var original. Franco sa flere ganger at hans folk ble brakt som slaver til Cuba lenge 

før musikken ble returnert til Afrika. Han sa også: 

Many people think they hear a Latin sound in our music. Maybe they are thinking of the horns. Yet the 
horns are only playing vocal parts in our singing style. The melody follows the tonality of Lingala, the 
guitar parts are African and so is the rumba rhythm. Where is the Latin? (Ewens s. 131). 

 

I forhold til Nettls eight limited responses, åtte ikke-vestlige reaksjoner på vestlig musikk, kan 

soukous ses som et eksempel på reintroduction (1983a s. 352), det vil si gjeninnføring av 

musikk til opprinnelsesstedet etter opphold et annet sted. Som eksempel nevner Nettl nettopp 
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afrikansk musikk brakt til Amerika med slaver, forandret og utviklet gjennom kontakt med 

spansk og britisk musikk, og så returnert til Afrika, der den influerte moderne afrikansk 

musikk. 

4.8.3. Mbana na e (Toto Guillaume) – et eksempel på makossa  

Mbana na e var noe av det første Eric Christian lærte meg på gitar. Den var visst en helt vanlig 

nybegynnersang for gitarspillere i Kamerun – nærmest et kamerunsk svar på Tom Dooley!  

Makossaens historie er sammensatt, den har mange innflytelser. I følge artikkelen Makossa 

(afropop.org) var nigeriansk highlife, kongolesisk rumba og cubansk musikk populært i 

Douala i 1950-årene. Dessuten fantes den lokale musikken ambasse bey, spilt på gitar og med 

en flaske og stikke som perkusjon. Eboa Lotin brakte disse elementene sammen i begynnelsen 

av 60-årene. Misse Ngoh utviklet det typiske fingerspillet videre. Nkolo og Ewens (2000 s. 

441) hevder at Ekambi Brillant var den som mer eller mindre skapte makossa. Navnet til 

stilen kommer fra kossa, en barnedans akkompagnert av klapping. I 1972 gjorde Manu 

Dibango navnet makossa kjent gjennom sin store hit ”Soul Makossa”, selv om den var en 

veldig utypisk makossa (Nkolo og Ewens s. 441). På 1980-tallet ble makossa i følge Nkolo og 

Ewens (s. 442) transformert til pop-makossa, og for det meste produsert i Paris. Toto 

Guillaume var sentral i denne utviklingen, både som studiomusiker og soloartist. Det var på 

denne tiden ble Mbana na e ble skrevet. 

Formmessig er Mbana na e enkelt oppbygd. Den kan sies å være todelt, og andre del 

begynner når trommerytmen skifter ved ca. 03:23. Skiftet skjer helt plutselig, uten noe break 

eller annet forvarsel. Gitarspillet og sangen fortsetter som før. Bass-spillet blir mer aktivt, og 

det kommer mer synth og noe ekstra gitar. Dynamisk sett blir låten som et langt crescendo, en 

form som særlig finnes i vestlig musikk, både klassisk og popmusikk. Todelingen i Mbana na 

e kan muligens ses på som en variant av todelingen i rumba, med sebene som andre del 

(Ewens s. 141, se 4.8.2). Men et rytmeskifte som i Mbana na e er heller ikke uvanlig i vestlig 

popmusikk.  

Intro. 
Vokal tema. 
Synthsolo m. moderne effekter 
Vokaltema 
Rytmeskifte (03:23) 
Vokaltema og synthsolo vekselvis. Øker intensitet. Ekstra gitar. 
Synthsolo Øker intensitet 
Introtema synth samtidig med vokaltema 
Vokaltema 
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Trommespillet er enkelt, og jeg kan ikke finne noen spesielt afrikansk trekk i det. Det er 

vanlig rytme i vestlig popmusikk også.  

I makossa spiller bassen mye på de tunge slagene, som i vestlig popmusikk. I soukous 

spiller bassen derimot mye off-beat. Lyden er ”fastere” enn i soukous. I andre del, når 

trommerytmen skifter, spiller bassen mer aktivt, en slags utvidet vekselbass. 

Synthen har et forholdsvis langt tema i introen, i motsetning til gitarens korte mønster. 

Lydene som brukes var nok på moten i 1981, og effekter som pitch bend utnyttes. 

 

Gitaren spiller faktisk det samme mønsteret hele låten! I den grad den har noen små 

variasjoner kan det kalles iterativ form, en kort frase eller musikalsk mønster som repeteres og 

varieres mange ganger (Ledang 1983 s. 19). 

Jeg observerte at de fleste gitarister jeg møtte i N'gaoundéré spilte fingerspill med 

tommel og pekefinger. I forbindelse med gitarspill i kongolesisk musikk fant jeg beskrivelser 

av det. Ewens sier at Franco baserte sin teknikk på tradisjonelt zitherspill (1991 s.132), som 

spilles med nettopp tommel og en annen finger, riktignok med begge hender. Han nevner også 

at gitarister imiterte tommelpiano (Ewens 2001). Bender (1991 s. 45-46) diskuterer 

tommel/pekefingerteknikken blant annet ved å referere til gitaristen John Low. Han har 

analysert Masanga fra1952 med Mwenda Jean Bosco, en representant for Katanga-stilen i det 

sørlige Kongo, og sier at det gir fullstendig mening å bare bruke tommel og pekefinger. Han 

sier man merker det hvis man prøver selv, som en konversasjon eller konkurranse mellom 

disse fingrene. Hvis man spiller med flere fingre går følelsen av dualitet tapt. Dette merket jeg 

godt selv da jeg spilte Mbana na e. Videre sier Low at forholdet tommel/pekefinger, lav/høy 

og stor lyd/liten lyd er en av nøklene til å forstå dette gitarspillet. Han sammenligner 
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Mwendas fingerbevegelser med en perfekt koreografert dans. Kubik (i Bender 1991 s. 47) 

utdyper dette ved å si at i afrikansk musikk blir bevegelsesmønstre i seg selv oppfattet som 

meningsfulle, enten de produserer lyd eller ikke. Men Bender mener at antagelsen om at det er 

en direkte sammenheng med tradisjonell musikk fører til en mystifisering av afrikansk musikk 

(s. 48). Forholdet mellom høye og lave toner er en likhet mellom gitar og tommelpiano 

(likembe), men John Low mener at det ikke er noen direkte innflytelse her. Det er heller en 

mer eller mindre bevisst adapsjon hos gitarister som har observert lokale musikere. Derimot 

har andre tradisjonelle elementer kommet inn i Katanga-stilen, for eksempel en rytme som ble 

spilt på flaske. Dette faste rytmemønsteret minner om at gitaren også er et rytmeinstrument. 

Det minte Eric Christian meg på også, etter at jeg hadde spilt Mbana na e på Temple d’or 1/5. 

Han sa at jeg hadde vært i rytmen, og at det overrasket folk. Selv om jeg mistet en tone her og 

der var det greit, fordi rytmen var der.  

4.8.4. Essingan (Les Têtes Brulées) – et eksempel på bikutsi 

Bikutsi er en av de mest populære musikkstilene i Kamerun. En av grunnene til at jeg valgte 

akkurat Essingan som eksempel er at den så ut til å være godt kjent og godt likt. Bebey sa at 

alle kan denne, til og med gamlemor i landsbyen. Det er også en av hans favorittlåter, og ved 

en anledning, 1. mai på Temple d’or, spilte de den spesielt for meg! De følgende avsnittene 

om bikutsiens historie er basert på Fuller og Fuller (1997) s. 1-10: 

Bikutsi har sin opprinnelse og tilhørighet til folkegruppen beti, som har sitt 

hovedområde i og rundt hovedstaden Yaoundé i Sør-Kamerun. I sin tradisjonelle form ble 

bikutsi spilt og sunget i beti-landsbyenes seremonier. Disse var delt i to faser: ekang- og 

bikutsi-fasen. Ekang-fasen dreide seg om historien og det mytologiske, og harpeinstrumentet 

mvet ble brukt. Bikutsi-fasen handlet om dagliglivet og det jordiske og var mer livlig, fri og 

improvisert. Her var balafon var det viktigste instrumentet.  

Utviklingen av moderne bikutsi skyldes for en stor del en urbaniseringsprosess i 1950-

årene, der folk flyttet fra landsbygda og inn til storbyen Yaoundé. Der oppsto det mange barer 

der tidligere landsbyboere kunne møtes. For betiene ble barene et sted å høre sin tradisjonelle 

balafonmusikk. Et typisk barorkester besto av 3-5 balafoner og perkusjonsinstrumenter. 

Musikerne var kjent for å drikke mye, og var ikke så teknisk avanserte. En del utenforstående 

så ned på bikutsi, det var noe som ”villageois” (=landsbyboere, nedsettende) fra skogen drev 

med. 
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På slutten av 50-tallet hadde bikutsien stagnert, både i kreativitet og popularitet. 

Publikum ønsket seg noe mer moderne. Etter hvert la Messi Me Konda Martin grunnlaget for 

en ny form for bikutsi ved blant annet å overføre balafonens spillestil til elektrisk gitar og 

perkusjonsinstrumenter til trommesett. Resultatet fikk umiddelbart publikums anerkjennelse, 

og hans sanger var særlig populære på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. 

I perioden 1980-1985 utviklet Kameruns musikkindustri seg fort, særlig innen makossa. 

Bikutsi ble igjen sett på som lite utviklet. Den klarte ikke å trenge gjennom etniske og urbane 

skillelinjer, og musikerne strevde meg tekniske og kreative fremskritt. Men etter 1985 begynte 

bikutsi å slå gjennom nasjonalt og i 1987 ble gruppa Les Têtes Brulées dannet. De hadde en 

ny stil, både i musikk og image, og Zanzibar fornyet gitarspillet. Med fargerike, fillete klær og 

kroppsmaling som knyttet an til beti-tradisjonen skilte de seg tydelig fra den ”glattere” 

makossastilen. De oppnådde raskt stor popularitet, også internasjonalt. Siden har bikutsi vært 

en av de mest populære stilene i Kamerun.  

Selv om bikutsi har blitt elektrifisert og modernisert finnes det fortsatt orkestre i den 

tradisjonelle stilen. I N'gaoundéré observerte jeg Saul Pap’s Balafon Orchestra på en bar. De 

spilte på balafoner, trommer og maracas. Men de var opptatt av å fornye seg, og spilte i tillegg 

til bikutsi også merengue, rumba, reggae og salsa. 

Essingan ble gitt ut i 1988. Den er veldig lang (12:33) og bryter på mange måter 

konvensjonene for en typisk poplåt. Strukturen er basert på veksling mellom vokale temaer, 

gitartemaer og improvisasjon på gitar og bass. Det er veldig mange variasjoner og temaer. Jeg 

får samme følelsen som når jeg skal notere og analysere mballa-rytmene til Baba Sani og 

Hamadou Petit; en tilsynelatende uutømmelig strøm av variasjoner, uten noe tydelig innbyrdes 

system. Ut fra dette, og følelsen den skaper, vil jeg si at Essingan hovedsakelig har en åpen 

form, et trekk som viser at den ligger nær tradisjonell musikk. Egentlig er det et visst system i 

begynnelsen, der mesteparten av en sekvens av temaer gjentas to ganger. Etter det og ut låten 

er det vanskeligere å se systemet. Det er tre temaer med vokal: intro, temaet etter introen og 

”Essingan”. Det er flere gitartemaer som gjentas, jeg har valgt å notere en del av det jeg kaller 

gitartema A. 

Jeg har satt opp en grov oversikt over strukturen i låten, men jeg er i tvil om hvor 

klargjørende den er, annet enn til å vise at formen ikke så klar. 
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1. Intro. 
2. Vokaltema ||: T  S | T  D :|| 
3. Gitartema A. Miksolydisk. ||: T  S | T  D :|| 
4. Overgang. 2t 
5. Gitartema A. 
6. Gitarimprovisasjon. 
7. Overgang. 2t. 
8. Gitarimprovisasjon. ||: T  S | T  D :|| 

 
1. Intro. 
2. Vokaltema. ||: T  S | T  D :|| 
3. Gitartema A. 
4. Overgang 2t. 
5. Gitartema A. 
6. Gitarimprovisasjon. 

 
Gitarimprovisasjon og lydisk basstema. Vekselvis.  
”Essingan”, gitartemaer, lydisk basstema. Vekselvis, langt parti. 
Gitartema A. ||: T  S | T  D :|| 
Overgang. 2t. 
||: Gitartema A. Overgang. :|| 
Vokal ”kakafoni”. 
Gitar/bassimprovisasjon vekselvis. Jazz-lignende. 
”Essingan”. 
Gitartema A. Miksolydisk. ||: T  S | T  D :|| 
 

Harmonikken benytter hovedtreklangene på første, fjerde og femte trinn. Progresjonen ||: T  S | 

T  D :|| er den samme som i størstedelen av Etat-Major og mange andre afrikanske poplåter.  

Vokale temaer og akkordene følger durskalen. Men gitartemaer og improvisasjon 

benytter både miksolydisk og lydisk skala. Hvor kommer dette modale fra? Min teori er at 

dersom den tradisjonelle balofonen er stemt etter diatonisk skala oppstår det forskjellige modi 

etter som hvor man bestemmer seg for at grunntonen er, som med de hvite tangentene på et 

piano. På den moderne gitaren kan man når som helst skifte modus i forhold til grunntonen. 

Gitaren imiterer balafonspillet i den tradisjonelle musikken. Som nevnt var det Messi 

Martin som begynte med dette. Han flettet papirstrimler mellom strengene. På den måten ble 

lyden mer lik balafonens; tonen ble kortere og anslaget mer perkusivt (Fuller og Fuller s. 5). 

Nkolo og Ewens (2000 s. 443) mener for øvrig han brukte bomullstråd. Har faste riff, men 

varierer også mye.  
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Bassgitaren imiterer bassbalafon. Den har noe improvisasjon og et lydisk tema, men spiller for 

det meste riffet i noteeksempelet. Sammen med basstromme og hi-hat representerer den noe 

fast, som holder det andre sammen.  

Hi-haten imiterer maracas. Den stadig varierende skarptromma har tatt over for de 

tradisjonelle, congas-lignende trommene. Det er også congas på innspillingen, men ikke så 

fremtredende i lydbildet. 

Basstromma er et tillagt instrument som ikke finnes i den tradisjonelle versjonen, men 

den har samme funksjon som håndklapping og fottramping, som er en viktig del av dansen. På 

beti betyr ordet bikutsi å stampe i bakken. I Essingans skiftende rytmer er basstromma viktig 

for å oppfatte pulsen. I analysen av Etat-Major (se 4.8.2) diskuterer jeg om funksjonen til en 

tydelig basstromme i mediert moderne pop kan ses som en erstatning for en puls som skapes 

gjennom interaksjon mellom musikere, dansere og publikum ved en musikkhendelse. 

Selv om bikutsi og makossa begge er representanter for viktige populærmusikkstiler i 

Kamerun er de veldig forskjellige. Det er stor forskjell på Mbana na e og Essingan både i 

struktur, rytmisk kompleksitet og grad av improvisasjon. Bikutsi har også en mer direkte 

tilknytning til tradisjonen enn det makossa har. 
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I forhold til Nettls tre begreper syncretism, westernization og modernization (1983a s. 353 og 

4.2). synes jeg det ser ut til at Essingan har trekk fra begge de to sistnevnte. I forhold til 

westernization har den inkorporert det sentrale, ikke-kompatible vestlige trekket 

funksjonsharmonikk. Modernization er når ikke-vestlig musikk inkorporerer ikke-sentrale, 

men kompatible vestlige trekk. Det kan være for eksempel forandringer i konsertsituasjonen 

(fra seremonier til barer og konserter.) Nettl sier at forskjellen på westernization og 

modernization ikke alltid er så klar. Hvis man tolker modernization som en mindre grad av 

forandring enn westernization, mener jeg det er slik Essingan bør anses. Både lyd, rytme og 

struktur ligger nært det tradisjonelle forbildet.  

4.9. Oppsummering om musikk 
Påvirkning mellom tradisjonell og moderne musikk går begge veier. Eksempler på tradisjonell 

påvirkning på moderne musikk er at rytmene sabèrè, mballa og zaabolo ble brukt i låtene 

Laguna, Mangten og So k’om. Bikutsi er direkte påvirket av tradisjonell beti-musikk. 

Makossa og soukous har også tradisjonell påvirkning, men det er fjernere i tid og vanskeligere 

å påvise. Zengue-rytmene til Baba Sani og Kerestes gruppe er eksempler på påvirkning fra 

moderne til tradisjonell. 

Tolket i forhold til Nettls kategorier syncretism, westernization og modernization 

(1983a s. 353, se 4.2) fant jeg at både Laguna, Taxi-moto, Mangten og So k’om ne me kan ses 

som modernization. Essingan kan tolkes som både westernization og modernization.  

Inspirert av Nettls åtte ikke-vestlige reaksjoner,”eight limited responses” (1983 s. 349-

352), på vestlig musikk  (se 4.2) vil jeg lage et forslag til mine egne kategorier av blanding av 

tradisjonell og moderne musikk:  

1. Typisk tradisjonell. Med det mener jeg tilsynelatende upåvirket av vestlig eller 

moderne musikk. Eksempler i denne oppgaven er banga og mballa. 

2. Tradisjonell med tillagte moderne elementer, for eksempel instrumenter og harmonikk. 

Musikken kan fungere også uten de moderne elementene. Eksempler i denne oppgaven 

er Kerestes Laguna og Babanguida/Wakilis Taxi-moto. 

3. Tradisjonell adaptert til moderne instrumenter. Et eksempel i denne oppgaven er 

bikutsi-låten Essingan. 

4. Moderne med tillagte tradisjonelle elementer, for eksempel rytme, tradisjonelle 

instrumenter. Eksempler i denne oppgaven er So k’om ne me og Mangten. 
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5. Moderne med fjerne røtter i tradisjonell musikk. Det er ikke så lett å påvise nøyaktig 

hva som er tradisjonelle elementer. Eksempler i denne oppgaven er soukouslåten Etat-

Major og makossalåten Mbana na e. 

At disse kategoriene nesten passer med de fem informant-gruppene er ikke tilfeldig, for jeg 

valgte gruppene for å få musikk med forskjellige forhold mellom det tradisjonelle og 

moderne. Men det er ikke alt som er så enkelt å kategorisere. Zengue høres for eksempel 

typisk tradisjonell ut, men er direkte påvirket av moderne popmusikk. Jeg er også litt i tvil om 

hvor man skal plassere Essingan. 

Jeg har til nå behandlet de fem gruppene hver for seg. Men flere av de omtalte 

musikerne samarbeidet og spilte mange av på tvers av de etablerte gruppene. Shelemay (s. 98) 

kaller soundscapes som deler sounds, settings og significances for soundscape clusters. På 

norsk kan vi kanskje si overlapping. Av de som deler sound, samme musikk, kan nevnes Eric 

Christian og andre musikere fra Gospel Singers som hadde spilt på Temple d’or og Samy og 

Bill fra Temple d’or som spilte med koret Oiseaux de Christ på kirkekonsert. Noen med ulik 

sound samarbeidet også. Babanguida skal ha laget deler av en av Gospel Singers sine sanger 

(Taata mbadde hakkeedji). Eric Christian spilte med både Gospel Singers og Wakilis. Bill fra 

Temple d’or var helt sentral i innspillingen av den moderne versjonen av Kerestes Laguna. 

Kereste og Baba Sani spilte i samme settings, det vil si både til dans, i seremonier og hos 

lamidoen. De deler også til en viss grad sound, i den forstand at de spiller de samme rytmene, 

selv det låter forskjellig. Men de samarbeidet ikke, de var tvert imot å anse som konkurrenter. 

Det ser altså ut til at de mest tradisjonelle musikerne samarbeidet mindre enn de moderne og 

de som blandet tradisjonelt og moderne. 

5. Bruk og funksjon 

5.1. Forskjell på bruk og funksjon 
I noe litteratur kan en få inntrykk av at i Afrika har musikk mange flere bruksområder og 

funksjoner enn den har i vesten. Jeg ønsket å finne ut om dette også gjaldt musikklivet i 

N'gaoundéré, og hvordan forholdet var mellom tradisjonell og moderne musikk på dette 

området. 

Begrepene bruk og funksjon brukes på forskjellige måter. Jeg vil nedenfor presentere 

Alan P. Merriams definisjoner av bruk og funksjon og benytte dem i analysen av forskjellige 

musikkhendelser. Men først, fra hvor kommer inntrykket av at musikkens bruk og funksjon er 

så omfattende i Afrika? Adala (1993) skriver for eksempel: 
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Afrikansk musikk … er intimt knyttet til det sosiale livet. Den akkompagnerer de ulike aktivitetene i et 
samfunn. Fra fødsel til død er alle store øyeblikk i menneskelivet markert av musikk. Rituell musikk blir 
utført i seremonier og fyller en presis funksjon (s. 220, min oversettelse).  
 

I ”Music South of the Sahara” (1983) starter Mensah kapittelet om tradisjonell musikk (s. 

173-174) med å si at størstedelen av afrikansk tradisjonell musikk opptrer hovedsakelig i 

overgangsritualer (fødsel, pubertet, bryllup, tronfølge og begravelse), tilbedelse, 

åndebesettelsesritualer, spådom og helbredelse. Noe musikk hører også til foreninger (av 

f.eks. jegere, krigere, hemmelige selskap), og noe fungerer som hjelp til arbeidet. Så mange 

har lagt vekt på musikkens funksjonelle rolle at Mensah ikke ser noen grunn til å utdype dette 

nærmere. Han sier også at det er viktig å merke seg at tradisjonelle afrikanske samfunn 

dessuten ser på musikk som underholdning i andre situasjoner. Musikk benevnes med ord som 

har med spill og lek å gjøre (”play”), f.eks. ”ngoma” (bantu). Og enda mer interessante er 

tilfeller der musikken både kan være funksjonell og underholdende.  

Beskrivelser av vestlig musikk starter gjerne ikke på denne måten. Så selv om Mensah 

ikke direkte sammenligner med andre kulturer skapes det et inntrykk av at dette er noe spesielt 

for Afrika. Men han balanserer inntrykket med å legge vekt på at musikk også ses på som 

underholdning. Nketia (1974 s. 21) starter kapittelet ”Music in Community Life” på en 

lignende måte som Mensah: 

In traditional African societies, music making is generally organized as a social event. Public 
performances, therefore, take place on social occasions – that is, on occasions when members of a group 
or a community come together for the enjoyment of leisure, for recreational activities, or for the 
performance of a rite, ceremony, festival, or any kind of collective activity, such as building bridges, 
clearing paths, going on a search party, or putting out fires – activities that, in industrialized societies, 
might be assigned to specialized societies. 
 

Senere i det samme kapittelet omtaler Nketia også vuggesanger, musikk til gjeting av dyr og 

musikk til arbeid i hjemmet. Selv om Nketia nevner en rekke spesifikke områder der musikk 

brukes, skriver han flere steder at musikk også er underholdning, både sosialt og individuelt. 

Både Nketia og Mensah gir altså mange eksempler på sammenhenger der tradisjonell 

afrikansk musikk brukes.  

Ikke all litteratur legger like stor vekt på at musikkens funksjoner er så spesielle i 

Afrika. For eksempel sier Bebey (1975 s. 2) i en sammenligning av vestlig og afrikansk 

musikk at musikk spiller en lignende rolle i livet begge steder. Som eksempler nevner han 

vuggesanger, kampsanger og religiøs musikk. 

Merriam (1964) har også en sammenligning, av musikk i vesten med musikk i det han 

kaller ”nonliterate societies”. ”Nonliterate societies” er et uttrykk som ikke lenger brukes, 
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men det tilsvarer på mange måter det jeg i denne oppgaven kaller tradisjonelle samfunn. Også 

Merriam har merket seg påstanden om musikkens rolle i vesten og tradisjonelle samfunn: 

“it is often noted that music is an everyday and all-pervading aspect of life in nonliterate 

societies” (s. 211). Men han er ikke enig i dette. Han mener man her sammenligner spesielle 

tilfeller fra vårt vestlige samfunn med antatte tilfeller fra “nonliterate societies”. Og man 

snakker heller ikke om musikkens funksjon, men om bruken av musikken. 

In sum, questions of this sort are not so easily answered as has often been assumed. The fact of the 
matter is that when we make distinctions we are speaking of special cases within our own society as 
opposed to assumptions made for nonliterate societies…Describing the role of music in the manner 
noted here is not really to speak of function, but rather to call attention to the use of music (s. 213). 
 

Antagelsen fra musikkantropologer om musikkens funksjoner er at musikk er brukt i og 

integrert med nesten alle aspekter ved livet hos ”nonliterate” folk, mens det ikke er slik i 

vesten (s. 214). Merriam nevner eksempler på en mengde sanger fra tutsier i Rwanda som 

brukes i forbindelse med kvegdrift, bryllup eller religion, men han mener det her er snakk om 

bruk av sanger. Hvis vi legger vekt på at forestillingen om at musikk i ”nonliterate” samfunn 

er mer funksjonell enn i vårt, må det finnes bevis som støtter denne påstanden. Og på 

overflaten ser det slik ut; USA har ikke en mengde sanger om kvegdrift. Men man overser 

ofte mangfoldet av sanger som brukes der. Problem er at ordet funksjon ifølge Merriam 

brukes feil i denne sammenhengen. 

When we speak of music in nonliterate societies as being ”more functional” than our own, we imply that 
it is also of greater importance; what we really mean is that music in nonliterate societies may well be 
used more in minute and directly applied ways, but it is by no means necessarily more functional (s. 
215). 

 
Merriam mener at musikkens bruk og funksjon er en av de viktigste problemstillingene i 

musikkantropologi (s. 209). Man søker ikke bare deskriptive fakta om musikk, men 

musikkens mening. Deskriptive fakta er viktige i seg selv, men de er viktigst når de brukes til 

å forstå fenomenet som er beskrevet. Man ønsker ikke bare å vite hva en ting er, men hva den 

gjør for folk, og hvordan den gjør det.  

I følge Merriam er det en viktig forskjell mellom use og function (s. 209): 

When we speak of the uses of music, we are referring to the ways in which music is employed in human 
society, to the habitual practice or customary exercise of music either as a thing in itself or in 
conjunction with other activities (s. 210). 

 
Musikk brukes i gitte situasjoner og blir en del av dem, men den kan også ha, eller ikke ha, en 

dypere function. Hvis noen bruker sang for å beile til sin elskede kan funksjonen av slik 

musikk analyseres til å være kontinuitet og videreføring av den biologiske gruppen. Når en 

som ber bruker musikk for å nærme seg sin gud, anvender han den i sammenheng med for 
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eksempel dans, bønn, organisert rituale og seremonielle handlinger. Her kan musikkens 

funksjon ikke skilles fra religionens funksjon, som kanskje kan tolkes som etablering av en 

slags trygghet i forhold til universet. 

”Use” then refers to the situation in which music is employed in human action; ”function”concerns the 
reasons for its employment and particularly the broader purpose which it serves. (s. 210). 

 
Konklusjonen blir altså: bruk viser til situasjonen der musikken anvendes. Funksjon har med 

grunnene til at musikken brukes, særlig i en videre forstand. 

  Merriam foreslår ti funksjoner som musikk kan ha (oversettelsen er min fornorsking av 

Nielsens (1985 s. 31-32) danske oversettelse):  

� The function of emotional expression - Musikk uttrykker følelser (s. 219). 

Musikk gir mulighet til å uttrykke et mangfold av følelser: 

- the release of otherwise unexpressible thoughts and ideas, the correlation of a wide variety of emotions 
and music, the opportunity to ”let off steam” and perhaps to resolve social conflicts, the explosion of 
creativity itself, and the group expression of hostilities (s. 222-223). 

 
Merriam sier at det finnes mange flere eksempler på følelsesmessige uttrykk, men disse 

eksemplene indikerer klart viktigheten av denne funksjonen i musikk. 

� The function of aesthetic enjoyment - Musikk er en estetisk opplevelse (s. 223.)  

Dette er ikke en enkel problemstilling. Hvis den skal kunne ses som en hovedfunksjon i 

musikk må den finnes i andre kulturer enn vår egen. Musikk og estetikk er klart forbundet i 

Vesten, Arabia, India, Kina, Japan, Korea, Indonesia og andre steder. Men om denne 

forbindelsen er til stede i kulturer i ”the nonliterate world” er et omstridt punkt. Det inkluderer 

spørsmålet om hva en estetikk er, og om det er et kultur-betinget konsept. Her kan det bare 

sies at funksjonen estetisk nytelse helt klart finnes i noen kulturer og kanskje er til stede i 

andre. 

� The function of entertainment - Musikk er underholdning (s. 223). 

Denne funksjonen finnes i alle samfunn. Det kan skilles mellom ”ren” underholdning, som ser 

ut til å være et spesielt trekk ved vestlig musikk, og underholdning kombinert med andre 

funksjoner. Det siste ser ut til å være mer utbredt i ”nonliterate” samfunn. 

� The function of communication - Musikk er kommunikasjon (s. 223). 

Hovedproblemet med denne funksjonen er at vi vet at musikk kommuniserer noe, men ikke 

hva, hvordan eller til hvem. Musikk er ikke et universelt språk, men er formet av kulturen den 

er en del av. Sangtekster kommuniserer direkte med de som kan språket. Det at musikk er en 

felles menneskelig aktivitet kan bety at den kommuniserer en viss begrenset forståelse ved sin 
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blotte eksistens. Av alle musikkens funksjoner er kommunikasjon kanskje den minst kjente og 

forståtte. 

� The function of symbolic representation - Musikk er symbolsk gjengivelse av idéer og 

adferd (s. 223). 

I alle samfunn fungerer musikk som en symbolsk representasjon for andre ting, idéer og 

former for oppførsel. Symbolisme i musikk kan ses på fire nivåer (s. 258): symboler i 

sangtekster, symbolsk avspeiling av følelsesmessig eller kulturell mening, avspeiling av annen 

kulturell oppførsel og verdier, og dypere symbolisering av universelle prinsipper. 

� The function of physical response - Musikk fremkaller fysiske reaksjoner (s. 223). 

Merriam stiller selv spørsmål ved om fysisk respons kan eller bør tas med i det som 

hovedsakelig er en gruppe sosiale funksjoner. Men det er et faktum at musikk frembringer 

fysisk respons, selv om responsen formes av kulturelle konvensjoner. Besettelse, 

flokkoppførsel og fysiske reaksjoner hos krigere og jegere er eksempler på dette. Dans som 

fysisk respons kan være det viktigste ved en anledning.  

� The function of enforcing conformity to social norms - Musikk styrker tilpasningen til 

sosiale normer (s. 224). 

Sanger for sosial kontroll spiller en viktig rolle i mange kulturer. Både direkte og indirekte 

viser de hva som er riktig og feil oppførsel. Å styrke det å følge sosiale normer er en av 

musikkens hovedfunksjoner. 

� The function of validation of social institutions and religious rituals - Musikk 

stadfester samfunnsinstitusjoner og religiøse ritualer (s.224). 

Religiøse systemer gis gyldighet gjennom resitasjon av myter og legender i sang og gjennom 

musikk som uttrykker religiøse forskrifter. Sosiale institusjoner gis gyldighet gjennom sanger 

som vektlegger riktig og galt i samfunnet og som beskriver hva og hvordan ting skal gjøres. 

Denne funksjonen til musikk trenger å studeres mer og uttrykkes mer presist. 

� The function of contribution to the continuity and stability of culture - Musikk bidrar 

til kulturell sammenheng og stabilitet (s. 225). 

Alle de tidligere nevnte funksjonene gjør at musikk bidrar til kontinuitet og stabilitet i 

kulturen. Den forsikrer samfunnets medlemmer om at verden er på riktig vei. 

� The function of contribution to the integration of society - Musikk bidrar til integrasjon 

i et samfunn (s. 226). 
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Musikk er et møtepunkt der samfunnsmedlemmene deltar i aktiviteter som krever samarbeid 

og koordinering av gruppen. Ikke all musikk er slik, men alle samfunn har anledninger 

ledsaget av musikk som fører medlemmene sammen og minner dem om deres enhet. 

Listen over musikkens funksjoner kan i følge Merriam gjøres kortere eller lengre, men 

generelt oppsummerer den musikkens rolle i den menneskelige kultur (s.227). 

Det Mensah (s. 173) omtalte som musikkens funksjoner (overgangsritualer, tilbedelse, 

åndebesettelsesritualer, spådom, helbredelse, foreninger og hjelp til arbeidet) vil Merriam 

altså kalle bruk av musikk. På den annen side, Mensah ser på musikk som underholdning som 

noe annet enn funksjon, mens Merriam derimot har underholdning (s. 223) som en av 

musikkens funksjoner. Men begge er enige om at underholdning kan kombineres med andre 

funksjoner (Mensah s. 174, Merriam s. 223). 

5.2. Tradisjonell og moderne bruk av musikk 
Etter å ha presentert Merriams skille mellom bruk og funksjon og hans forslag til funksjoner, 

vil jeg nå fokusere på forskjellige sider av musikkens bruk. Jeg oppfatter Merriam slik at 

musikkens funksjoner er universelle og finnes overalt, mens bruken av musikken varierer med 

tid og sted. Mensah nevnte mange eksempler på bruk av tradisjonell musikk i Afrika. Men hva 

skjer når samfunnet forandrer seg fra det tradisjonelle til det mer moderne? Det kan se ut til at 

sammenhenger der musikk ble brukt, for eksempel tradisjonell religionsutøvelse, tradisjonelt 

arbeid og tradisjonelle ritualer forsvinner. Mens en mer typisk moderne bruk av musikk som 

konsertformen blir mer vanlig. 

Adala (1993 s. 220) skriver at mesteparten av musikk til initiasjon i provinsen 

Adamaou er i ferd med å forsvinne, eller er fullstendig borte. Dette er på grunn av forbud 

utstedt av den lokale administrasjonen, støttet av de katolske og protestantiske kirkene. 

Ritualene ble anklaget for bruk av trolldom, hedenskap og manglende respekt for mennesket 

(s. 223). Adala mener at kritikken noen ganger ikke var uten grunn, men at forbudene som 

oftest ble gitt på grunn av manglende forståelse eller kulturelle misforståelser. 

Et eksempel på et tradisjonelt ritual som ser ut til å forsvinne, er gbayaenes 

initiasjonsritual labi. Gbayaene er et av de mange folkeslagene i Adamaoua. Songo (1993, s. 

181-185) beskriver labi-ritualets seks faser. Gutter mellom 12 og 15 år samles i en egen labi-

leir. I mellom ett og tre år lever de isolert fra resten av landsbyen. De gjennomgår blant annet 

symbolsk død, fysiske prøvelser (for eksempel pining med ild og pisking), symbolsk 

oppstandelse til nytt liv, dåp og gang gjennom ild. Målet er å lære om gbayaenes kultur, og å 
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bli en mann. Dans har en plass i de fleste fasene, særlig i den fjerde. Her skal guttene blant 

annet lære labi-danser og sanger. De må kunne alle dansene for å bestå prøven. Når de 

initierte vender tilbake til landsbyen danses det, enda mer intenst enn vanlig.  

Bello Theodore, gbaya og trommeslager i Gospel Singers, fortalte meg at han var glad 

for å slippe labi. Han sa at folk ikke vil gjennomføre det. Det kan være farlig, det sies at det 

alltid er noen som ikke overlever det. Hvis han skulle vært med på det, måtte han reist til byen 

Meiganga i Adamaoua, som er en hovedby for gbayaene. I følge Bello finnes ritualet altså 

fortsatt. Enda et eksempel på at initiasjonsritualer velges bort er min husvert og venn Vakoté. 

Han er ikke initiert, og har kalt sitt musikkstudio for Bigola, som betyr ikke-initiert på kapsiki. 

Men selv om mye tyder på at initiasjonsritualer forsvinner, er det ikke sikkert at 

musikken forsvinner. Rytmen som brukes i Gospel Singers sin sang So k’om ne me kalles 

zaabolo, og Adala omtaler zoa-bolo (s. 220) som et initiasjonsrituale for gbaya-jenter mellom 

10 og 15 år som. Bello Theodor mener dette dreier seg om det samme ordet, og at rytmen kan 

ha blitt brukt under initiasjonsritualer, og ikke bare for jentenes initiasjon. Dette passer med 

det Nettl (1983a s. 351) sier om at hvis man deler musikk inn i sound, behavior og concept, 

bevares i mange kulturer musikkens sound, mens tradisjonell behavior forlates til fordel for 

vestlig tilsvarende (se 4.2). I tilfellet zaabolo ser det ut til at den ikke lenger brukes i 

initiasjonsritualer, men nå er i bruk i et kristent ungdomskor. 

Siden størstedelen av befolkningen i N'gaoundéré er enten kristne eller muslimer 

skulle man tro at ritualer som ikke er forenlig med disse religionene forsvinner. Men det er 

ikke nødvendigvis slik. Tro på magi og trolldom finnes både blant kristne og muslimer. Både 

Baba Sani, Hamadou Petit og Bebey fortalte om bruk av trolldom blant musikere. Jeg har ikke 

selv observert eller hørt om ritualer i den forbindelse, men det kan ikke utelukkes at det 

eksisterer. Selv hos lamodioen, den øverste muslimske lederen i Adamaoua ble det utført 

magi. Han hadde egen ”magiminister”, og i filmen Afrikas siste sultan (Jerstad, Holtedahl og 

Whyte) vises det blant annet hvordan både lamidoen og hans hest beskyttes med magi. 

Der hvor musikk brukes i seremonier er det også et spørsmål hvilken rolle den har. Har 

den en direkte betydning eller er den der for å sørge for underholdning og dans? Er musikken 

som brukes eksklusiv for anledningen, eller spilles den i mange sammenhenger? Bebey (s. 10-

12) omtaler et initiasjonsrituale hos adiukru-folket i Elfenbenskysten der musikk har en vel 

definert rolle, ikke bare som et akkompagnement til seremoniene. Der foregår en del av 

seremonien som en samtale mellom trommene og de unge mennene som skal initieres. Og 
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Nketia beskriver blant annet hvor nøye trommemusikken er integrert med de forskjellige 

fasene i en høvdings begravelse (s. 29-30). 

Knudsen (1994) beskriver bruken av musikk i tradisjonell religion hos shonafolket i 

Zimbabwe. En viktig del av troen her er at forfedrenes ånder tar kontakt med de levende og 

taler til dem gjennom et medium som er i en trance. ”For å få kontakt med forfedrenes ånder 

må man kalle på dem ved å bruke ord, musikk eller dans som ånden satte pris på i det jordiske 

livet. Hvis du for eksempel vil ha kontakt med ånden til en avdød jeger må du spille den 

jaktsangen han likte best” (s. 9). Her har musikken en spesifikk funksjon, men den kan være 

av mange slag, og den brukes ikke bare i disse seremoniene. 

Musikk som brukes i seremonier eller ritualer kan også være helt uavhengig av 

situasjonen, det vil si at det samme repertoaret kan brukes i mange sammenhenger. Nketia 

(s.42) nevner dette i forbindelse med omtale av grupper som spesialiserer seg på en bestemt 

type musikk. De kan bli invitert eller leid inn til å spille i begravelser, brylluper og fester. 

”Wherever they go, they perform the music in which they specialize, regardless of the 

occasion.” 

Det ser altså ut til at mye litteratur er opptatt av den tradisjonelle musikkens bruk og 

funksjon. Men det legges også vekt på musikk som underholdning. Det bringer oss over til en 

type musikkhendelse, nemlig konserten. Nettl (1983a s. 351) nevner blant annet konserter, 

sittende framføring og klapping etter en framføring som vestlig musikalsk behavior. En 

konsert har et tydelig skille mellom et lyttende publikum og de utøvende musikerne. De ytre 

rammene er også vel definerte, for eksempel begynnelse, slutt, sted og eventuelle 

inngangspenger. Ledang (1983 s. 25) omtaler en konsert i den vestlige tradisjonen som en 

lukket musikalsk form, i forhold til tid, sted og sosiale dimensjoner. Tradisjonelle 

musikkhendelser er derimot preget av åpen form, og kjennetegnes blant annet ved et element 

av uforutsigbarhet i forhold til musikkens begrensning i tid og rom, og skillet mellom 

deltagere og ikke-deltagere (Ledang s. 11). 

Merriam (s. 213) sier imidlertid at skillet mellom artist og publikum ikke er så entydig 

i vesten heller. Det er ofte et skarpt skille mellom utøvere og tilhørere, men ikke alltid, for 

eksempel i folkemusikk og jazz. Og i ”non-literate” samfunn kan musikere opptre for et 

publikum.  

Den vestlige konsertformen er knyttet til Merriams ”function of aesthetic enjoyment” 

(s. 223). Han sier det er omstridt om forbindelsen mellom musikk og estetikk er til stede i den 

såkalte ”nonliterate world”. Men ”the function of entertainment” finnes overalt. I vesten er 
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musikk som ”ren” underholdning utbredt, mens den i ”nonliterate” samfunn gjerne er 

kombinert med andre funksjoner (s. 223). Når det gjelder stedet eller rommet 

musikkhendelsen finner sted sier Nketia (s. 31) om tradisjonell musikk at ”the physical setting 

for performances can be any spot suitable for collective activity”, og videre at ”It is unusual to 

find permanent structures designed specifically for musical performances.” I motsetning til 

dette fremføres moderne musikk som regel i et lokale som er mer eller mindre tilpasset 

formålet, for eksempel en konsertsal, en kino, et utested, en kirke. 

5.3. Griotens rolle 
Flere av musikkhendelsene jeg observerte har sammenheng med griotens rolle. I kapittelet A 

Job Description for Griots setter Hale (1998 s. 18) seg som mål å beskrive alle griotens 

funksjoner, selv om deres rolle kan være begrenset til visse områder og tidsperioder. (Hale 

bruker ordet function, men ikke i Merriams betydning. Etter hans definisjon er det snakk om 

bruk av musikk, i den grad det er musikk involvert.) Hale omtaler mange funksjoner og han 

mener at lista heller ikke er komplett (s. 57):  

- genealogist, historian, adviser, spokesperson, diplomat, mediator, interpreter and translator, musician, 
composer, teacher, exhorter, warrior, witness, praise-singer, and master or participant in a variety of 
seremonies – 
 

Hale sier at det er få grioter som utfører alle disse funksjonene (s. 57). Det gjaldt også for 

Baba Sani, den eneste av mine hovedinformanter som kalte seg griot. Derfor vil jeg ikke 

beskrive alt dette her, men omtale der det forekommer i forhold til de observerte 

musikkhendelsene. Men jeg vil ta med noe av det Hale (s. 47-49) sier om griotens praise-

singing, siden dette fant sted i så mange av musikkhendelsene – også fra de som ikke kalte seg 

grioter. På norsk kan ordet lovsanger brukes om praise-singer (Jerstad, Holtedahl og Whyte 

199-?). Praise-singing kan kalles lovsang eller hyllingssang. Men jeg synes de engelske 

ordene er gode fordi de assosierer tydelig til grioten. I følge Hale er praise-singing er det mest 

utbredte verbale fenomenet i Afrika. I Vest-Afrika er det også en av de mest komplekse 

funksjonene som utføres av grioter, fordi praise-singeren tjener som et middel for sosial 

kontroll, til å balansere sosiale funksjoner. På overflaten kan det se ut som om grioten bare er 

ute etter belønning, og i mange sammenhenger kan det være tilfelle. Men hyllingssangen kan 

også handle om maktforholdet mellom høytstående og andre samfunnsmedlemmer. Selv om 

det kan se smigrende ut å bli gjenstand for praise-singing, kan det også by på potensielle 

problemer. Den som prises må oppfylle pliktene sine og oppføre seg slik det ventes fra 
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samfunnet. Praise handler altså ikke bare om å beskrive gode kvaliteter, men også om plikter 

og ansvar.  

Å være praise-singer er en rolle med lange tradisjoner i Afrika, og som ikke har noen 

parallell i vesten. Det nærmeste en kommer er de gamle skaldene, som ikke lenger finnes. 

Men praise-singing har en - kanskje kuriøs og søkt - likhet med lovsang til Gud i kirken. For 

det første har selve ordet lovsang/praise-singing samme betydning, men også innholdet har 

mye felles. I begge tilfellene æres den lovsungne som stor og mektig, og det beskrives hvilke 

ting han har gjort og er i stand til å gjøre. 

Jeg vil nå beskrive, og diskutere fortløpende, bruk og funksjon i forbindelse med de 

musikkhendelsene jeg har observert. (Analyse av sound, selve musikken, er i kapittel 5.) På 

slutten av kapittelet vil jeg gjøre en oppsummering. 

5.4. Baba Sani 

5.4.1. Bryllupsfest 

5. og 6. mai fulgte jeg bryllupsfesten til Aysatou Hamadou og Ousmanou. Jeg skulle egentlig 

observere Baba Sani, men jeg var så heldig at Hamadou Petit og musikere fra Kerestes gruppe 

også kom. 

Det er forskjellige bryllupsskikker hos forskjellige stammer. Dette paret var haussa og 

fulani, og slik var programmet i deres bryllup:  

� Fredag giftet brudeparet seg i brudens hjem. Så var det fest ved brudens hjem fra 

16.00-18.30 og etterpå ved brudeparets hjem fra 20.30 og utover kvelden.  

� Lørdag var det fest hos brudeparet fra 17.00- ca. 18.30. Brudgommen og hans følge 

dro til et annet hus kl. 18.00, for så å ha fest i enda et annet lokale ca. 19.30-21.30. 

Deretter samlet alle seg hos brudeparet fra 21.30-22.30. 

� Søndag ble bryllupsfesten avsluttet kl. 16.00, men da hadde jeg ikke anledning til å 

være der. 

Fredag ettermiddag begynte Baba Sani og kountoukou-spilleren Aoudou å spille ca. kl.16.00, 

utenfor huset til brudens familie, der brudeparet hadde giftet seg tidligere på dagen. Sadissou 

var også med, for å organisere danserne. 

Musikerne spilte først ca.en halv time alene, uten at noen danset. De spilte mange 

forskjellige rytmer etter hverandre. Baba Sani styrte skiftet av rytmene. Til å begynne med var 

det mange barn og noen kvinner tilstede. Etterhvert kom det flere folk, og dansen begynte. De 
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dannet en ring rundt musikerne. Inne i ringen danset 1-3 personer, mest jenter og kvinner, 

men også noen få menn fra brudens familie. De som ville danse i ringen betalte noen franc cfa 

til musikerne, og så kunne de velge hvilken rytme de ville danse til. Det var ca. 100 personer 

tilstede på det meste. 

Rundt kl. 17.00 kom det en annen gruppe musikere. Det viste seg senere å være to 

musikere fra gruppa til Kereste. De stilte seg opp ca. 10 meter bortenfor Baba Sani og 

begynte å spille til dans på samme måte. De spilte også mange av de samme rytmene. Siden 

gruppene sto så nærme hverandre blandet musikken deres seg sammen. Det hørtes litt kaotisk 

ut i mine ører, men det så ikke ut til at gjestene brydde seg om det. Kerestes musikere ville 

ikke svare på noen spørsmål, men jeg fikk lov til å ta opp musikken. Ca. kl 18.00 dro de 

plutselig sin vei. De virket ikke særlig blide, det var muligens fordi Baba Sani var mer 

populær og samlet flere folk rundt seg. I følge brudens familie var begge gruppene invitert til 

festen. De hadde også invitert en gruppe som spilte moderne popmusikk, men disse kunne ikke 

komme. Baba Sani spilte til ca. 18.30. 

Kl. 20.30 fulgte jeg med Baba Sani til brudeparets hus. Nå var de tilsammen to på 

kalangou og en på kountoukou. De spilte foran huset, og folk danset. Eric Christian og jeg ble 

bedt inn og fikk kolanøtter. Damene og jentene inne sang tradisjonelle sanger for bruden. 

Noen brukte en stor balje som tromme, kanskje tilsvarende en kalebasbolle, som jo også er et 

kjøkkenredskap. Brudens og brudgommens navn ble flettet inn. Festen var fortsatt i gang da 

jeg måtte reise hjem kl. 21.30. 

På lørdagen begynte både Baba Sanis og Hamadou Petits gruppe å spille foran 

brudeparets hus kl. 17.00. Baba Sani spilte rett foran huset, nærmest brudeparets familier. 

Folk der danset og ga gaver til familien. Hamadou Petit sto lengre unna, i utkanten av den 

store gårdsplassen. Både Baba Sanis og Hamadou Petits gruppe besto av tre musikere nå. 

Baba Sani snakket innimellom i en megafon, for å hylle brudeparet og deres gjester. Sammen 

med Baba Sani var også en annen griot, en eldre mann. Dessuten var det 3-4 andre grioter på 

festen, en av dem var en gammel dame. De gikk rundt og priste gjestene og fikk betalt for det, 

men de spilte ikke noen instrumenter.  

Ca. kl 18.00 gikk brudgommen og hans følge til et annet lokale noen hundre meter 

unna. Baba Sani og hans gruppe fulgte dem med musikk og megafon. Hamadou Petits gruppe 

ble igjen ved brudeparets hus og spilte der fram til ca 18.30. Jeg var ikke tilstede på festen 

med brudgommen og hans venner, men jeg møtte dem kl. 21.30 og ble med tilbake til 

brudeparets hus. Inne i stua spilte de soukos lavt på en kassettspiller. Musikken ble stoppet da 
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bruden kom inn, med hodet tildekket. Da sløret ble tatt vekk virket hun veldig sjenert. Det ble 

bedt en bønn. Deretter gikk alle hjem, ca. kl. 22.30. 

Både Baba Sanis og Kerestes musikeres rolle var å spille til dans og underholdning i 

bryllupet. I følge Merriam (s. 223) er dette to av musikkens funksjoner: the function of 

entertainment og the function of physical response. Men musikken deres hadde ingen 

spesifikk bruk i bryllupet, de spilte sitt vanlige repertoar. Under hele bryllupsfesten fremsto 

Baba Sani som den viktigste og mest populære musikeren. Han startet først på fredagen, spilte 

lengst og samlet flest folk rundt seg. På lørdagen sto han nærmest brudeparets hus og deres 

familier og han spilte lengre utover kvelden enn Hamadou Petit. Jeg spurte også om han ble 

godt mottatt i bryllupet (intervju 29/5). Han svarte at hvis man først har tilkalt deg, vet du at 

det ikke mangler rom for deg der. Baba Sanis popularitet hadde nok også sammenheng med 

hans rolle som griot. Hale (s. 49) sier at grioter ofte er med i seremonier som markerer store 

livsbegivenheter. Rollen han har varierer fra samfunn til samfunn og fra griot til griot. Men 

det er vanskelig å forestille seg disse begivenhetene uten en griot, fordi de fører folk sammen 

med sine taler. Som praise-singer lovpriste Baba Sani brudeparet og deres familie og gjester. 

Da han sto ved gavene kommenterte han antagelig dem også (Hale s. 54). I den grad Baba 

Sani snakket om familiemedlemmers historie, kaller Hale denne funksjonen genealogist (s. 

19), en som kan slekters historie. En som hører sin slektshistorie fortalt i en seremoni går fra å 

være en i mengden til å bli et levende produkt av de som gikk forut. Chernoff siterer 

dagomba-trommeslageren Ibrahim Abdulai: 

If you go to a wedding house and the women are standing or sitting there, you will see a drummer go up 
to a woman and be singing and beating his drum. He is calling the names of her grandfathers who are dead (s. 
68). 
Grunnen er at det er viktig å bli plassert i en sammenheng; 

When people meet at a festival or a wedding house or a funeral house, everyone wants people to know 
that he or she has a father or a grandfather. It means that as the person is there, he is standing inside a family, … 
(s. 69). 

 
Hvis ikke kan folk si ”Does this mean that person has no forefathers?” (s. 69). 

All musikken de innleide musikerne spilte var i tradisjonell stil. Disse musikerne sto for all 

musikken, unntatt da damene og jentene sang for bruden. Den eneste moderne musikken som 

ble spilt i løpet av bryllupet var en slags soukous som ble brukt som rolig bakgrunnsmusikk 

lørdag kveld. Popgruppen som var invitert kunne visst ikke komme, ellers ville det vært 

interessant å se hvordan det hadde fungert.  
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5.4.2. Banga for lamidoen etter fredagsbønnen 
Hver fredag etter bønnen kl 13.00 og hver søndag fra 10.00 til 10.30 spilte Baba Sani banga 

for lamidoen. Denne beskrivelsen er basert på observasjoner fredag 12. og fredag 19. mai.  

Lamidoens moské ligger rett ved siden av lamidatet, og det er en liten plass mellom 

dem. Denne plassen er offentlig, og en del mennesker pleide å samle seg for å se lamidoen gå 

med følget sitt fra moskéen til lamidatet etter bønnen. Kakaki-basuner og store trommer fulgte 

ham hele veien. Pare-trompeter, trommer og algaitaer ventet ved inngangen til lamidatet. Til 

sammen var det mellom 10 og 15 musikere, og alle fulgte med inn og fortsatte å spille der. 

Baba Sani snakket i megafon. Det var også mange fra hoffet der, så det var fullt av folk. Vi 

gikk gjennom hallen der en setter skoene, over en liten plass, gjennom en fint dekorert hytte 

av mur og strå, og ut på en større plass. Det var her Kereste hadde konsert 18. mars.  

De andre musikerne sluttet nå å spille og gikk bort, mens Baba Sani fortsatte på 

banga-tromme. Den 12. mai var broren Mohamadou Sadissou og en gutt på ca. 10 år med 

han. De andre guttene var på skolen. 19. mai var det fem gutter i tillegg til de to voksne. Da 

hadde de to banga-trommer. På det meste kunne de ha med åtte gutter. Lamidoen var inne i 

en av de store hyttene, og ca. ti personer var spredt rundt på plassen. Noen var knyttet til 

hoffet, andre var besøkende, blant annet blant annet en  fransk fotograf og moren til jentene i 

pop-gruppa Les Nubiens. Det var ikke for folk flest. 

Min første oppfatning var at musikken var veldig monoton, og fremmed. Jeg hadde 

aldri hørt noe lignende i N'gaoundéré. Rytmene var enkelt oppbygd, men vanskelige å 

skjønne, og jeg hadde store problemer med å finne en puls. De forskjellige melodiene ble spilt 

i ett uten pause. 12. mai spilte de i 25 minutter og 19. mai nesten en time. 
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Figur 6: Baba Sani med banga hos lamidoen 

 

Denne musikkhendelsen var et typisk eksempel på praise-singing. 29/5 forklarte Baba Sani at 

de pleide å synge om navn på lamidoer, om folk i hoffet, om historiske begivenhet og om 

kriger. Han sa at ”når du har en sjef har han sin betydning, og den betydningen må du 

fremheve når du synger.” Han sa ingenting som antydet lovsangen som et middel for sosial 

kontroll, om maktforhold eller den lovsungnes plikter og ansvar (se 5.3 og Hale s. 47-49). 

Men tidligere var det slik i N'gaoundéré, i følge Adala (s. 221), at grioten hadde en politisk 

rolle. Han la inn kritikk i sangene som ikke kunne uttrykkes åpent overfor makthaverne. I dag, 

mener Adala, nøyer griotene seg med å fremsi overdrevne lovprisninger til lamidoen og 

myndighetene. Men grioten kan fortsatt kritisere makten, om enn kanskje ikke så veldig 

politisk. Baba Sani dukker opp i en kort sekvens i filmen ”Afrikas siste sultan” (Jerstad, 

Holtedahl og Whyte 199-?), som handler om den forrige lamidoen (eller sultanen), Issa 

Maïgari. Baba Sani tituleres kun som ”Lovsangeren” og sier, i følge tekstingen:  

Intet er som før. Den gamle sultanen ba ikke besøkende om penger. Han kunne be deg betale rytterne, 
trommeslagerne og lovsangerne. Det er vi lovsangere som er betydningsfulle. Men denne sultanen skor 
seg på oss for å vokse. Det er ikke rettferdig! Sjefen vår spiser kylling, men vi får ikke bønner engang! 
 

I samme film forklares det hvordan lamidoen har mistet den makten han en gang hadde, blant 

annet retten til skatteinnkreving, til kamerunske offisielle myndigheter. Lamidoens status trues 

fra mange kanter og det er økonomisk vanskelig å drive det store hoffet. Hansen (2000 s. 165) 

uttrykker det slik: 

Many official administrators would gladly have forgotten the lamido. They argued that his main duty 
was to represent and maintain traditions, and they saw him more as a director in a living museum, than 
as a superior ruler. 
 

Hansen mener at det kanskje var derfor lamidoen ønsket en ny inngang til lamidatet i 1994, 

etter at den gamle brant ned. Den nye inngangen gjorde ham mer synlig og tilgjengelig. 

Hansen mener lamidoen følte han ikke hadde nok offentlig autoritet skjult inne i palasset sitt 

og at han måtte bli en mer offentlig mann for å ha innflytelse. Hansen mener lamidoens 

bevegelser rundt i N'gaoundéré, og reiser i Kamerun og resten av verden (blant annet til 

Norge) støtter denne tolkningen. For hundre år siden forlot han aldri palasset, men i 1990-

årene dro han ut flere ganger i uka.  

På bakgrunn av dette vil jeg tro at Baba Sanis sang og spill inne i lamidatet, med 

nesten ingen tilhørere, er en gammel tradisjon fra den tiden lamidoen holdt seg innenfor 

områdets murer. Mens det at musikerne følger ham mye rundt omkring er av nyere dato, og er 
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en følge av de politiske forholdene har endret seg. Slik er musikkens setting og significance 

endret, mens dens sound er uendret (Shelemay 2001, se 2.3 denne oppgaven). 

Jeg vil si at Baba Sanis banga-musikk hos lamidoen har som funksjon det Merriam (s. 224) 

kaller ”the function of validation of social institutions and religious rituals”, den stadfester 

samfunnsinstitusjoner og religiøse ritualer. 

Likheter mellom dagomba-musikk i Ghana og haussamusikk har vært nevnt før (f.eks i 

4.4.1). Nketia beskriver hoffmusikere der:  

…where royal lunsi (hourglass drum) players perform twice a week in homage to their master, but are 
allowed to attend weddings, funerals, and other seremonies,… (Nketia 1974 s. 45-46). 

 
Bortsett fra at han spiller banga hos lamidoen, og ikke i begravelser, kunne dette vært en 

beskrivelse av det Baba Sani gjør! 

5.5. Kereste 

5.5.1. Konsert hos lamidoen 

Den første gangen jeg hørte Kereste og hans band var hos lamidoen lørdag 18. mars 2000, 

under den muslimske høytiden Fête de mouton (Sauefesten). Høytiden er til minne om da 

Abraham skulle ofre sin sønn Isak, men fikk en sau av Allah til å ofre i stedet for sønnen. Jeg 

hadde hørt at det skulle være en konsert hos lamidoen en dag, men den var ikke annonsert, og 

ingen jeg spurte visste når den var. Men etter noen bomturer fant jeg fram. Konserten begynte 

ca. kl. 22.00. Den foregikk utendørs på en åpen plass inne på lamidoens område. Bandet 

besto denne dagen av Kereste selv, en på garaya, ni kvinner som sang og danset og fire 

trommeslagere. En av trommene var en basstromme som jeg ikke så med Kereste andre 

ganger. Musikerne og danserne sto i en halvsirkel, ca. 15 meter foran lamidoen og hans 

hoffmenn, som satt foran inngangen til et nytt, fint hus. Resten av publikum sto ved siden av 

og bak musikerne. Konserten virket ikke å være for hvem som helst, og de fleste hørte nok til 

hoffet, eller de var på annen måte knyttet til lamidatet. Grunnen til at jeg fikk komme inn kan 

være at jeg presenterte meg som student og at jeg betalte en sum tilsvarende standard 

turistpris for å komme inn på lamidoens område.  

Låtene var typiske for Kerestes stil. De hadde pentaton melodikk og mye spørsmål-

svar sang, noen ganger med lange forsangerfraser, andre ganger med korte. Låtene var 

lange, og jeg vil tro at de var i åpen form (Ledang (1983 s. 19). Når Kereste sa noe sånt som 

”shhh” var det et tegn på at låten var ferdig. Garayaen og vokalen gikk gjennom et PA-

anlegg. Det ble ganske høyt i forhold til kvinnene som sang, og litt forvrengt, men ikke så ille. 
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Kvinnene i gruppa sto også for dansen. De danset mye med hoftene. De danset ikke likt, men 

individuelt eller 2-3 sammen. Noen ganger gikk de ut av rekka og tok korte, heftige 

solodanser. Eller de danset frem mot lamidoen to og to. De danset også litt med noen menn, 

muligens noen fra hoffet. Og ca. en time inn i konserten kom plutselig rundt 20 kvinner, 

antagelig tilhørende hoffet,  dansende fram til lamidoen. Så trakk de seg tilbake. 

Men generelt var ikke publikum så aktive som på mange andre konserter. De forholdt 

seg temmelig rolige, ingen danset fram med penger til musikerne, og hele stemningen var 

dempet og litt høytidelig.  

Denne konserten var tydelig ment å være til ære for lamidoen. Måten musikerne sto 

vendt mot ham, med publikum bak og på sidene, viser dette. Mye av det det som ble sagt om 

praise-singing (kap. 6.3) gjelder også for denne musikkhendelsen, selv om Kereste selv ikke 

kalte seg griot. Jeg har ikke studert tekstene hans, men Laguna inneholder i alle fall praise-

singing, riktignok i en lite komplisert form. (Se omtale av Laguna, tradisjonell versjon.) 

Denne musikkhendelsen hadde det til felles med konserttradisjonen i vestlig forstand 

at det var et tydelig skille mellom utøvere og publikum. Bortsett fra de korte danseinnslagene 

var publikum rolige og lyttende. De ytre rammene var relativt definerte. Stedet var på 

lamidoens område, anledning var en muslimsk fest, tiden var nok fastsatt, men ikke offentlig. 

Mangelen på annonsering og det lukkede området gjør at det ikke kan kalles en offentlig 

konsert. Til tross for likhetene med en vestlig konsert vil jeg ikke påstå at denne 

musikkhendelsen var påvirket av det. Det kan like gjerne være slik at lamidoen og hans 

hoffmenn ikke pleier å delta aktivt i musikkhendelser. Da Baba Sani spilte banga deltok 

ingen, og heller ikke da lamidoen beveget seg rundt i byen. Men da Wakilis spilte 19. mars, 

dagen etter denne konserten, kom visstnok flere av lamidoens menn dansende frem med 

penger til musikerne. 

I forhold til Merriams funksjoner var denne musikkhendelsen en kombinasjon av 

function of entertainment og validation of social institutions and religious rituals. Den sosiale 

institusjonen er lamidatet. Selv om konserten fant sted i forbindelse med den muslimske 

høytiden Fête de mouton hadde den ingen antydning til religiøst rituale. 

5.5.2. Kombinert øvelse og konsert på Grand Marché 

Kerestes gruppe hadde ikke hadde egne separate øvelser, men øvelsen var samtidig en 

opptreden som folk kom og hørte på og danset til. Dette skjedde ved Grand Marché, det store 

markedet. (Som faktisk er mindre enn Petit Marché - det lille markedet!) Dette stedet er på 
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mange måter sentrum av Ngaoundéré, og det er kjent som det eldste stedet i byen. Det er 

heller ikke langt fra lamidoens palass og hans moské. Her spilte altså Kereste og bandet på 

visse kvelder fra ca. 20.00 til rundt midnatt. Når det ikke regnet, vel å merke, for det var 

utendørs. Kereste sa at de hadde spilt der i ti år på denne måten. De pleide å få ”motivasjon” 

av publikum, det vil si penger, opptil flere titusen franc cfa (flere hundre kroner) på en kveld. 

Den junikvelden jeg var der, var bandet ganske stort. Det var tre-fire trommeslagere, to-tre 

kvinnelige sangere og dansere, og en garaya. Da jeg kom spilte disse, men Kereste selv hadde 

ikke kommet. Omtrent 50 tilhørere sto i en slags stor halvsirkel og hørte på. Det kom flere 

etterhvert. Det var mest menn tilstede, og få eller ingen danset. Stemningen var ganske rolig. 

Musikerne spilte sitt vanlige repertoar, bl.a. mballa, zengue og sabere. Etterhvert kom 

Kereste. Han framstod som en naturlig leder; han sang og spilte trommesoloer. De andre 

trommeslagerne akkompagnerte. Det ble mer struktur på låtene fra nå av, mer melodier, og 

spørsmål-svar mellom solisten og kordamene. Kereste sang i mikrofon, og garayaen var 

mikket opp med en sangmikrofon som var lagt inni resonanshullet. Jeg tror anlegget fikk 

strøm fra batteri. Lyden var ikke krystallklar, særlig ikke garayaen, som var noe ullen og 

overstyrt. Men de syntes det var greit nok. Kereste viste meg mikrofonen i garayaen og sa han 

syntes det var den beste løsningen. 

Denne musikkhendelsen hadde først og fremst funksjon som underholdning - the 

function of entertainment (Merriam s. 223) for de fremmøtte, i tillegg til å være en øvelse for 

gruppa. Den lignet på noen måter en konsert i vestlig betydning. Det var et et tydelig skille 

mellom utøvere og publikum. Tilhørerne forholdt seg rolige, det var faktisk nesten ingen som 

danset. Men rammene rundt var uformelle og preget av åpen form. Det var ingen fastsatt start 

eller slutt, ingen inngangspenger og ikke noe fastsatt program. Men selv om det ikke var i noe 

lokale, var denne typen konserter på samme sted hver gang.  

Stedet gruppa spilte var sentralt og gammelt, de hadde spilt der i ti år og musikken var 

typisk for byen. Derfor fikk jeg følelsen av å være til stede på noe som var veldig typisk for 

N'gaoundéré. Det er ikke sikkert publikum oppfattet det slik, men jeg assosierer 

musikkhendelsen med Merriams the function of contribution to the integration of society -  at 

musikk bidrar til integrasjon i et samfunn (s. 226). Om denne sier han blant annet at alle 

samfunn har anledninger ledsaget av musikk som fører medlemmene sammen og minner dem 

om deres enhet. 
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5.5.3. Hamadou Petit på muslimsk navnefest 
Jeg fikk være med Hamadou Petit og andre av musikere fra Kerestes gruppe på en muslimsk 

navneseremoni i haussa-kvarteret 26. mai. Seremonien kalles indeeri, og finner sted sju dager 

etter barnets fødsel. To av musikerne, Ousmanou Londji og Baba Petit, forklarte meg hvordan 

den foregikk: Klokka sju om morgenen ble hodet til barnet barbert, og det fikk navnet sitt. Så 

delte man kolanøtter og ba deretter en islamsk bønn. Etter bønnen slaktet mennene en sau, 

som ble tilberedt av kvinnene. Mannen som ledet seremonien fikk betalt for det, yrket hans 

kalles wandjam. Da måltidet var ferdig var det tid for dans, og her kom musikerne inn i bildet. 

De var ikke med på seremonien tidligere på morgenen. 

Jeg kom til huset kl. 8.15, og musikerne spilte fra ca. 8.30 til 10.30. Dansen foregikk 

inne i et lite gårdsrom, mellom husene. Det var omtrent sju musikere, bl.a. Hamadou Petit, 

Moussa, Ousmanou Londji og Dandjouma Ahmed. Jeg kjente ikke alle, og jeg tror en av 

festdeltakerne var med og spilte også. Musikerne fortalte meg senere at hvis familien hadde 

ønsket det, ville de kommet med hele bandet. De byttet på å spille og å ordne med pengene, 

som ble lagt på et fat foran dem. Betalingen foregikk på samme måte som når de spilte andre 

steder: de som danset betalte for hver dans. Festdeltakerne satte også mynter i panna på 

hverandre, spesielt mye på barnets mor.  

Publikum ønsket seg rytmer. Familien var en blanding av mbum og haussa, og det 

preget til dels ønskene. Haussaene ville gjerne ha goumba, som er en haussarytme. Mbumene, 

særlig de eldre, ønsket seg blant annet ndabja, dadjiré og dogolaya,  mboumrytmer med 

fulaninavn. Labaïka var spesielt populær blant kvinnene, og ble danset med en hånd løftet 

opp. De unge likte mballa, zengue og sabéré, rytmer som var populære blant ungdom uansett 

stammetilhørighet. Det var for det meste damene som danset, fra småjenter til gamle damer. 

De mest ivrige var nok noen jenter rundt tjue år. Det ble sagt at mennene danser mer i 

brylluper. Jeg la blant annet merke til mballa, med sin typiske vrikking. Ei lita jente fikk mye 

oppmerksomhet for sin måte å danse denne på - gode danseprestasjoner ble verdsatt. Mellom 

en og fire personer danset av gangen, de andre sto rundt i sirkel og heiet, kom med tilrop og 

smådanset. De som danset inne i sirkelen avsluttet gjerne med å vende seg brått rundt og 

danse ut av ringen. Noen så alvorlige og ”coole” ut når de danset, andre lo. Dansen var både 

heftig og litt tilbakeholdt på samme tid. Folk danset hele tida mens jeg var der, bare avbrutt 

av en regnskur.  

Musikerne sang en del, blant annet navnet til barnet, foreldrene og besteforeldrene. 

De hadde med en mikrofon med en ledningstump på, men den var ikke koblet til noen 
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forsterker! De sa at det bare var for moro skyld, og de gjorde også andre komiske ting for å 

dra opp stemningen. 

Jeg hadde ikke noen avtale med familien som hadde festen, bare med musikerne. Men 

gjestene var vennlige og imøtekommende med meg. Jeg holdt meg mest i bakgrunnen, enten 

ved porten eller inne i en kjøkkenhytte. Likevel ble jeg bedt fram for å danse noen ganger, 

både sammen med en gammel dame, noen unge jenter og en av musikerne. Da flettet de 

navnet mitt inn i sangen. Det var hyggelig å bli inkludert på en slik måte. 

Dette var et eksempel på musikk brukt i en seremoni, men her var musikernes oppgave 

kun å spille til dans. En profesjonell wandjam tok seg av selve seremonien. Dans er en del av 

Merriams function of physical response (s. 223). Musikken var den samme som ble spilt andre 

ganger det skulle danses. Hale (s. 49-50) gir eksempler på at grioter andre steder kan ha flere 

funksjoner, som å annonsere barnets navn, og å fungere som et slags mellomledd ved taler og 

overrekkelse av gaver. Slik var det altså ikke her. Men musikerne utførte en annen typisk 

griot-funksjon, nemlig å synge navnet til barnet, foreldrene og besteforeldrene (Hale s. 19) (se 

5.4.1). Hamadou Petit hadde ikke noe imot å kalle seg griot.   

5.5.4. Spilling til dans ved forskjellige anledninger 
Når det var store festdager i byen var det alltid en del trommeslagere som spilte til dans. Baba 

Sanis og Kerestes musikere var blant dem jeg så oftest. Beskrivelsen av disse 

musikkhendelsene er basert på observasjoner fra Ungdommens dag (Fête de jeunesse) 11/2, 

Fête de mouton 17/3, 1. mai feiring og Kameruns nasjonaldag 20/5. 

På Ungdommens dag 11. februar var det opptog og fest på Place de l’independance, 

byens festplass. Det er en stor, åpen plass med en tribune på den ene langsiden. Byens skoler 

gikk i tog over plassen, forbi tribunen der guvernøren og inviterte gjester satt. Et band av 

elever fra Collège Protestant, blant annet noen fra Gospel Singers, spilte marsjer av typen 

”Napoleon med sin hær”. Resten av den store plassen var fylt av tilskuere, selgere av diverse 

varer, og musikere og deres publikum.  

Det var 4-5 grupper der, med to trommeslagere i hver. Det var både mbaggou- og 

kalangougrupper. Blant dem var både Baba Sanis og Kerestes musikere. Publikummet deres 

besto for det meste av barn. De sto i en halvsirkel rundt musikerne. Rundt 30 personer hadde 

samlet seg rundt hver gruppe, så det var ca. 150 til sammen. De fleste som danset var jenter i 

alderen ca. 8-12 år. De betalte litt for hver dans, og valgte selv rytmene. Det var en eller to 
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som danset av gangen, de andre så på. Rytmene de danset til var blant annet mballa og 

zengue, og zengue så ut til å være den mest populære.  

17. mars ca. kl. 9.30 dro lamidoen med sitt følge til Place de l’independance, i forbindelse 

med den muslimske høytiden Fête de mouton. Han ble fulgt av sine mange musikere. På 

festplassen var det hesteoppvisning, såkalt Fantasia, der 3-4 ryttere av gangen red fort noen 

hundre meter. Lamidoen deltok også, til stor applaus. To grupper bestående av to 

trommeslagere spilte ute på plassen. Noen av dem var fra Kerestes gruppe. Barn og 

ungdommer danset, som den 11. februar. Gruppene sto rett ved siden av hverandre, og 

rytmene gikk helt i hverandre i mine ører. En annen gruppe spilte kalangou på andre siden av 

plassen.  

På arbeidernes dag, 1. mai, gikk toget over Place de l’independance og foran tribunen 

der. Deltagerne var først og fremst offentlig ansatte, skoler og ansatte i bedrifter. Temple d’or 

var også med. Musikerne og andre ansatte kjørte i en bil med ”Temple d’or” banner. De 

hadde med noen gamle instrumenter, men spilte ikke. På resten av plassen sto folk og så på 

toget, kjøpte seg noe å spise og hørte på eller danset til grupper av musikere. En av gruppene 

besto av Hamadou Petit, en annen trommeslager og en tredje person som tok imot penger og 

holdt orden. Det var noen folk rundt dem, men ikke så veldig mange. De fleste var jenter 

mellom ca. 10 og 20 år. De betalte litt penger, og danset så alene eller 2-3 sammen foran 

musikerne, mens de andre sto rundt og så på. Plutselig pekte noen på meg, så jeg ble nødt til 

å ta noen usikre trinn i ringen. Etterpå kom en mann og viste meg hvordan det egentlig burde 

vært. Han danset heftig, snurret rundt og sparket i lufta. Det minnet litt om hallingkast. 

Jentene danset helt annerledes. De vrikket veldig på hoftene, til og med de minste jentene. 

Min venn Vakoté overhørte en kommentar ved siden av seg som tydet på at enkelte oppfattet 

dansen som seksuelt utfordrende. Rytmen de danset slik til var stort sett mballa. Denne og 

zengue var de mest populære rytmene. 

På Kameruns nasjonaldag 20. mai spilte Kereste og omtrent fem av hans 

trommeslagere til dans på Place de l’independance. Det var enda flere fra gruppa til stede, 

og det virket som om de byttet på å spille. Kereste sa de skulle spille hos guvernøren senere 

på dagen. Alle musikerne hans hadde klær som reklamerte for det regjeringspartiet RDPC. 

Hamadou Petit og en annen trommeslager spilte til dans litt lenger bortenfor. De var ikke 

sammen med Kerestes gruppe. Hamadou Petit hadde UNDPC-klær på seg, altså RDPCs 

politiske motstander. Dette en morsom parallell til forholdet mellom Hamadou Petit og 
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Kereste. ”Petit” betyr liten, og både han og UNDPC er mindre enn sin konkurrent. Baba 

Sanis kalangou-musikere spilte ved siden av, men Baba Sani selv var ikke der.                              

Musikernes funksjon på alle disse festdagene var å spille så de som ønsket det fikk 

danse. For andre var musikken underholdning og et bidrag til feststemningen. Dette tilsvarer 

Merriams funksjoner musikk som underholdning og at musikk fremkaller fysiske reaksjoner 

(s. 223). Det var bare tradisjonelle musikere som spilte til dans. Jeg så ingen moderne 

popgrupper spille på noen av disse dagene. Den eneste moderne musikken var marsj-

orkesteret på Ungdommens dag 11. februar, som spilte helt klart vestlig, men sjeldent hørt 

musikk. 

Både musikerne på Temple d’or og Hamadou Petit er profesjonelle, men en forskjell 

mellom dem kom til syne i forbindelse med 1. mai toget. Negro Stars var med i toget som 

deltakere i det moderne, differensierte yrkeslivet, på lik linje med andre yrkesgrupper. 

Samtidig var Hamadou Petit ute på jobb som trommeslager, og fremsto dermed som mer 

tradisjonell. 

5.6. Babanguida 

5.6.1. Konsert med Wakilis utenfor lamidatet 
Den eneste gangen jeg fikk sett Babanguida og Wakilis spille live var søndag 19. mars. 

Konserten var i anledning den muslimske høytiden ”Fête de mouton”. Den fant sted rett 

utenfor muren til lamidoens område, på en stor, åpen plass med bolighus rundt, der det var 

bygget opp en scene for anledningen. De rundt 150 publikumerne sto i en stor ring rundt. 

Mange sto også bak scenen, der de verken kunne høre eller se særlig bra. Noe av grunnen til 

dette var at scenen var vendt mot huset til den av lamidoens ministre som arrangerte 

konserten, og det var ikke så veldig stor plass mellom scenen og huset. I gode stoler på de 

beste plassene utenfor huset satt lamidoens folk og andre viktige personer. 

Wakilis begynte å spille ca. 20.30. Repertoaret besto mest av låter med ”sahel-

rytmer”, det vil si mballa, sabéré og lignende. Men de spilte også noe reggae og en ballade i 

mer vestlig stil. Alliance Franco-Camerounaise hadde lydanlegget. Det var ganske bra lyd, 

men temmelig høyt. Bandet ble opplyst av fire små lyskastere. Instrumentalistene hadde på 

seg lyse, nesten like klær i ”arabisk” stil. Sangerne hadde forskjellige slags klær, i 

forskjellige stiler, men alle var typisk afrikanske. 

Det var sparsom applaus etter låtene. Den som fikk mest applaus var Taxi-moto, 

antagelig den mest kjente sangen. Mens den ble spilt danset mange folk foran eller på scenen. 
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Dette var populært i seg selv, og høstet applaus. En grunn til at ekstra mange danset til Taxi-

moto kan være fordi Trond Waage fra Universitetet i Tromsø filmet den med videokamera. 

Mange lot seg også fotografere på scenen sammen med musikerne. Det var vakter med pisker 

som holdt orden på folk, men piskene ble heldigvis bare brukt til å avskrekke. 

Jeg gikk fra konserten ca. 22.15. De norske jeg var i følge med syntes musikken var 

monoton, de hadde hørt nok og ville hjem. Jeg trodde også at jeg sett og hørt det som verdt å 

se. Men der tok jeg feil. Det var etter at vi gikk det begynte for alvor! Eric Christian, bassisten 

i bandet, fortalte meg senere at de begynte å flette navnene på lamidoens menn inn i tekstene. 

Da kom disse dansende opp på scenen med penger, den ene med mer enn den andre. Dette var 

meget populært, og stemningen steg veldig. 

 

Figur 7: Wakilis musikere 
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Figur 8: Wakilis sangere. Babanguida til venstre 

 

Jeg synes denne musikkhendelsen var en interessant blanding av det tradisjonelle og moderne. 

For det første var musikken i seg selv en blanding. Dessuten hadde selve konsertsituasjonen 

både tradisjonelle og moderne elementer. 

Første del av konserten, den delen jeg observerte, foregikk som en konsert i moderne 

forstand. Den fungerte som underholdning, the function of entertainment (Merriam s. 223). 

Det var et tydelig skille mellom utøvere og tilhørere. Musikerne sto oppe på scenen med sine 

instrumenter, og bare de kom ut på lydanlegget. Publikum forholdt seg nokså rolige. De lyttet, 

og klappet mellom låtene, riktignok sparsomt. Et unntak var under låten Taxi-Moto, der de 

danset og klappet mye.  

I siste halvdel av konserten brakte sangerne inn det tradisjonelle elementet praise-

singing, griotens måte å synge om folks navn, og da ble stemningen en annen. Publikum ble 

mer deltakende, og danset blant annet på scenen.  

Måten scenen var vendt mot huset til arrangøren av konserten og de som satt der, viste tydelig 

at bandet spilte til ære for disse. Det var viktigere at hoffmennene hadde en bra plass enn at 

publikum hadde det. Men på samme tid var konserten åpen for alle, den var til og med gratis. 

Konserten med Kereste hos lamidoen dagen før var lukket for folk flest. 

Dette var første gang Wakilis spilte i en sammenheng der lamidatet var arrangør. 

Vanligvis spilte de mer regulære konserter. De var i en uvant setting, for å bruke Shelemays 

begrep (2001 s. 9). Da kan det skje at ”Performers may make changes on purpose to 
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communicate better with a particular audience”. Faktorer i musikkens setting ”force music 

makers to be creative in adapting their traditions to the situation.” Wakilis var kreative og 

gjorde forandringer for å kommunisere bedre med publikum. De var ikke vant til å utføre 

praise-singing, men kjente selvfølgelig til det. Ofte tenker man at musikere gjør forandringer 

fra det tradisjonelle til det moderne for å tilpasse seg, men i dette tilfellet var det motsatt. 

Det var også første gang lamidoens folk hadde brukt såpass moderne musikk. Det kan kanskje 

ses som en måte å åpne seg mot samfunnet utenfor lamidatets murer. Som nevnt i avsnittet om 

Baba Sanis banga-musikk, mener Hansen (2000, s.165) at lamidoen følte han ikke hadde nok 

offentlig autoritet skjult inne i palasset sitt og at han måtte bli en mer offentlig mann for å ha 

innflytelse. Han fikk bygd en ny inngang til lamidatet, og reiste mer rundt. Denne konserten 

kan også ha vært med på å gjøre lamidatet mer synlig og populært blant folk flest. Sammen 

med plasseringen av scenen i forhold til hoffmennene og innslaget av praise-singing var det 

med på å stadfeste lamidatet som samfunnsinstitusjon - the function of validation of social 

institutions and religious rituals (Merriam s. 224). 

5.7. Gospel Singers 

5.7.1. Korkonsert i kirken Bethanie 
Den 15. april organiserte en økumenisk ungdomsorganisasjon konsert i Bethanie, en av 

EELCs kirker i N'gaoundéré sentrum. Den skulle starte ”17.00” det vil si ca. 18.15. De 

deltakende ungdomskorene var Gospel Singers (G.S.), Oiseaux de Christ (O.D.C.) og et kor 

fra byen Tibati. Alle korene gjorde entré med hver sin sang. G.S. hadde en sør-afrikansk a 

cappella sang, koret fra Tibati en makossa og O.D.C. en marsjlignende sang. G.S. hadde som 

vanlig sine drakter med typisk afrikansk utseende, mens de to andre korene stilte i hvite 

skjorter, svarte underdeler og svarte slips eller sløyfer. 

O.D.C. hadde første avdeling. De sang 1 marsj, 3 bikutsi, 3 ”wonga-wonga”-

swing/gospel og 2 makossa. Bassisten Samy og pianisten Bill fra Temple d’or spilte med dem. 

O.D.C. fikk mest applaus for en spesiell dans med lømmetørklær (!) og sanger med 

dramatisering til. 

Da O.D.C. hadde satt seg ned ristet lydteknikerne på mikseren så det skrallet kraftig 

fra romklangfjæra. Jeg var av den oppfatningen at dette ikke var god lydskikk, så etterpå 

spurte jeg dem hvorfor de gjorde det. Svaret var at de også ville være med!  

Etter O.D.C. sin opptreden kom konferansieren med en oppfordring: ”Hvis vi liker 

musikken har vi rett til å gå fram og gi penger.” Noen voksne med fine klær, tydeligvis 
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velstående, var de første til å danse fram da koret fra Tibati begynte å synge. De fremførte 1 

makossa, 1 salsa, 1 swing, 2 zouk, 2 bikutsi, 1 slow, 2 soukous og 1 bossa. De som fikk mest 

applaus var et par selvsikre tenorhelter som sang tostemt i kongolesisk stil. En av soukous-

låtene hadde flere modulasjoner, og det slo godt an. Soukous-låtene og bossalåten skapte stor 

stemning. Deretter reklamerte O.D.C. for sin nye kassett med å synge en soukos, en marsj og 

en makossa, etterfulgt av salg av kassetter til høystbydende.  

Gospel Singers var det siste koret til å opptre. De fremførte disse sangene: 

� A cappella sang med tromme. 

� Joie du pardon; en slags salsa, preget av lite trommer og mye gitar. Koret sang bra, 

men så flate ut, og fikk sparsom applaus. 

� Taata mbadde hakkeeji; mballa i tradisjonell stil, med djembe, kalangou, garaya og 

fløyte fra synth. Den fikk ganske bra applaus, og noen danset fram. 

� Sang i bossa-lignende latinrytme. Høstet bra applaus, folk danset fram. 

� Ousouko Allah; mballa med moderne instrumenter. 

� Yeesu loroto; todelt, “slow” + mballa, også denne med moderne instrumenter. 

Solisten Alex fikk applaus for å synge høyt og virtuost.  

� Kembo; sang fra Kongo med soukous-lignende rytme, fremført a cappella med 

trommer. Dirigenten Magalie sa: ”Alle synger med, ingen sitter!” Masse folk danset 

fram, til og med jeg. De andre korene kom også fram. 

Til slutt snakket en prest om musikk som et middel for å bringe fram budskapet. Han snakket 

langsomt og lenge, som en klar kontrast til musikken som var blitt fremført. Konserten varte i 

noe over tre timer og var slutt ca. 21.30. 

Som presten sa i sin avslutning er musikkens funksjon i kirken først og fremst å bringe 

fram det kristne budskapet. Musikken har the function of communication (Merriam s. 223), i 

dette tilfellet gjennom tekstene. Historisk har det alltid vært mye musikk i kirken og i Bibelen 

står det mye om å synge, for eksempel: 

La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, 
hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte (Kol. 3:16). 

Her lå vekten på å lære og rettlede, altså teksten. Salmenes bok - nettopp en bok med sanger - 

har utallige oppfordringer om å lovsynge Gud: 

Lov ham til gjallende horn, lov ham med harpe og lyre! Lov ham med pauke og dans, lov ham med 
strengespill og fløyte! Lov ham med tonende cymbler, lov ham med klingende cymbler! Alt som har 
ånde, skal love Herren. Halleluja! (Salme 150: 3-6) 
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Her står det om å lovsynge Gud, ikke bare med ord, men også med instrumenter og dans. Fra 

et teologisk synspunkt kommuniserer musikken et budskap og den lovpriser Gud. Men sett 

utenfra har en slik konsert andre funksjoner, først og fremst underholdning og dans (Merriam 

s. 223). Det å danse fram med penger fungerer som en parallell til det å danse fram med 

penger på verdslige konserter. Kollekten er en mulighet for dans og en mulighet for alle til å 

være deltagere, som i begrepet åpen form (Ledang 1983 s. 11), der et av kjennetegnene er 

uforutsigbarhet eller tvetydighet i forhold til skillet mellom deltagere og ikke-deltagere. 

Denne uforutsigbarheten og tvetydigheten ble for også illustrert på en overraskende måte av 

lydteknikerne, som deltok mer aktivt enn vanlig. Lydmenn er absolutt deltagere i en konsert, 

men vanligvis ikke med tilsiktet støy! 

Konserter som denne kan være med på å gjøre kirken og dens budskap attraktivt og 

relevant for ungdommer. Det minner om det Merriam kaller  the function of validation of 

social institutions and religious rituals (s.224). Nå er ikke en konsert et religiøst rituale i 

teologisk forstand, men likevel en del av kirkens arbeid.  

5.7.2. Konsert for universitetsstudenter på Dang 
7. mai arrangerte tidligere elever ved Collège Protestant en konsert med korene Gospel 

Singers (G.S.) og Voix Angeliques (V.A.). Begge disse korene var tilknyttet Collège 

Protestant. De tidligere elevene var nå studenter på universitetet i N'gaoundéré. Det ligger på 

Dang, omtrent 15 km utenfor byen. Konserten var i en stor sal, ikke i en kirke. 

Konserten åpnet med at de to korene hadde hver sin avdeling. Så fulgte vitnesbyrd, 

sang av tidligere elever ved Collège Protestant og andakt. Deretter hadde korene hver sin 

avdeling igjen. Til slutt fikk publikum velge to ekstranumre, ett fra hvert av korene. 

Gospel Singers var et stilig syn i sin opptreden, de danset bra og sang bra. Men noen ganger 

låt det også flatt og forsiktig, særlig av bandet. Musikerne bommet dessuten rett og slett en 

del. Til tross for dette fikk de mye positiv respons. Den tostemte gitarintroen til makossaen 

Pour toi et moi høstet applaus. So k’om ne me (se 4.7.3) fikk publikum til å danse opp til 

scenen i en slik grad at koreografien koret hadde øvd inn nærmest ble overkjørt. Reaksjonen 

på Taata mbadde hakkeeji var mer tilbakeholden, den opplevdes kanskje ikke så dansbar.  

Ellers var stemningen høy, og publikum var aktive. Folk danset fram og ga penger, på 

samme måte som ved andre konserter. Det var en del tull og humor. Noen danset rart, noen 

ga maniok og sitron til solisten Youssouf på So k’om ne me og noen tørket svette av og viftet 
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for den unge trommeslageren til V.A. Konferansieren Luc var som vanlig svært aktiv med sine 

oppfordringer til å danse og klappe, og det slo godt an.  

Resultatet av publikums avstemningen om de to avsluttende låtene ble Still the one 

med Shania Twain fra V.A. og Mangten (se 4.7.2) fra G.S. Disse to sangene er nesten så 

forskjellige som det går an – en moderne vestlig popballade og en selvlaget, dansbar 

blanding av lokal tradisjonell musikk og afrikansk pop. 

Denne konsertens funksjon var, på samme måte som konserten i Bethanie og andre 

konserter i kristen sammenheng, å kommunisere et budskap og å lovsynge Gud. Og det var en 

anledning til dans og underholdning. Stemningen var enda mer løssluppen og uformell enn 

andre korkonserter jeg har vært på. Konserten bar preg av at den var en sosial sammenkomst 

der nåværende og tidligere elever ved Collège Protestant møtte gamle venner og hørte kjente 

sanger. 

Konferansieren nøyde seg ikke med rolige presentasjoner av de ulike programpostene. 

Måten han deltok på, med høylytte oppfordringer til dans og applaus, minte meg om atalaku i 

soukous, de som drar opp stemningen og roper ut blant annet dansens navn og hva danserne 

skal gjøre (se analyse av Etat Major). Atalaku har bakgrunn i kongolesisk tradisjon, og ligner 

på trollmenns utrop (Ewens 1991 s. 146). Lamidoen i N'gaoundéré hadde en trollmann (eller 

”magiminister” i Jerstad, Holtedahl og Whyte), og jeg hørte ham rope ut ting. Men jeg regner 

med at Luc var mer inspirert av soukous enn av lokale trollmenn. 

5.7.3. På gudstjeneste 
Gospel Singers sang i blant på gudstjenester, mest i Eglise de Station (Stasjonskirken), 

menigheten de tilhørte. Søndag 28. mai deltok de på en gudstjeneste sammen med Femmes 

Pour Christ, kirkens kvinnebevegelse. Gospel Singers sang bare to sanger. Det låt fint og de 

så fornøyde ut, men Femmes Pour Christ sitt  kor fikk enda mer applaus. De danset mer enn 

G.S. og var engasjerte, og dessuten feiret de et jubileum. 

Generelt har korene i kirken EELC en viktig oppgave i det å skape liv i gudstjenestene. 

For det er ikke til å legge skjul på at både liturgi og europeiske salmer noen ganger framføres 

uengasjert og tregt. Men det er nesten alltid et eller flere kor til stede, og når de synger stiger 

stemningen. Ett av stedene i gudstjenesten der korene virkelig kan slippe seg løs er under 

kollekten. Da danser menigheten fram til alteret og gir sin gave. Kollekten kan være et 

høydepunkt, både når det stemning og varighet. Korsang rekrutterer til kirken, både gjennom 
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gudstjenestebesøk og kormedlemskap, og korarbeidet er organisert under 

evangeliseringavdelingen i kirken. 

Gospel Singers sin musikk i gudstjenesten hadde samme funksjon som på konsertene; 

kommunikasjon av et budskap og stadfesting av et religiøst rituale, og samtidig underholdning 

og dans. 

5.7.4. Begravelse og slutt på sørgeperiode 
Laouan Pierre, rektor ved Collège Protestant,  døde 20. april. Om kvelden 22. og 23. april 

var det samlinger utenfor huset hans, der Gospel Singers og fire andre kor deltok. I tillegg til 

korsang var det bibellesning, bønn, vitnesbyrd og hilsener. Det er vanlig at venner og familie 

samles i hjemmet til den avdøde for å sørge sammen i tiden før begravelsen. Men siden Pierre 

hadde en høy stilling som rektor var sørgesamlingene mer organisert enn vanlig. 

Begravelsen var 24. april. Der deltok fire kor. Gospel Singers sang to sanger, de 

andre sang en hver. Alle korene sang rolige sanger a cappella, og det var kun moderne 

musikk, ingen tradisjonelle sanger. Det var ingen trommer og ingen dans. Hele seremonien 

fulgte EELC sin liturgi for begravelser, men en del utvidet, med mange hilsener og mye 

korsang. Under selve begravelsen gikk en mann ned i graven, og nektet å komme opp igjen før 

han fikk penger. Dette er en tradisjon hos dii-folket, som Laouan Pierre tilhørte. 

En måned etter begravelsen var det en samling for å markere avslutningen av 

sørgeperioden. Mange mennesker deltok, blant annet kolleger, prester, familie, venner og 

ulike kor. Samlingen besto av fellessang, sang av Gospel Singers, andakt og til slutt sang av 

Gospel Singers.  Sangene var noe mer livlige enn ved begravelsen, og ble akkompagnert av 

trommer. Koret satt og sang, og ingen danset. Etter at programmet var avsluttet fortsatte G.S. 

å synge en del sanger. Deretter fortsatte et annet kor. Avslutningen av sørgeperioden fortsatte 

dagen etter. 

Seremoniene i forbindelse med dette dødsfallet var i hovedsak moderne. Mannen som 

gikk ned i graven og fikk penger, var det mest tradisjonelle elementet i begravelsen. Det å 

samles i hjemmet til avdøde i tiden før begravelsen og ved sørgeperiodens slutt kan nok også 

sies å være et tradisjonelt trekk.  

Kun moderne musikk ble brukt. Gospel Singers hadde en sentral rolle, siden koret er 

tilknyttet skolen der Pierre var rektor. Jeg har ikke studert tekstene som Gospel Singers 

brukte, men det er sjeldent at kristne sanger handler direkte om begravelse. Derimot kan de 

handle om relaterte temaer som håp, evig liv og himmelen. Sanger som brukes i begravelser 
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har altså ikke en helt spesifikk bruk, men kan brukes også i andre sammenhenger. Sangene ble 

også valgt ut fordi de var rolige, ikke dansbare. Den rolige musikken uttrykte følelser, i dette 

tilfellet sorg. Merriam kaller det the function of emotional expression (s. 219). 

Andre steder i Afrika kan musikk ha en mer spesifikk bruk i begravelser. Nketia (s. 29-

30) beskriver for eksempel hvor nøye trommemusikken er integrert med de forskjellige fasene 

i en høvdings begravelse Sukumaland i Tanzania. 

Hale (1998 s. 56) skriver at hos mange muslimske folkegrupper i Sahel og 

savanneområdet tar religiøse ledere seg av begravelsene. Griotene kan ha hatt en viktig rolle i 

begravelser før, både med musikk og andre funksjoner, men har blitt erstattet av disse lederne. 

Muslimer i N'gaoundéré brukte heller ikke musikk i begravelser. Da jeg spurte Hamadou Petit 

(24/5) fra Kerestes gruppe om de spilte i begravelser, lo han av meg. ”Nei! Når folk gråter? 

Da kan man bli drept!”   

16. april ble jeg invitert til ”funeraille” hos en familie fra folkegruppen bamileke. Det 

var en fest i forbindelse med avslutningen av sørgeperioden etter Leuwat Jean ”Papa Docteur” 

(1934-1999). Han var musiker, og åpnet det som skal ha vært byens første platebutikk etter at 

han kom til N'gaoundéré i 1956. Programmet i de tre dagene festen varte (14.-16. april) besto 

blant annet av messer i kirken, lange dansekvelder og en prosesjon. Den siste dagen var jeg 

med på en livlig mottagelse med mat, drikke, musikk og dans. Det var tre dansegrupper som 

danset de tradisjonelle bamileke-rytmene lalu og mangambe, som ble brukt både til 

funerailles, bryllup og andre fester. Samtidig ble det spilt moderne popmusikk over 

lydanlegget. Musikken her var altså ikke spesifikk til sørgehøytiden, men til underholdning og 

dans. 

5.8. Negro Stars 

5.8.1. En vanlig fredagskveld 
Før Negro Stars begynte å spille denne kvelden (28/4), spilte DJ’en makossa og soukous over 

anlegget. Det var mange som danset. De som ikke danset satt og røyket, drakk og pratet rundt 

bordene, som sto langs tre av veggene i rommet. På den fjerde veggen var scenen. På motsatt 

side av rommet var bardisken. 

Bandet begynte å spille ca. 21.45. De spilte først Take Five, trommeslagerens 

favorittlåt. Så fikk Eric Christian og jeg låne bass og gitar, og sammen med bandet spilte vi 

Chitlins con carne (som spilt av Stevie Ray Vaughan), C-jam blues (D. Ellington), Autumn 

leaves (J. Cosma) og to makossaer. Disse låtene hadde vi øvd på før. Jeg ble presentert som 
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”le norvègien”, og folk klappet og ropte ”Jon”. Det var som vanlig sparsomt med applaus 

mellom låtene, responsen kom liksom mens vi spilte i stedet, og makossa virket spesielt 

populært. Makossa nummer to gikk etterhvert over i en soukous. Jeg prøvde å dra noen 

typiske riff, og da fikk jeg mynter klistret på panna! Soukous var tydeligvis populært. Og 

etterpå ville to stykker ta bilde av meg! 

Bandet fortsatte med en zouk, kombinert med en patengue. Dette ble et langt parti med 

nokså seige monotone rytmer, men dansegulvet var fullt. Folk danset i par eller alene. Parene 

besto mest av damer og menn, men også damer med damer og menn med menn. Etter hvert  

kom en gjestesanger, Morris Ngumé. Han var fra Douala, men bodde i N'gaoundéré. Han var 

ofte gjestesanger med bandet. 

Mange i publikum var kledd i vestlige klær, men ikke spesielt pyntet. Noen kvinner 

hadde bukser. Det var ingen såkalte sapeurs, som har vært populært på moderne utesteder i 

Kongo (Ewens s. 148). Disse hadde veldig moteriktige og elegante klær, og likte å vise dem 

fram. Det var lite typisk tradisjonelle klær å se.  

Jazz- og blueslåtene som bandet spilte på begynnelsen av sin avdeling hadde funksjon som 

underholdning, the function of entertainment (Merriam s. 223). I denne sammenhengen var 

underholdningen ikke kombinert med noen annen funksjon, den var ”ren” underholdning. I 

følge Merriam ser dette ut til å være et spesielt trekk ved vestlig musikk. Bebey sa at de pleide 

å starte med slike låter, for at hver musiker skulle få uttrykt seg og komme i stemning 

(intervju 23/5). Det å utrykke seg selv og å gi uttrykk for personlige preferanser hørte jeg aldri 

fra de tradisjonelle musikerne jeg intervjuet (se 6.1.1). Jeg tror det kan karakteriseres som et 

moderne trekk. Mens det at responsen på musikken kom mens bandet spilte, ikke etterpå, kan 

regnes som et tradisjonelt trekk (Ledang 1983 s. 16). 

Ellers hadde musikken på Temple d’or først og fremst som funksjon å være dansemusikk 

(Merriam s.223). Til forskjell fra andre steder var det her pardans mellom menn og kvinner. 

Det så jeg aldri i forbindelse med tradisjonell musikk. Pardans gir som kjent mulighet for 

kontakt med – eller for å sjekke opp - det annet kjønn. En gang to venner og jeg skulle til 

Temple d’or møtte vi to jenter som spurte hvor vi skulle. Ingen av de to andre ville si det med 

en gang, så det ble jeg som måtte ut med det. Jentene virket ikke så imponerte, og kalte stedet 

”Temple de wolowos”. ”Wolowos” (på beti) betyr ”filles libres” – fransk for frie jenter, det vil 

si med en utsvevende livsstil eller prostituerte (Waage s. 78). Dette har sammenheng med 

kvinnene med bukser. ”Av mange muslimske menn symboliserer disse klesplaggene 

relasjoner til arenaer som diskoteker og serveringssteder, steder der femme libres oppholder 
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seg” (Waage s. 77). En annen jente jeg snakket med bodde rett ved siden av Temple d’or, men 

ville ikke gå dit. Hun foretrakk nattklubb, der hun syntes det var høyere standard.  

Patale Prosper fra Gospel Singers (spiller trommesett på opptaket av Mangten) ble en 

gang spurt om å være med i Negro Stars. Han takket nei, blant annet fordi han syntes det var 

dårlig miljø musikerne imellom, til og med slåssing. Babanguida var heller ikke positiv 

(intervju 30/4), han hadde aldri spilt på Temple d’or. Han ville ikke spille på barer, slike 

steder var det for mange tjuver, banditter og fylliker. 

Temple d’or hadde altså rykte som sjekkested og som et sted for småbanditter. Jeg fikk 

merke dette da minidisc-spilleren min ble stjålet mens jeg overvar en øvelse 13. juni. 

Heldigvis fikk jeg god hjelp til å finne den igjen før den ble solgt ute på byen. 

5.8.2. 1. mai-feiring 

1. mai er arbeidernes dag også i Kamerun. Det er en fridag og festdag. Derfor åpnet Temple 

d’or tidlig på dagen. Før på dagen hadde jeg sett dem i 1.mai opptoget, sammen med andre 

private og offentlige ansatte. Negro Stars og andre ansatte kjørte i en bil med ”Temple d’or” 

på et banner. De hadde med seg noen instrumenter, men spilte ikke.  

Da Eric Christian og jeg kom til utestedet senere på dagen, begynte bandet forsiktig 

med en makossa som etterhvert ble mer intens rytmisk, før de skiftet til en raskere makossa, 

som til slutt ble til en soukous. Alt dette gikk i ett, og varte ca. 16 minutter. Det startet rolig og 

økte hele tiden i intensitet og puls. Jo mer intens musikken ble, jo flere folk var det på 

dansegulvet. Soukous slo godt an. De spilte flere rekker av låter med lignende oppbygging. 

De spilte også blant annet Etat Major (se 4.8.2). 

Eric Christian overtok bassen, og så spilte de Essingan (se analyse) - spesielt for meg! 

Det var hyggelig, jeg gikk opp og ga noen mynter. Så fulgte ”dagen overraskelse”, ifølge 

Bebey. Det var dagens overraskelse for meg også, for det viste seg at jeg skulle opp og spille. 

Jeg spilte to makosser som Eric hadde lært meg. Den ene var Mbana na e, (se 4.8.3). 

Situasjonen var uvant. Jeg hørte ikke meg selv så godt, og hvis jeg skrudde opp volumet på 

gitaren overstyrte det. Bebey skrudde ned litt igjen. Da ble lyden grei, men lav. Men folk likte 

det tydeligvis. Noen ga småpenger, jeg tjente 125 franc cfa (ca. kr. 1,50)! 



 104 

 

Figur 9: Negro Stars. Bebey til høyre 

Jeg syntes det var hyggelig å såpass med respons som gjestegitarist, både denne dagen 

og den 28. april. Der og da lurte jeg på om folk bare var høflige eller om jeg som hvit var et 

eksotisk innslag. Men det hjalp nok at vi spilte populære og kjente sanger. Eric Christian sa 

etterpå at jeg var i rytmen, og at det overrasket folk. Selv om jeg mistet en tone her og der var 

det greit, fordi rytmen var der. 

5.9. Andre musikkhendelser 

5.9.1. Diverse tradisjonell musikk på nasjonaldagen 20. mai 
Selv om det ikke har direkte med gruppene til mine hovedinformanter å gjøre, vil jeg ta med 

litt om musikk- og dansegrupper som opptådte på nasjonaldagen 20. mai. De mange 

musikerne og danserne sto på den ene siden av den store festplassen. Det var stor variasjon i 

instrumenter og klesdrakt. De var fra mange etniske grupper, og jeg vil anta at de var tilknyttet 

etniske interessforeninger (se 6.2.1). Jeg noterte meg opplysninger om sju forskjellige 

grupper, men det var enda flere.  

� Fali. Spilte musikk til omskjæringsseremoni. De presiserte at det ikke bare var til 
dans. En mann sa at de ikke har denne seremonien i N'gaoundéré, bare Faro og Poli. 

� Pere. Dansen het komi, sangen handlet om dagens fest. Rytmen er til dans og for å 
skape stemning. Gruppen fortalte at de møtes to ganger i måneden, og en av disse 
gangene synger de sammen. 

� Bamileke. Danset lali. Disse snakket om opphavsrett på musikken, og ville ha 5000 cfa 
for at jeg skulle få ta opp, noe jeg avslo. De hadde all rett til å være skeptiske, men 
bamilekene er også kjent for å være gode forretningsfolk… 

� Gbaya. Spilte to bassa-rytmer. Det var ikke den samme rytmen som i So k’om. 
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� Mbuom lao. To ballofoner, to trommer. 
� Mboum dnoun. Musikk og dans til omskjæring. 
� Dii. Spilte på harpe og to plastkanner (!). 

 

Alle gruppene spilte til underholdning og til dans (Merriam s. 223), selv om danserne først og 

fremst tilhørte den aktuelle etniske gruppen. Samtidig viste de frem typiske trekk ved sin egen 

kultur som vanligvis ikke synes i offentligheten. 

Denne musikkhendelsen minner meg om Nettls begrep isolated preservation (1983a s. 

351-352) (se 4.2). Isolated preservation innebærer at tradisjonen tas vare på i et beskyttet 

miljø, som i et museum, mens størsteparten av musikklivet forandres til vestlige former. Den 

musikken folk anser som sin kulturarv bevares i isolerte gjemmer, ofte under myndighetenes 

beskyttelse. Folk ser på denne musikken som noe som tilhører fortiden og som de sjelden 

opplever, forbeholdt spesiell bruk, spesielle anledninger og sosiale klasser. Det kan finnes et 

ønske om å bevare den gamle musikken uten å forandre den, å gi den en stabilitet den trolig 

ikke hadde før i tiden. Jeg tør ikke påstå at dette stemmer helt med det jeg observerte, for dette 

virket mer levende enn et museum. Men det er sjeldent å oppleve, jeg så det bare 20. mai. Om 

musikken ikke akkurat var under myndighetenes beskyttelse, opptrådte den i alle fall i en 

offentlig sammenheng der byens ledere var til stede. Og Baba Sani sa noe (6/6) som tyder på 

at gruppene fikk betaling: ”Hvis det er en fest eller seremoni vil myndighetene invitere alle 

slags musikkgrupper, nye eller gamle. Alle vil få ”konvolutt” [=betaling]”.  

Nettl (1983a s. 351) sier at hvis man deler musikk inn i sound, behavior og concept (se 

4.2) bevares i mange kulturer musikkens sound, mens tradisjonell behavior forlates til fordel 

for vestlig tilsvarende. Her var lyden av musikken bevart, mens seremoniene er forlatt. 

Nasjonaldagsfeiring er ikke det vestlige tilsvarende, men det kan i hvert fall sies å ha en 

vestlig opprinnelse.  

Samtidig med de nevnte gruppene, og omtrent på samme sted, var Kereste, Hamadou 

Petit og Baba Sani ute og spilte til dans. I mine øyne representerte de en mer levende 

tradisjon, eller i alle fall en tradisjon som ble videreført på en måte. 

5.10. Oppsummering om bruk og funksjon 
Ut fra den litteraturen jeg omtalte på begynnelsen av kap. 6.1, (Adala 1993 s. 220, Mensah 

1983 s. 173-174, Nketia 1974 s. 21) skulle man tro at den tradisjonelle musikken hadde flere 

bruksområder og funksjoner enn den moderne. Hvis jeg fortsetter å følge Merriams skille 

mellom bruk og funksjon, ble den tradisjonelle musikken (Baba Sanis og Kerestes) brukt til: 
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bryllup, navnefest, praise-singing og konsert. Den tradisjonelle musikkens funksjoner kan 

oppsummeres slik: dans, underholdning, stadfeste samfunnsinstitusjoner og religiøse ritualer, 

og å bidra til integrasjon i samfunnet. Den moderne musikkens (Wakilis, Gospel Singers og 

Negro Stars) bruk var: konsert, gudstjeneste, begravelse og praise-singing. Den samme 

musikkens funksjoner var: dans, underholdning, stadfeste samfunnsinstitusjoner og religiøse 

ritualer, kommunikasjon, uttrykke følelser. 

Satt opp på denne måten ser ut som om den moderne og tradisjonelle musikken har 

omtrent like mange bruksområder og funksjoner. Men dette er ikke ment å være en kvantitativ 

undersøkelse, til det er selvfølgelig grunnlaget altfor lite. Dessuten er bestemmelsen av 

funksjonene et uttrykk for min tolkning. Det går sikkert an å finne flere – eller færre – 

funksjoner i de omtalte musikkhendelsene. Heller enn å fintelle bruk og funksjoner er det er 

interessant å se hvilke funksjonene tradisjonell og moderne musikk har felles: dans, 

underholdning og det å stadfeste samfunnsinstitusjoner og religiøse ritualer. Når det gjelder 

bruk har de stort sett bare konsertsituasjonen felles, og faktisk praise-singing, takket være 

Wakilis. 

Jeg vil knytte noen kommentarer til bruken av musikken: Ingen av musikkhendelsene 

som kalles konserter var konserter i streng, moderne forstand. Kerestes konsert hos lamidoen 

var forbundet med praise-singing og var ikke offentlig. Men det var riktignok et skille mellom 

utøvere og publikum. Kerestes konsert ved Grand Marché var samtidig en øvelse, og rammen 

rundt var preget av åpen form i forhold til tid og program. Wakilis konsert utenfor lamidatet 

var opprinnelig ment å være en konsert i moderne forstand, men ble preget av praise-singing, 

både direkte fra sangerne mot slutten av konserten, og i måten scenearrangementet var vendt 

mot lamidoens hoffmenn. Konsertene til Gospel Singers hadde i tillegg den kristne 

dimensjonen av budskap og lovsang, og publikum og andre aktører var nokså aktivt 

deltagende.  

Men jeg vil nevne at det også fantes ”rene” konserter i N'gaoundéré. Jeg så bandet 

Kawtal 9. januar på Djamare, en tidligere kino som fungerte som konsertsal. Deres stil er 

moderne pop basert på tradisjonell musikk fra Nord-Kamerun. 6. april spilte Metallectric på 

Adamaoua kino. Det var noe så sjeldent som et afrikansk heavy-metal band, med korte innslag 

av soukous og tradisjonelle rytmer. 20. mai spilte gruppa Sahel på Adamaoua kino. De besto 

av ti fulani musikere og dansere fra Burkina Faso. Repertoaret var helt tradisjonelt, mens 

konsertsituasjon var moderne. På disse konsertene var publikum i varierende grad aktivt med, 

ved å danse og å komme fram med penger. 
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Praise-singing var et element i mange av musikkhendelsene, til tross for at Baba Sani 

var den eneste av informantene som kalte seg griot. Riktignok sier Hale (s. 116) at ”praise-

singing takes many forms and is not limited to griots”, men i N'gaoundéré var praise-singing 

sterkt assosiert med griotrollen (se kap. 6.3 griotens status). Kereste lovsang lamidoen, men 

var ikke så knyttet til lamidatet som Baba Sani var. Wakilis og Babanguida pleide ikke å 

utføre praise-singing, men gjorde det fordi det passet i den aktuelle situasjonen. Når det 

gjelder griotens funksjon sier Hale (s. 57) at mange av griotens tidligere roller er mindre 

viktige i dag, og at andre har blitt viktigere, siden den sosiale konteksten og 

framføringskonteksten forandres. Når det gjelder N'gaoundéré mener Adala (s. 221) at 

griotens rolle har blitt redusert fra å være også politisk til å bare fremsi overdrevne 

lovprisninger. Han nevner som eksempler at det er færre kriger og færre herskere å tjene, 

mens etterspørselen etter musikkframføringer øker over hele verden. I N'gaoundéré har 

griotene nok blitt mer synlig i bybildet i takt med at lamidoen viser seg mer offentlig.  

Jeg vil også kommentere musikkens funksjoner: 

The function of entertainment - musikk er underholdning. Ved de aller fleste 

musikkhendelsene var underholdning en funksjon. Men det eneste tilfellet av ”ren” 

underholdning var de låtene som Negro Stars pleide å spille på begynnelsen av sine 

opptredener. I andre av de musikkhendelsene jeg observerte var underholdning kombinert 

med andre funksjoner og bruk av musikk. 

The function of physical response - Musikk fremkaller fysiske reaksjoner. Dans var en 

funksjon ved alle musikkhendelsene, unntatt da Baba Sani spilte banga for lamidoen og 

Gospel Singers sang i begravelse. Da Kereste spilte hos lamidoen og på Grand Marché var det 

lite dans. 

The function of validation of social institutions and religious rituals - musikk 

stadfester samfunnsinstitusjoner og religiøse ritualer. Baba Sanis, Kerestes og Wakilis 

opptredener for lamidoen var med på å stadfeste lamidatet som sosial institusjon. Gospel 

Singers sine opptredener var med på stadfeste kirkens forkynnelse og gudstjenesten som 

religiøst rituale. 

The function of communication - musikk er kommunikasjon. Gospel Singers 

kommuniserte kirkens budskap. 

The function of emotional expression - musikk uttrykker følelser. Gospel Singers sin 

musikk var med på å uttrykke sorg i begravelse. 
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The function of contribution to the integration of society - musikk bidrar til integrasjon 

i et samfunn. Kerestes konsert på Grand Marché var med på å integrere bysamfunnet 

N'gaoundéré ved å skape noe som var typisk for byen. 

Det viste seg å ikke bli et så veldig stort mangfold av bruk og funksjon i de 

musikkhendelsene jeg observerte. Det kan være flere grunner til det. En grunn kan være 

hvilke grupper jeg valgte å studere. Nketia skiller mellom to grupper av musikkutøvere (s. 35-

36): spontante eller organiserte grupper som er selvstendige, og grupper som er tilknyttet 

tradisjonelle institusjoner og består av musikalske spesialister. De spontane gruppene (s. 35-

41) oppstår for å møte behovene for musikk i bestemte sammenhenger, for eksempel 

omskjæring, initiasjon, begravelser, arbeidssituasjoner osv. De er ikke fast organisert og har 

ulik sammensetting ettersom hva som passer i situasjonen. Barn, kvinner og menn kan danne 

grupper, eller et helt samfunn kan delta. Men; ”The musical life of an African community is 

generally not left exclusively to spontaneous groups or limited to their activities.” (Nketia s. 

41). Det er også organiserte, permanente grupper. Når disse opptrer mener Nketia at bare 

medlemmene av gruppen kan delta fullt ut, publikum har begrenset mulighet til aktiv 

deltagelse. Disse gruppene spiller den musikken de har spesialisert seg på, uavhengig av 

konteksten (s.42).  

Nketias andre kategori av grupper er musikere tilknyttet tradisjonelle institusjoner (s. 43), 

for eksempel organisasjoner av yrkesutøvere, kongelige hoff, andre adelige eller overhoder for 

mektige familier. Ingen av gruppene jeg studerte var spontane grupper som oppsto for en 

anledning, alle var organiserte på forskjellige måter. Kerestes og Babanguida og deres grupper 

var selvstendige. Baba Sani var både selvstendig og samtidig tilknyttet slakterlauget og 

lamidoens hoff. Gospel Singers var tilknyttet en av kirkens skoler, mens Negro Stars var 

tilknyttet utestedet Temple d’or, og begge opptrådte innenfor rammene av institusjonen de var 

tilknyttet. Hvis jeg hadde fulgt en spesiell etnisk gruppe eller et miljø, ville jeg antagelig fått 

observert flere typer bruk og funksjoner av musikk. Da ville det sannsynligvis oppstått 

spontane grupper som fremførte spesiell musikk ved spesielle anledninger. 

Men det er heller ikke sikkert at dette ville vært resultatet. For, som Nketia skriver: 

”we should not expect to hear music in an African community every hour of the year or every day of the 
week, nor should we expect to hear music on every social occasion or during every kind of collective 
activity” (s. 27). 

 
Han sier videre at afrikanske samfunn er selektive. Noen ritualer er musikalske begivenheter, 

andre er det ikke. Til noen typer arbeid bruker man arbeidssanger, til andre gjør man det ikke. 
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I tillegg er det, som nevnt i  5.2, mange tradisjonelle ritualer, seremonier og bruk av musikk 

som har forsvunnet. 

De tradisjonelle musikerne spilte i flere typer setting (Shelemay s. 9) enn de moderne. 

Baba Sani og Kereste spilte både hos lamidoen, i bryllup, på navnefest, konsert og festdager. 

Wakilis spilte konserter, Gospel Singers innen kirken og Negro Stars på Temple d’or. Stort 

sett spilte gruppene i en for dem kjent setting. De visste hva som var forventet, og spilte slik 

de pleide. Et unntak var konserten til Wakilis, der en annerledes setting fikk dem til å forandre 

deler av musikken, og dermed musikkhendelsen. 

Det eneste eksempelet jeg har observert på at sound blir igjen, mens behavior forlates 

til fordel for vestlig tilsvarende (Nettl 1983a s. 351), er musikk på nasjonaldagen 20. mai fra 

omskjæringsseremonier. Zaabolo-rytmen som Gospel Singers brukte i sangen So k’om ne me 

kan også nevnes her, selv om jeg ikke har noen direkte observasjon av den. Den har antagelig 

bakgrunn fra initiasjonsritualer. 

Adala (s. 223) har en negativ vurdering av utviklingen. Han sier at gjennom 

moderniseringen av det afrikanske samfunnet forandrer hoff- og initiasjonsmusikk seg til 

musikk for folkelig stemning eller glede (”musiques d’animation ou de réjouissances 

populaires”). Samtidig tømmes de for religiøst eller emosjonelt innhold. Musikken er truet av 

vulgarisering og de tradisjonelle gruppene fungerer ikke som annet enn ”møbler” ved 

offisielle eller offentlige anledninger. 

6. Holdninger 

I noen av intervjuene stilte jeg de samme spørsmålene til alle informantene. Formålet med det 

var kunne sammenligne svarene. Jeg stilte disse spørsmålene til Babanguida 4/6 og 14/6, 

Kereste 5/6, Baba Sani 6/6, Bebey 13/6 og Magalie 26/8 (i Norge). De fleste intervjusvarene i 

dette kapittelet er fra disse intervjuene, og der de ikke er det har jeg oppgitt datoen. 

6.1. Hva var populært? 

6.1.1. Musikernes musikksmak 
Jeg ønsket å finne ut noe om hva musikerne likte å høre på, utover det de spilte selv. Kunne 

det være slik at de tradisjonelle og moderne likte eller mislikte hverandres musikk? Jeg spurte 

først: Hva er din favorittmusikk? 

Baba Sani svarte egentlig ikke direkte på dette spørsmålet. Men i forbindelse med repertoar 

og etnisitet sa han (1/6): ... jeg vil spille dansen til den som vil danse. Det kommer ikke an på 
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om det er haussa eller fulani. Hvis publikum liker det, liker dere det også? Ja. En kalangou-

spiller har ingen preferanser. Alle rytmer er hans egne. 

Kereste svarte: Det som er populært. Og det som er mest populært nå, er mballa. Men vi 

moderniserer, vi er i ferd med å forandre rytmene litt. Det forandrer seg slik at folk liker det. 

Når du hører på musikk, hjemme for eksempel, hva foretrekker du? Noe musikk er vanskelig å 

få på kassett. Jeg hører ofte på radio, det som kommer der. Nyheter, musikk. Jeg liker mballa. 

Når vi gjør noe, vil vi gjøre noe som folk liker. Når de spiller det på radio, vet vi at det er den 

og den sin musikk. Det oppmuntrer oss til å gjøre enda mer. 

Babanguida sa han likte: Zouk fra Antillene. Det er rolig musikk. Jeg liker også iblant funk. 

Jeg har laget noen funklåter. Før likte jeg veldig godt reggae. Jeg spilte reggaelåter, og jeg 

liker det fortsatt. 

Magalie preferanser var: Zouk, salsa, domboulo. Og disco, det var det første jeg likte, vestlig 

disco. Jeg liker også ambassibe, douala-musikk. Den ligner på makossa og spilles med 

moderne instrumenter. Den er typisk kamerunsk, bra å danse til. Jeg liker dansbar musikk; 

domboulo, makossa, bikutsi, bend-skin. For å bare lytte til liker jeg for eksempel blues, 

ballader og gregoriansk sang. Hva liker du best i den musikken Gospel Singers spiller? 

Mahorè, en rytme fra min stamme. Når vi danser den blir jeg glad, den er veldig livlig. 

Bebey sa: Favoritten er blues. Og så kommer bikutsi. For jeg er beti, og det er min musikk. 

Jeg liker ekspressiv musikk. Når vi spiller blues i bandet, og jeg spiller solo, da uttrykker jeg 

meg så mye jeg kan. Slik er det i bikutsi også. Hva liker du å lytte til? Blues, jazz og slow. 

Afrikansk, amerikansk og fransk slow. Fordi sangeren uttrykker det han føler. Man kan sette 

seg i sangerens sted, enten det er tristhet eller kjærlighetssorg. Det er ikke sånn i andre 

musikkstiler. I soukous f.eks. vet du ikke om de synger av glede eller sorg eller lidenskap. 

 

Babanguida, Magalie og Bebey, de mest moderne musikerne, hadde mange og varierte 

preferanser i både afrikansk og vestlig musikk. Bebey var også opptatt det ekspressive, å 

uttrykke følelser. Magalie skilte mellom musikk å lytte til og å danse til, og på et annet 

spørsmål nevnte han at han likte tradisjonell musikk fra sin folkegruppe. Babanguida sa ikke 

dette så direkte, men viste det tydelig ved å lage musikk i tradisjonell haussastil.  

Kereste og Baba Sani nevnte ingen musikk utenom den de selv spilte, og som publikum likte. 

Kereste knyttet det å høre på radio til å utvide repertoaret sitt. Dette kunne bety at hvis 

publikum liker moderne musikk, liker de også. Det blir langt på vei bekreftet i 6.3.2. 
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Etter å ha spurt hva de likte, ble neste spørsmål naturlig nok: Hva er den verste 

musikken du hører? 

Baba Sani svarte: Øret blir ikke fullt! Det vil aldri ta slutt på det du hører. Det samme med 

munnen - etterhvert som du spiser, blir maten borte. Eller å se film på TV, øynene blir ikke 

fulle. Man kan se en film man ikke liker... Selv om den ikke interesserer deg, blir ikke øynene 

fulle. I livet gjelder det å være tålmodig. Selv om du ikke interesserer deg, interesserer han 

som lagde filmen seg.  

Kereste sa: Når vi er artister spiller vi. Man kan si at all musikk er god. Vi spiller på 

stemningen hos folk, i publikum. Vi kan dra til et annet sted, en annen by... selv musikk vi ikke 

liker, men som vi ser at publikum vil ha, vil vi alltid spille. Det vil si at det finnes musikk dere 

spiller, men som dere ikke liker like godt som annen musikk? Eller er det ikke viktig? Nei, det 

er ikke viktig. Vi vil alltid først og fremst spille den musikken folk setter pris på. 

Babanguidas svar var: Jeg liker ikke ragga, det er for ungene! Det er musikk for skolebarn. 

Hva med rap? Det er samme greia for meg, ragga og rap. Det er ungene som liker det. Og jeg 

liker ikke bikutsi og soukous, det er brutalt og monotont. 

Magalie sa: Noen typer klassisk musikk, som får deg til å sovne. Ikke all klassisk musikk, men 

noe av den. Men å si at det er musikk som jeg ikke liker, jeg vet ikke... Når jeg hører musikk 

prøver jeg å analysere den, hva som skjer. Jeg prøver å sette pris på den. Jeg hører først og 

fremst på trommene, jeg er et rytme-menneske. Men jeg vet ikke om jeg kan si at det finnes 

dårlig musikk for meg. Kanskje hvis budskapet er dårlig, satanisk for eksempel Det liker jeg 

ikke noe særlig. Selv om rytmen skulle være bra. 

Bebey svarte: Rap. Jeg får ikke noe ut av det. De har ikke kontroll på tonene, det viktige er å 

rappe. Det er ingen melodi. Jeg skrur av hvis det kommer på radioen! Jeg liker heller ikke 

arabisk musikk. Det er firkantet musikk, den er begrenset, bruker bare dorisk melodikk. Den 

er bare for de som forstår arabisk og føler seg knyttet til den arabiske verden, f.eks. muslimer 

og tchadere. 

Mønsteret i svarene her var det samme som spørsmålet om hva de likte. De mest 

tradisjonelle hadde ikke konkrete svar. Jeg forstår ikke helt Baba Sanis gåtefulle bildebruk, 

mens Kereste gjentok omtrent det han sa til forrige spørsmål: han likte det som publikum 

likte. De moderne hadde sterkere meninger også om hva de ikke likte. Ingen av dem sa at de 

ikke likte afrikansk tradisjonell musikk, det var heller forskjellige typer moderne musikk de 

ikke likte.  
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6.1.2. Publikums musikksmak 
Jeg ønsket å finne ut hva slags musikk som var populær blant publikum, og spesielt om det 

var noen forskjell i populariet mellom tradisjonell og moderne musikk. For å finne noen svar 

på det vil jeg bruke både intervjuer og observasjoner.  

Baba Sani sa (1/6) at Zengue, mballa og goumba er mest populært nå. De unge kan ikke 

danse de gamle rytmene. Men de er alltid noen som spør etter dem. Og når dagens unge blir 

eldre vil de spørre etter de gamle rytmene. Man kan ikke glemme dem. 

Kereste sa (7/5): Den mest populære rytmen er mballa. Alle kjenner den. Det er ikke en 

stammedans - den er for hele Adamaoua. Både gamle og unge liker den. Zengue er også 

populært. Det er mest de unge som liker denne. 5/6 sa han at før mballa kom var rytmen 

ndabja den mest populære, og før ndabja var babin coro populært. Min observasjon fra 1. 

maifesten (se 5.5.4) var også at mballa og zengue var de mest populære rytmene. Og på 

navneseremonien 26/5 (se 5.5.3) likte de unge mballa, zengue og sabéré. Barnets slekt var en 

blanding av mboum og haussa, og haussaene ville gjerne ha goumba, mens mbuomene, særlig 

de eldre, ønsket seg bl.a. ndabja, dadjiré og dogolaya (mbumrytmer med fulaninavn). 

Babanguida sa (30/4) at Samari var hans mest populære sang. Han karakteriserte den som 

typisk haussa-musikk. Han hadde spilt den inn i to versjoner, tradisjonell og moderne, men 

han sa ikke hvilken som var mest populær. På konserten med Wakilis 19/3 fikk Taxi-moto (se 

4.6.2) mest respons. Disse sangene er i samme stil. 

Magalie sa ikke noe spesielt om hva som er populært i Gospel Singers sitt repertoar. Men jeg 

gjorde flere observasjoner. På konserten 15/4 med Gospel Singers og to andre kor (se 5.7.1) 

var det stor variasjon i musikkstilen. Både afrikansk pop, latinamerikanske rytmer, swing og 

marsjer ble fremført. Men G.S. var det eneste av korene som hadde tradisjonell musikk på 

programmet. Taata mbadde hakkeeji var den mest tradisjonelle, og  Mballa-låtene var en 

blanding av tradisjonelt og moderne. To a cappella sanger med trommer ga også et tradisjonelt 

preg. Men jeg la ikke merke til noen forskjeller i responsen på tradisjonell og moderne 

musikk, det så ikke ut som det var her distinksjonen lå. Derimot så det ekstraordinære og det 

dansbare ut til å slå an. 

Heller ikke på Gospel Singers og Voix Angeliques sin konsert 7/5 (se 5.2.7) så jeg noe 

tydelig mønster i forholdet mellom det tradisjonelle og det modernes popularitet. Den 

tostemte gitarintroen til makossaen Pour toi et moi høstet applaus. So k’om ne me (se 4.7.3), 

bygget på tradisjonell en gbaya-rytme, fikk publikum til å danse opp til scenen i en slik grad at 

koreografien G.S. hadde øvd inn nærmest ble overkjørt. Reaksjonen på den tradisjonelle 
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Taata mbadde hakkeeji, var mer tilbakeholden, den opplevdes kanskje ikke så dansbar. 

Resultatet av publikums avstemningen om to ekstranumre ble Still the one med Shania Twain 

fra V.A. og Mangten (se 4.7.2), en moderne mballa fra G.S. Disse to sangene er nesten så 

forskjellige som det går an – en moderne vestlig popballade og en selvlaget, dansbar blanding 

av lokal tradisjonell musikk og afrikansk pop.  

Mangten ble også vinneren av en avstemning 31/3 om repertoar til norgesturnéen. På 

andre og tredje plass kom en bikutsi og en todelt moderne mballa/soukous. Blant de ti mest 

populære var det stor variasjon av stilarter, det var det også blant de ti minst populære. Men 

sahelrytmer finnes bare blant de ti mest populære. Ingen av disse låtene er rent tradisjonelle, 

de er relativt nyskrevne og bruker moderne instrumenter, men bygd på rytmer fra nord-

kamerun. Ingen av sangene på valg var rent tradisjonelle. De ikke hadde mange slike på 

repertoaret, og de som fantes var sikret en plass uansett, siden de var på den nye plata. 

På korets semesteravslutning 27/5 fikk jeg se hva medlemmene likte å danse til når det var 

fest. Da den formelle delen av programmet var over strømmet alle ut på gulvet og danset til 

moderne afrikansk popmusikk, særlig soukous og mapouka (fra Elfenbenskysten). Det var 

ikke noe tradisjonell musikk.  

Bebey sa ikke noe spesielt om hva som var mest populært på Temple d’or, men DJ’en sa 

(12/5) at særlig soukous, makossa, mapouka, sør-afrikansk musikk og bikutsi var populært. 

De unge liker dessuten omtrent alt: afrikansk, europeisk, amerikansk, rock og disco. Av mer 

tradisjonell musikk var Kawtal populært, folk danset gjerne til dem. Men det var det eneste 

bandet av den typen, mente han. Av Negro Stars sitt repertoar fikk jeg inntrykk av at spesielt 

makossa og soukous var populært, det var det de spilte mest, og som fikk folk ut på 

dansegulvet. 

Hos både Baba Sani og Kereste var mballa og zengue var populært. Disse rytmene høres ikke 

så ulike ut i deres versjon, men zengue har opphav i moderne og mballa i tradisjonell musikk. 

Andre såkalte sahelrytmer, særlig goumba og sabéré, var også populære. Babanguida og 

Gospel Singers spilte disse mest i moderne versjoner, og Kereste spilte inn en moderne 

versjon av Laguna (se 4.5.5). I Gospel Singers sitt repertoar var det ikke lett å finne noe 

mønster i om det var det tradisjonelle eller moderne som slo an. På Temple d’or var det nesten 

utelukkende moderne pop som ble brukt. Det generelle inntrykket mitt er altså at verken 

tradisjonell eller moderne musikk gikk av med seieren i konkurransen om å vinne publikums 

popularitet. 
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6.2. Identitet 

Til dette kapittelet ble jeg i første omgang inspirert av Even Ruuds Musikk og identitet (1997). 

Når vi skal bestemme hva “identitet” handler om, er det ikke bare alder, kjønn og sosial klasse vi tenker 
på. Snarere synes temaer som autentisitet, tilhørighet til sted og tid, hvor jeg kommer fra, hva jeg tror på, 
etnisitet, forholdet til andre mennesker, opplevelse av å mestre eget liv m.m. å være sentrale 
komponenter i vår selvoppfatning (Ruud s. 10). 
 

I det følgende vil jeg ta for meg etnisitet og tilhørighet til sted. 

6.2.1. Etnisk identitet 
Ranger (1983 s. 248) skriver at nesten alle nyere studier av det før-koloniale Afrika har 

vektlagt at heller enn å ha én “stamme”-tilhørighet, beveget de fleste afrikanere seg inn og ut 

av mange identiteter. De definerte seg, alt ettersom, som under den høvdingen, medlem av den 

kulten, den klanen eller det lauget. Ranger siterer van Binsbergen:  

Modern Central Africa tribes are not so much survivals from a pre-colonial past but rather largely 
colonial creations by colonial officers and African intellectuals. 
 

Men uansett om de er konstruerte eller ikke er ulike etnisiteters eksistens et faktum. Giddens 

definerer etnisitet slik: 

Etnicity refers to the cultural practices and outlooks of a given community of people that set them apart from 
others. Members of ethnic groups see themselves as culturally distinct from other groups in a society, and are 
seen by those other groups to be so in return. Different characteristics may serve to distinguish ethnic groups 
from one another, but the most usual are language, history or ancestry (real or imagined), religion and styles of 
dress or adornement (Giddens Sociology 1997 s. 210, sitert hos Neergård 2002 s. 7-8).  
 
Det er altså mange særtrekk som kan brukes til å skille mellom etniske grupper. I Kamerun, 

mener Neergård (2002 s. 8), er det spesielt språket som skiller de ulike etniske gruppene fra 

hverandre. 

Nketia (1974 s. 4) sammenligner språk og musikk: “…the music of Africa, like its 

language, is, so to speak, “ethnic bound.” Each society practices its own variant.” Videre 

skriver han at  

In traditional African societies, music making is generally organized as a social event…Those who get together 
in such communal activities generally belong to the same ethnic or linguistic group (s. 21).  
 
De som samles til musikkhendelser i tradisjonelle samfunn er som regel fra samme etniske 

gruppe, og utøver musikk som er knyttet til denne gruppen.  

Hylland Eriksen (1993 s. 311) mener det er en utbredt oppfatning at etnisitet har med 

”objektive kulturforskjeller” å gjøre, og at man dermed skulle tro at etnisitet er viktigere jo 

større de kulturelle forskjellene er. Men han sier at antropologisk forskning har vist at denne 

oppfatningen er gal. Det er heller slik at etnisitet ofte har størst betydning i forholdet mellom 
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grupper som står hverandre nær hva språk skikker og konvensjoner angår. Neergård tenker det 

samme om Kamerun: 

Etter hvert som vestlig kultur og levesett i stadig sterkere grad preger Kamerun, skulle en tro at etnisitetens 
betydning ble redusert. I landsbyene utenfor allfarvei hører befolkningen oftest til samme etniske gruppe. Men i 
byene er uttallige grupper blandet sammen, og kontakt med andre grupper blir uunngåelig både på arbeid, på 
skole, og i nabolaget… Allikevel virker det ikke som om etnisk tilhørighet blir mindre viktig for den som daglig 
møter andre grupper, men at etnisk tilhørighet på enkelte områder får økt betydning for befolkningen i byene.  
 
Hun refererer til Hylland Eriksen (1998), som mener at etnisk og kulturell fragmentering og 

modernistisk homogenisering ikke er to motstridende syn på hva som skjer i verden, men to 

konstituerende trender i den globale virkelighet. 

Neergård (s. 36) bruker framveksten av etniske interesseforeninger i N'gaoundéré fra 

begynnelsen av 1990-tallet som et eksempel på at etnisitet har fått økt betydning. Gjennom 

sine regelmessige møter søker de etniske foreningene blant annet å fremme solidaritet innad i 

den gruppen, få gjennomslag for sin gruppes interesser i samfunnet og dessuten å bevare eget 

språk og kultur. Jeg antar at alle de ulike danse- og musikkgruppene som opptrådte på 

nasjonaldagen 20. mai (se 5.9.1) var tilknyttet slike etniske foreninger. Pere-gruppen fortalte 

for eksempel at de møttes to ganger i måneden, og en av disse gangene sang de sammen.  

Kan det være slik at de tradisjonelle musikerne er ”ethnic bound” (Nketia s. 4), mens 

det ikke har noen betydning for de moderne musikerne? Eller er det tvert imot slik at etnisitet 

har blitt viktigere etter hvert som samfunnet har blitt mer moderne? 

Jeg spurte informantene hvilken etnisk gruppe de tilhørte og hvilket forhold de hadde 

til deres musikk? 

Baba Sani var haussa, spilte haussainstrumenter og kalte musikken sin tradisjonell 

haussamusikk, selv om han hadde musikk assosiert med både fulani, bamileke og moderne 

popmusikk på repertoaret. Han var bevisst på og stolt av sin arv og sin tradisjon. Jeg spurte 

(1/6): Er det noen rytmer dere liker bedre enn andre? Som er viktigere for dere, f.eks. haussa-

rytmer? Om det er haussa eller fulani... jeg vil spille dansen til den som vil danse. Det 

kommer ikke an på om det er haussa eller fulani. Hvis publikum liker det, liker dere det også? 

Ja. En kalangou-spiller har ingen preferanser. Alle rytmer er hans egne. 6/6 spurte jeg: 

Hvorfor er det så mange haussaer som er musikere? Haussaene har mange skikker. La oss si 

klær, noen har ikke klær, de bruker blader og lignende. Haussaene hadde klær. Haussaene 

var de første immigrantene. Det hører med til deres tiltredelse [”avenèment”] her. 

Haussaene imigrerte for lenge siden. Men først var det mboum her? Røttene og greinene er 
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ikke like. Røttene er i jorda - bladene lager skygge, de produserer og gjør det fyldig. Den som 

var her før kunne ikke noe, men den som kom viste hvordan man kunne utnytte tida. 

Kereste var mboum og kjente til deres musikk. Gruppa hans spilte noe mboum, men også 

rytmer tilknyttet arabisk kultur, fulani, haussa og moderne popmusikk. De andre medlemmene 

i gruppa var fulanier, gbayaer og haussaer. Kereste begynte med å lære mballa-rytmen, som 

regnes som fulani. Prøvde du å spille annen musikk også? Man prøvde, men ikke mange 

danser, fordi man begynte med den dansen som alle likte, mballa. Det var den som veide 

tyngst. Men etter noen år lærte jeg hele resten av dansene og rytmene. For i andre landsbyer 

vil de danse sine egne danser, fra sin region. Derfor er man nødt til å lære alle rytmene...Man 

kan ikke bare spille mballa. 

Babanguida var haussa, og musikken han laget hadde forbindelser til haussa på den måten at 

mballa og sabéré hadde utviklet seg fra haussarytmen goumba. Tekstene hans var på en 

blanding av fulani og haussa. Gruppa Wakilis hadde et variert repertoar som gjenspeilte 

medlemmenes forskjellige etnisiteter. J.P. var for eksempel gbaya, og lagde låter på sitt språk. 

Magalies kor Gospel Singers hadde medlemmer og musikk fra veldig mange etniske grupper. 

Jeg la aldri merke til spesielle problemer forbundet med det. Tvert imot virket det som de så 

det som en fordel når de skulle lage og framføre sitt allsidige repertoar (se 4.7.1). Selv var 

Magalie mboum pana, og sa: Jeg liker den musikken! Etter at N'gaoundéré ble en stor by er 

det ikke lenger plass til å ha vår tradisjonelle dans. For da lager vi store ringer, ofte rundt 

bålet. Dette har forsvunnet litt. Det er bare i visse perioder, for eksempel når det er 

omskjæring. Etter omskjæringen er det tradisjonell dans. Mange av oss har glemt bort denne 

dansen. Men vi har mer eller mindre tatt vare på måten å spille på, trommer, flasker og andre 

ting som utgjør styrken i vår musikk. For eksempel ved store anledninger som Ungdommens 

dag, nasjonaldagen  eller når et band kommer. Da henter vi inn folk fra landsbyer for å danse 

og spille. Ellers er kulturen der, men ikke sånn som før. Organisasjonen Ajembo (Association 

Jeunesse Mboum) er til for å styrke kulturen vår, som var i ferd med å forsvinne, vi måtte 

gjøre noe. Det var for eksempel noen danser vi hadde glemt. På våre kvelder får vi foreldre til 

å lære dem bort. Så presenterer vi det for andre. 

Bebey var beti, fra Sør-Kamerun. Han sa han kunne spille alle stiler og rytmer, men at han 

foretrakk sin folkegruppes musikk, det vil si bikutsi. 

Generelt så det ut som at etnisitet ikke var et stort tema for informantene, selv om 

Magalie var opptatt av å bevare sin folkegruppes kultur gjennom en etnisk forening. Ingen av 

musikerne brukte musikken som et middel for å markere eller hevde sin etnisitet. Men alle 
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kjente til, og spilte gjerne, sin etniske gruppes musikk. Samtidig spilte alle andres 

folkegruppers musikk. Baba Sani, den mest typisk tradisjonelle musikeren, var den som var 

mest bevisst sin etnisitet. Han anså haussakulturen som høyerestående enn mboum, i alle fall 

historisk. Bebey, den mest typisk moderne, også var mest orientert mot musikken fra sin 

etniske gruppe, beti. Det kan ha vært av rent musikalske årsaker.  

Haussaer og fulaniere har mye felles. Babanguida uttrykte det slik (4/6): I N'gaoundéré 

er det haussaer og fulanere, alt. De har giftet seg og så videre, de har blitt ett. Derfor vil en 

fulaner danse goumba og en haussa vil danse mballa. 

Det er også tette bånd mellom fulaniere og mboum, de har påvirket hverandre gjensidig (Bah 

1993 s. 79). Over tid har det blant annet utviklet seg en slags regel om at lamidoens mor skal 

være mboum. Av mboum påvirkning i lamidoens hoff nevner Bah blant annet ”la parade 

musicale mbum avec ses longues trompettes” (den musikalske mbum-paraden med sine lange 

trompeter). Dette tror jeg er feil, alle opplysninger jeg har fått tyder på at dette er 

haussainstrumenter. Nesten all musikken som spilles for lamidoen er av haussaopprinnelse (se 

4.4.5). 

6.2.2. Lokal, regional, nasjonal identitet 
Identitet dreier seg ikke minst om å oppleve tilhørighet til et bestemt sted. Hvor vi kommer fra og steder 
vi føler oss knyttet til, synes å inngå som viktige bestanddeler i vårt selvbilde. Vår nasjonstilhørighet er 
sentral når vi skal summere opp vår identitet, særlig når vi presenterer oss for utlendinger. Overfor 
landsmenn forteller vi hvor vi hører hjemme med hensyn til landsdeler, hvor vi hører til regionalt og 
lokalt. Å ha ”røtter” et eller annet sted inngår sentralt i den konstruksjonen vi kaller identitet (Ruud s. 
157). 
 

I en by, en provins og et land med veldig mange folkegrupper og nesten like mange typer 

musikk, finnes det musikk som oppfattes som typisk for et sted? 

Jeg spurte først: Hvilken musikk er typisk for N'gaoundéré? 

Baba Sani sa: Det kommer an på hvilken folkegruppe. Man kan ikke fremheve noe spesielt. 

Hvis det er en fest eller seremoni vil myndighetene invitere alle slags musikkgrupper, nye eller 

gamle. Alle vil få ”konvolutt” (betaling). Man kan ikke si at noe er fremst. Hvis ser på dagens 

pare, dens historie går minst 3-400 år tilbake. Pare og banga kom samtidig til N'gaoundéré. 

Men man kan ikke snakke om musikk som er typisk for N'gaoundéré nå. 

Kereste var ikke i tvil: Det er det som er populært for øyeblikket, det vil si mballa. … Før var 

det dansen mbouye. Det var dansen til mboum i Ngaoundéré-regionen. Etter mbouye var det 

timbiri-dansen. Det var et lite instrument, som et tradisjonelt piano. 
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Babanguida var også sikker: Mballa og goumba. Goumba er haussa. I N'gaoundéré er det 

haussaer og fulanere. De har giftet seg og så videre, de har blitt ett. Derfor vil en fulaner 

danse goumba og en haussa vil danse mballa. 

Magalie var mer i tvil: Jeg vet ikke, det er ikke én typisk musikk. Nå er det vel mest 

fulanimusikk, sahel-stilen. Den er utbredt for øyeblikket, mange spiller den musikken nå. Det 

er vanskelig å si hva som er typisk, for det finnes mange rytmer, og det kommer an på hvilken 

kontekst du er i. Det er variert. Men ellers vil jeg svare sahel-musikk; mballa og lignende. 

Bebey sa: Gbayamusikk. Den ligner bikutsi, dansen ligner også. 

Både Baba Sani og Magalie syntes det var vanskelig å si hva som var typisk N'gaoundéré-

musikk. Magalie mente likevel at det var sahelrytmer, for eksempel mballa. Det samme mente 

Babanguida. Bebey svarte gbaya, kanskje fordi det minnet om bikutsi, hans favorittmusikk. 

Baba Sani og Kereste trakk også frem hva som var typisk før i tiden. Kereste baserte igjen sitt 

svar på hva som var populært blant publikum, slik han også gjorde i 6.1.1, 6.1.2 og 6.2.1. 

Neste spørsmål dreide seg om provinsen: Hvilken musikk er typisk for Adamaoua? 

Baba Sani svarte: Først og fremst pare. Som på festen her om dagen, de fire gruppene som 

spilte, først og fremst det. Det vil si at musikk typisk for Adamaoua, det er musikken... i 

lamidatet.  

Kereste sa at: Det som var veldig utviklet før, var dansen ndabja. Når vi spiller ndabja nå, 

blir de gamle veldig fornøyde.  

Babanguida var ikke i tvil: Mballa. Det samme som for N'gaoundéré? Ja. Det virker som om 

folk er enige om det? Ja, det er sånn. 

Men Magalie var ikke sikker: Det er mange etniske grupper, og hver gruppe har sin egen 

musikk. F.eks. mbum, gbaya, dii, fulani osv. Derfor vet jeg ikke hvordan jeg skal svare. Det er 

veldig variert. 

Bebey svarte: Det er også gbaya. 

Svarene om provinsen Adamaoua var nesten identiske som for N'gaoundéré. Det er ikke så 

overraskende, siden byen er provinshovedstad.  

I mange land har kultur og musikk blitt brukt for å være med og bygge opp en nasjonal 

identitet. Et eksempel er president Mobutus ”authenticity” kampanje i Zaire fra 1972 (Ewens 

1991 s. 138). For å prøve å samle nasjonen brukte han blant annet de store rumba-orkestrene. 

Et eksempel på en lignende tankegang i Kamerun, men i mye mindre skala, er plateprosjektet 

Fleurs musicales du Cameroun fra rundt 1982. I platecoveret sier minister for informasjon og 

kultur, Guillaume Bwele, at prosjektet presenteres som ”the expression of Cameroon’s 



 119 

aspiration towards cultural identity” (s. 1). Det inneholder både moderne popmusikk og 

tradisjonell musikk fra alle deler av landet (men Ali Baba er den eneste fra nord). Vekten på 

mangfoldet, ”this graceful harmony of diverse tradition, still open to modern trends,” er 

gjennomgående. Det ser ut til at identiteten ble forsøkt skapt ved å vise mangfoldet, ikke ved å 

konstruere en enhet. 

Til sist spurte jeg: Hvilken musikk er typisk for Kamerun? 

Baba Sani nølte og snakket haussa med sin bror… Det er jo mye forskjellig i Kamerun også? 

Mye forskjellig. Hvor mange folkegrupper har vi? 

Kereste svarte: Å si at i Kamerun er det den og den rytmen som er typisk, det er vanskelig. 

For det er mer enn hundre stammer her i Kamerun. Vi er fra provinsen Adamaoua. Hvis noen 

spør oss om provinsen Adamoua kan vi snakke med ham om det. Men når man snakker om 

landet generelt... Du vet at hver provins har sine stammer og sine danser som de setter pris 

på.  

Babanguida sa kort og greit: Det er makossa.  

Magalie resonerte slik: Det er mye musikk som er typisk for Kamerun. Bikutsi, bend-skin, 

ambassibe, assiko, pygmémusikk. Makossa... er det egentlig typisk kamerunsk? Opprinnelig er 

det kamerunsk, allerede fra 1970-71. Men når du hører andre stiler, ligner de makossa. Så 

man kan spørre seg om de ikke har felles utgangspunkt. Men kilden til makossa er i Kamerun. 

Andre har andre navn på sin musikk. Noen har kalt makossa for Kameruns ”highlife”. Er du 

enig? Ja, jeg vil si det. Makossa er en spesiell stil. 

Bebey sa: Makossa, bikutsi og mangambe. Den kalles også bend-skin, men mangambe er det 

riktige navnet. Resten av musikken er ikke så kjent. 

Verken Baba Sani eller Kereste ville si noe om hva som var typisk kamerunsk, nettopp 

fordi det er så stor variasjon. Babanguida mente makossa var det typiske. Magalie snakket 

også om makossa, men var i tvil om hvor kamerunsk musikkstilen egentlig er. Makossa er en 

relativt gammel kamerunsk moderne pop, det er kanskje derfor den av noen blir sett på som 

typisk. Både Magalie og Bebey nevnte også bikutsi og bend-skin/mangambe.  

6.3. Tradisjonelt/moderne 

6.3.1. Utvikling og fremskritt – i samfunnet og musikken 
I kap. 2.2 så vi at fremskrittstro regnes som et hovedtrekk ved moderniteten. ”Å ha moderne 

kontingensbevissthet innebærer å være klar over at det som er også kan være eller bli ikke 

bare annerledes, men bedre” (Østerberg 1997 s. 32). Vestheim (1995 s. 226) sier også at 
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”Førestillinga om utvikling og vekst på alle område vart ein berande idé i det moderne.” Men 

han legger til: ”I seinmoderne tid har miljøproblema (i naturen og i det sosiale livet) ført til at 

mange stiller spørsmål ved denne utviklings- og vekstfilosofien.” 

Jeg ville prøve å finne ut om mine informanter tenkte noe lignende om fremskritt og 

utvikling, både generelt og i forhold til musikk. Det ene spørsmålet ble derfor: Hva er 

utvikling, i verden generelt? (Jeg var usikker på om développement eller évolution på fransk 

var det dekkende ordet, så jeg brukte ofte begge.) 

Baba Sani svarte: For å ta vårt samfunn, vi er både både dårlig informert og underutviklet. 

Alle kan ha sin mening om hva som er utvikling; det kan være skole, utdanning, utstyr... Ja, 

alt mulig. Vi har bare gitt deg en ide om vår situasjon, vårt eksempel. Vi kunne snakket om at 

noen i N'gaoundéré har parabolantenne på taket. De tar inn europeiske, amerikanske og 

asiatiske kanaler. Der er de mer utviklet enn oss. Her i Kamerun bryter sendingen hele tiden. 

Det er en del av underutviklingen. Jeg tok bare vårt eksempel, for ikke å komme for langt 

vekk. Vi er virkelig underviklet. Men vi er mer utviklet enn våre besteforeldre, våre forfedre. 

De hadde ikke mulighet til å få ting som for eksempel forsterker. De hadde ikke en gang skjønt 

hva det var, at du kan høre noens stemme 3-4 kilometer unna! Vi er litt utviklet, men det har 

stoppet opp for oss.  

Men utvikling er ikke alltid bra, det er også dårlige sider? Jeg forstår hva du mener. Ta for 

eksempel de hvite - som lager et våpen for å drepe elefanter. Hvis han hadde forestilt seg at 

han selv kunne bli drept av dette våpenet ville han ikke gjort det. Det er den dårlige siden. 

Kereste og Babanguida svarte ikke på dette spørsmålet, men Magalie sa: Det gjelder alle 

områder. Utvikling av en by, av økonomi, av mange andre ting. Men når jeg hører 

”évolution” er det i forhold til den europeiske verden, den har et utviklet system. ”Evolution” 

og ” développement” er nesten det samme. Når ting utvikles, blir det bedre da? Når det 

utvikles er det på alle måter, både positivt og negativt. Men vi ser på den vestlige verden som 

den moderne verden, som noe å strekke seg etter. Når for eksempel dataverdenen utvikles går 

det fra Windows 95 til 98 til 2000, dette er en evolusjon. Men det finnes også negativ 

evolusjon, som man ofte sier. Man tror det er framgang, men det er tilbakegang.  

Bebey sa, om utvikling: Det er en vestlig ting. Det betyr at det materielle blir som i vesten, og 

at strukturer ligner på de vestlige. Asfalterte veier for eksempel. 80 prosent av folk vil si at 

utvikling er når strukturene ligner de vestlige. På alle nivåer, også demokrati og det politiske 

systemet. Før var det anarki i Afrika, det var stamme mot stamme, f.eks gbaya mot fulani, i 
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meningsløse kriger. Da blir det ingen utvikling. Det kom en ny måte å styre på fra vesten, med 

fred og struktur.  

Alle de spurte assosierte med den vestlige verden når det gjaldt utvikling, og alle 

nevnte de materielle sidene. Magalie kom inn på andre områder, blant annet økonomi og 

teknologi. Bebey snakket også om flere nivåer, spesielt det politiske. Om disse svarene tyder 

på en moderne kontingensbevissthet, en tro på at ting blir bedre i deres samfunn, er jeg 

usikker på. Det virker som om de så på utvikling som et vestlig fenomen som bare i noen grad 

fant sted hos dem. Når det gjelder de negative sidene ved utvikling, var både Baba Sani og 

Magalie oppmerksom på disse. 

Når det gjelder utvikling i kunsten hevder Østerberg: 

Fremskrittstroen overføres også til kunstens … område – det gjelder å lage bedre kunst enn før… Dette 
innebærer at kunstnerne ihvertfall må frembringe noe nytt og annerledes enn de foregående; de kunstnere 
som gjentar fortiden, lager ”klisjeer”… (Østerberg 1997 s. 32) 
 

Er de mest moderne orienterte musikerne opptatt av å utvikle musikken stadig videre, mens de 

mest tradisjonelle helst vil ”gjenta fortiden”? Det neste spørsmålet var: Hva er utvikling i 

musikk? 

Baba Sani svarte:Hvis utviklingen hadde blitt komplett, med alt utstyr, kunne jeg si: ta 

kalangouen, gi meg en rytme, så skal jeg prøve å overføre den til piano. Når man spiller med 

gitar og piano og de skjønner hva som skjer på tromma, da er man utviklet… Vi har ikke noe 

imot å ha et rom fullt av musikkutstyr for å øve og spille inn plater for eksempel. Men vi står 

med armene i kors, for vi har ikke midler til det. Her hos oss er vi underutviklet. Kan utvikling 

ødelegge musikk, for eksempel sånn at noe musikk forsvinner, at den blir dårlig? Hvis vi 

hadde utstyr sånn at vi kunne lage plater osv. ville det vært en utvikling. Men det er en ting vi 

ikke kunne unnvært; det er bangaen. Dens typiske rytme kan aldri forsvinne fra vår familie. 

Utviklingen kan ikke få bangaen til å forsvinne? Nei. Hvis jeg kommer igjen, og dere har 

trommeslager, gitarist og pianist, men ingen banga, er det utvikling? Nei. For her i 

N'gaoundéré, assosieres mitt navn med min fars. Han har allerede vært død i ni år, men man 

har ikke glemt ham. Hvorfor? På grunn av hans arbeid, det han gjorde. Derfor kan jeg ikke 

kutte ut bangaen. Selv om jeg har en åker og et fint hus, vet jeg at det er bangaen som har gitt 

meg det, jeg kan ikke kutte den ut.  

Kereste: Når en er blitt populær, og når en har kassetter på markedet, det er utvikling. Her 

har vi ennå ikke truffet noen som har villet hjelpe musikere eller kunstnere å utvikle seg. Du 

kan spille, og få litt penger som motivasjon og til mat. Men du kan ikke få en stor sum penger 
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til å utvikle deg. For bare å få produsert en kassett koster mye penger. Det er ingen slik støtte, 

ingen som virkelig kan hjelpe en artist å utvikle seg.  

Babanguida svarte ikke direkte på dette spørsmålet, men han hadde tydelige ambisjoner om 

hvordan han ønsket å utvikle seg selv og Wakilis. Vi snakket om forbilder, og han sa blant 

annet: Jeg har altså ikke en person som forbilde. Jeg vil bare være mer berømt enn alle 

berømte! … Når man ser sånne [musikere som blitt berømte], vil man prøve å bli som dem? 

Ja visst. Ikke akkurat som dem, men... Voila, overgå! Derfor har jeg en kreativ sjel, jeg skaper 

idéer, for ikke å gjøre det samme som andre har gjort. Derfor vil jeg ikke synge andres sanger 

lenger, det gjorde jeg før. Jeg sang på barer og alt det der, men nå vil jeg ikke det mer. For 

det er sanger som folk har hørt før. Jeg kan ikke gå i studio med sanger som allerede har blitt 

sunget. Men kanskje på en konsert, på førespørsel fra publikum, kan jeg synge slike, for å 

glede dem. Tekstforfatter, komponist, sanger, det er det jeg vil være. 

Magalie: Men snakker vi om hva som er evolusjon i musikk nå, er det f.eks. overgangen fra 

bare musikk til informatisert musikk. Det er evolusjon. Du kan f.eks. komprimere lyder til å 

spille sammen. Man bruker bokser. Det er en måte å forenkle musikken. En enkelt person kan 

lage alt selv. Datamaskinen gjør alt, du trenger bare å legge på sangen. Er det positivt eller 

negativt? Det er begge deler. Det kan bli robotaktig. Man skaper ikke lenger noe selv. Derfor 

liker jeg f.eks. ikke playback. For det er ingen innsats. Men live musikk, det er kreativt, noe 

man skaper. Midt i spillingen kan man skape noe. Hvis f.eks. guvernøren eller borgermesteren 

gir penger mens noen spiller, kan de putte navnet deres inn i sangen. Og en solist kan spille 

ting du aldri har hørt før. Riktignok er det lett å bomme noen ganger, men... Det er en bra 

måte å gjøre det på. Mens keyboards nå for eksempel har programmerte rytmer, som du lett 

kan synge til. Jeg liker kreativitet bedre enn programmering. Programmering er bra til å 

spille inn cd’er og kassetter, men ikke til konserter.  

Bebey: Det har med utvikling av materiellet. Etterhvert som ting utvikles hos de hvite utvikles 

det her også. F.eks MIDI piano, det gjør arbeidet lettere. Og i rock’n roll er det viktig med 

distortionpedal, det har ikke jeg. Ikke wah-wah heller. Jeg kan ikke spille det sånn jeg ønsker. 

På spørsmål om musikalske forbilder svarte Bebey: Jeg vil ikke ligne noen, jeg vil heller 

skape noe nytt. 

Kereste var opptatt av økt popularitet når det gjaldt utvikling. Det var også viktig for 

Babanguida. Han hadde også et syn på kreativitet og nyskaping som også Bebey var inne på, 

og som kan karakteriseres som moderne. Det stemte mye overens med Østerbergs påstand (se 

over) om at kunstnere må lage noe nytt, bedre og annerledes. 
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Både Baba Sani, Magalie og Bebey la vekt på vestlig utviklet materiell i spørsmålet 

om hva utvikling i musikk innebærer. Og generelt virket alle positivt innstilte. Men Magalie 

så noen negative sider ved utviklingen, han mente ny teknologi kunne gå ut over kreativitet og 

framføringen av musikk i en sosial kontekst. Baba Sani så ingen fare for at hans instrumenter 

skulle forsvinne i en moderniseringsprosess. Om han hadde hatt muligheten ville han ha 

øverført kalangouens språk til moderne instrumenter, og han ville ikke gitt slipp på banga-

tromma.  

6.3.2. Motivasjon for forandring mellom tradisjonelt og moderne 

Jeg synes at Baba Sanis og Magalies tanker om utvikling stemmer overens med Nettls begrep 

om modernization. Dette er ett av tre forslag han har til forskjellige typer motivasjon i ikke-

vestlige kulturers møte med vestlig musikk (1983a s. 347-348): 

� Survival without change. Dette innebærer et ønske om å beholde den tradisjonelle 

kulturen intakt. Praktisk talt alle kulturer har forandret seg ganske merkbart i det 20. 

århundre, men dette ønsket kan ha vært til stede her og der. 

� Complete westernization. Dette er det motsatte av forrige punkt, nemlig at et samfunn 

fullstendig blir en del av det vestlige kulturelle systemet. Det har kanskje aldri hendt 

noe sted i ytterste konsekvens. 

� Modernization er en type motivasjon som ligger mellom de foregående ytterpunktene. 

I denne sammenhengen definerer Nettl det som ”the adoption and adaption of Western 

technology and other products of Western culture, as needed, simultaneously with an 

insistence that the core of cultural values will not change greatly and does not match 

those of the West.”  Han sier at det kanskje er i denne retningen de fleste ikke-

europeiske samfunn ønsker å gå.  

Hva er ”the core of cultural values” - kjernen av kulturelle verdier? For Baba Sani kan en 

kjerneverdi ha vært hans musikalske arv og instrumentene hans. For Magalie kan det ha vært 

verdien av kreativitet og musikk i en sosial sammenheng. Dette var ting de ikke ville gi slipp 

på. For øvrig var det ingen av informantene som ønsket verken survival without a change eller 

complete westernization. 

Musikk kan forandre seg i henhold til disse brede kulturelle trendene, det vil si at en 

kultur preget av modernization moderniserer musikken og at en kultur som ikke ønsker 

forandring bevarer sin tradisjonelle musikk intakt (Nettl s. 348). Da går man ut fra at det er en 

parallell bevegelse mellom musikk og resten av kulturen. Men musikk kan også spille en 
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”contrastive role”. Folk som opplever at kulturen deres forandres mye i en bestemt retning kan 

bruke musikk som en motvekt, som et uttrykk for protest mot forandring som påtvinges dem 

og for å understreke sin egen identitet (s. 348). Et eksempel på musikkens kontrasterende rolle 

fikk jeg fra Babanguida da han snakket om at han ikke likte soukous, blant annet fordi den 

fortrengte det kamerunske (14/6): 

Soukous er monoton på en slik måte at den dominerer kamerunske rytmer, som makossa. Alle 

unge kamerunere som spiller makossa har med soukous et eller annet sted. Soukous er jo ikke 

en kamerunesisk rytme, den er kongolesisk. Men kamerunerne vil kaste bort sin kultur til 

fordel for den kongolesiske kulturen. Det liker jeg ikke. Jeg ser det som om de er i ferd med å 

drepe sin egen kultur og fremme andres kultur. Det er jeg imot. Derfor spiller jeg sahel-

musikk. Før spilte jeg andres låter; reggae, litt makossa, jeg sang det. Men etterhvert fant jeg 

ut at det ikke var bra. Du må gjøre ditt eget, fremme deg selv. Du må ta vare på din egen 

kultur. Selv om andre ikke vil det. Derfor har jeg kommet tilbake til Sahel-musikken. For å 

bevare min egen kultur. 

 

Som vi så i forrige kapittel var flere av informantene opptatt av det materielle når det gjaldt 

utvikling av musikken. Men hvorfor skulle musikken utvikles?  

Baba Sani sa (1/6): Hvis du har noe som du vil alle skal høre, at det har framgang, da kan 

det ikke ”henge etter”. Det må gå framover. Nå spiller du for mange, musikken er populær. 

Men hvis du hadde modernisert... Hvis jeg hadde hatt midler, ville jeg modernisert, da skulle 

alle blitt fornøyde. 

Kereste spilte inn sin sang Laguna med tradisjonelle og moderne instrumenter 7/5 (se 4.5.5). 

Etterpå spurte jeg han: Da dere gjorde opptaket, hvorfor valgte dere å bruke moderne 

instrumenter også? Vi valgte moderne instrumenter på grunn av hva folk ønsker. Vi har tatt 

opp flere ganger uten å ha med moderne instrumenter. Men vi ser at for at det kan gå litt 

fortere... for at folk kan forstå at det er noe tradisjonelt i ferd med å utvikle seg, må vi ha med 

moderne instrumenter. Folk vil like det bedre når det er med... moderne instrumenter. Her hos 

oss, når det er med moderne instrumenter liker folk det bedre. For å si at det som vi gjør går 

fremover. 

For Baba Sani og Kereste var grunnen å nå ut til flere, bli mer populære. Og for å bli 

mer populære måtte de spille det publikum ønsket. Merriam (1964 s. 33) beskriver denne 

prosessen som en vekselvirkning mellom de tre nivåene oppfatning (conceptualization), 
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oppførsel (behavior) og musikken i seg selv (sound) (se 2.3). Musikk har en effekt på lytteren, 

som bedømmer den ut fra sin oppfatning av verdier.  

Thus if both the listener and the performer judge the product to be succesfull in terms of  the cultural 
criteria for music, the concepts about music are reinforced, reapplied to behavior, and emerge as sound. 
If the judgement is negative, however, concepts must be changed in order to alter the behavior and 
produce different sound which the performer hopes will accord more closely with judgments of what is 
considered proper to music in the culture (Merriam s. 33). 
 

Det er altså en stadig tilbakemelding fra musikkproduktet til oppfatninger om musikken, og 

dette sørger for både forandring og stabilitet i et musikalsk system, i følge Merriam. 

Babanguida tenkte motsatt. Han ville, som vi så ovenfor, forandre musikken sin i tradisjonell 

retning. Han snakket om makossa, og sa:  

... i sin tid var det doualaene som begynte å forbedre sine rytmer fra landsbyen, og blandet 

med moderne instrumenter. Doualaene begynte med å spille landsbyens musikk på moderne 

instrumenter, men til slutt har de forlatt alle sine tradisjonelle instrumenter. Nå bruker de 

bare moderne instrumenter, mens de synger på douala. Men dette vil ikke jeg. Man bør ha 

med et tradisjonelt instrument. Man må gjøre et ”griffe traditionelle” [et tradisjonelt grep]. 

Da blir det bra.  

Magalie og Gospel Singers hadde i større grad enn før tatt i bruk tradisjonell musikk fra nord, 

såkalt sahel-musikk, enten med bare tradisjonelle instrumenter eller blandet med moderne. Jeg 

spurte:  

Hvordan begynte denne interessen for sahel-musikk? Før var regionen underutdannet. Folk 

var ikke åpne. Nå går de unge på skolen. De ser andres kulturer vokse fram: bikutsi fra sør, 

bend-skin fra vest, makossa og ambassibe fra Douala osv. Men fra nord mangler sahel-

musikken. Hvordan kan vi få den fram? Hvorfor er det ingen musikere fra nord? Og folk 

prøver å gjøre noe med det. I forbindelse med spørsmålet om hvilken musikk som er typisk 

for Kamerun, sa Magalie: Det er mange rytmer i Kamerun. Og mange er ennå ikke blitt 

utnyttet [exploité]. Utnyttet, hva betyr det? Som fortsatt er på et primært nivå, et tradisjonelt 

nivå. Andre rytmer har blitt utnyttet sånn at tradisjonell musikk har blitt mer moderne. Mye 

musikk er ikke utnyttet, bl.a. gbaya. So k’om ne me er f.eks. en spesiell rytme. Kan man si at 

So k’om ne er blitt utnyttet? Den er ennå ikke godt utnyttet, for den har enda mer ressurser. 

Synes du det er viktig å utnytte rytmer? Ja, det er viktig. I nord er det mange rytmer å utnytte, 

men det er ennå ikke gjort. Hvorfor er det viktig? Fordi etterhvert overtar moderniteten for 

det tradisjonelle, kulturen vår tenderer mot å forsvinne. I det minste musikken må vi utnytte, 

sånn at selv om andre sider ved kulturen dør ut, så består musikken og har sin styrke.  
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Babanguida og Magalie var også opptatt av popularitet. Men samtidig var de bevisste 

på å bruke og utnytte tradisjonelle elementer. De ville bevare den tradisjonelle musikken 

gjennom å modernisere den. Magalies uttalelse om at musikken består selv om andre sider ved 

kulturen dør ut, minner om Nettls (1983a s. 351) sier om at hvis man deler musikk inn i 

sound, behavior og concept, bevares i mange kulturer musikkens sound, mens tradisjonell 

behavior forlates til fordel for vestlig tilsvarende (se 4.2 og 5.2). I dette tilfellet kan vestlig 

behavior være for eksempel konserter og innspillinger. 

Et aspekt som kan gi motivasjon til forandring er forbilder. Som vi så i 6.3.1 hadde 

verken Babanguida eller Bebey noen spesielle forbilder innen musikk. Men Magalie hadde 

meninger om forbilder. I forbindelse med at sahel-musikk ble populært spurte jeg: Bandet 

Kawtal, har det vært viktig? Ja, veldig viktig. Jeg vil si den virkelige oppvåkningen kom med 

dem. De ga mye kraft. Vi i vår region så at musikk herfra kan bli godt mottatt av andre. Det er 

også andre, i N'gaoundéré er det flere grupper som står fram. Det er på grunn av Kawtal. 

Hva med Ali Baba? Ja, Ali Baba f.eks. Han har forsvunnet noe. Kawtal har tatt en viktig 

plass. Jeg spurte også: Er Gospel Singers et forbilde for andre kor? Ja, uten tvil. De vil bli 

som oss. Jeg er noen ganger i mitt gamle kor, og de ser Gospel Singers som et forbilde som de 

vil imitere. Mange korledere spør meg hvordan de kan bli som koret vårt, hva er 

hemmeligheten? Vi prøver å dele med dem. 

De tradisjonelle musikere i denne oppgaven var ikke generelt imot modernisering av 

musikk. Kommer motstand mot forandring, og negative holdninger til moderne afrikansk 

musikk heller fra vesten?  

I følge Bender (2004 s. 89) har afrikanske musikere og bandledere alltid forsøkt å henge med i 

den seneste teknologiske utviklingen. Det nyeste utstyret har raskt funnet veien til musikere i 

Afrika. Dette misliker purister utenfor Afrika, mener han. 

Whereas African musicians always want to be on par with international standards, so-called lovers of 
African music want to keep African music less modern (s. 89).  

På den ene siden kritiserer vesten Afrika for å ikke utvikle seg fort nok mot vestlig standarder 

– og hvis det skjer, som i musikk, er reaksjonen negativ. Dette paradokset mener Bender bare 

kan forklares psykologisk, med behovet for å bevare det man liker i samme tilstand. 

Bender (1991 s. 70) siterer også Manu Dibango: 

Most people of Western thinking want to maintain Africa as a museum. I mean, they want us to continue to play 
tom-toms because Africa is tom-toms; that’s it. They don’t think we can play electronics. I think it is most 
important that people understand that the electronic Africa does exist. 
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Noe lignende synes jeg kom til syne da Gospel Singers spilte inn CD’en Wamu le i januar 

2000. Da brukte de tradisjonelle perkusjonsinstrumenter i stedet for det vanlige trommesettet. 

En av grunnene til det, var å tilpasse seg det de trodde det norske publikummet ville like. Plata 

skulle selges og repertoaret framføres på turné i Norge sommeren 2000. Det var delte 

meninger om hva som ville slå an i Norge. Produsent Per Oddvar Hildre var opptatt av det 

tradisjonelle, det ”afrikanske”, og misjonær Dag Tormod Milje trodde at rytmene og 

perkusjonen ville imponere mer i Norge enn moderne instrumenter, for det kan vi allerede der. 

Milje og Hildre hadde tro på det som var litt ukjent, nærmest eksotisk, for nordmenn. Mens 

misjonær Erik Sandvik, grunnleggeren av koret, trodde mer på det som låt mer kjent for 

nordmenn; negro spirituals, moderne instrumenter og fransk språk og stil. Han ville helst ha 

det slik Gospel Singers var før. Jeg tror at både Hildre, Milje og Sandvik hadde behov for å 

bevare det de likte, eventuelt det de trodde publikum likte, i samme tilstand. 

 

Figur 10: Med vestlige klær og afrikanske instrumenter 
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Figur 11: Med afrikanske klær og vestlige instrumenter 

6.3.3. By og land – hånd i hånd ? 
Manu Dibango sier om byen:  

People who moved to the towns have joined a multitude of strangers of different origins. The town 
provides a unity for these different people; a common language, and a community that supports a large 
population. Outside the towns people live in small groups and speak their own private dialect. It is very 
different. Now those people living in the towns are experiencing an evolution which is both positive and 
negative, but necessary. It is the nature of humanity, evolution (Ewens 1991, s. 6-7) 
 

Om landsbyen sier Dibango: ”But an African’s spiritual home is his village” (Ewens s. 6). 

Lengtet noen musikere tilbake til sitt ”åndelige hjem”? Eller trivdes de med å være i en 

by? Jeg spurte: Vil du helst bo i byen eller på landet? 

Baba Sani sa: Vi har vokst opp her, vi kan ikke dra og bo i bushen! I bushen er det ikke strøm 

for eksempel. Hvis du mangler olje i lampa må du gå flere kilometer for å få tak i. Ellers må 

du få tak i ved. Her i byen har vi bra hus, i kulde og regn. Men der er det mygg og alt mulig. 

Om bare den afrikanske landsbygda hadde vært som den europeiske landsbygda, med strøm 

overalt for eksempel. Å utvikle musikk i byen i forhold til på landsbygda, er det forskjellig? 

Det er forskjellig, for livet i byen og på landsbygda er forskjellig. Landsbygda mangler strøm, 

byen har strøm. Det er det materielle. Hva med andre forskjeller, for eksempel at i byen møter 

man mange slags folk? Musikken er som en skole. Alle kommer med det lille de har. Våre 

forfedre gjorde sin lille del og gikk bort, vi gjør også vår innsats. Det kommer en dag da vi 

går bort. Våre barn og små brødre fortsetter. Men når man bor i byen har man mulighet til å 
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møte flere forskjellige folk enn i landsbyen? Ja, flere grupper, greit, men vi sa at den typiske 

musikken for N'gaoundéré er musikken i lamidatet. Den går fra generasjon til generasjon, fra 

familie til familie. Det vil si at selv om du møter massevis av mennesker, kan det ikke forstyrre 

roen din. Du har fortsatt det du lærte, arven din, som du øverfører til dine barn.  

Kereste svarte: På landsbygda er det kanskje bare to yrker: man er jordbruker eller 

kvegoppdretter. Man kan ikke bo i en landsby i bushen og utvikle seg. Jeg har ennå ikke 

foretrukket å bo på landsbygda og være kvegoppdretter. Jeg ønsker å være i byen – å være 

sammen med mange mennesker, at jeg kan ha hvilket som helst yrke - heller enn å bo på 

landsbygda. Kan man være musiker slik du er nå, som yrke, i en landsby? Man kan være 

musiker i en landsby, men man kan ikke utvikle seg. Men i byen - hvis man er klok, modig og 

arbeidsom - kan man alltid utvikle seg.  

Babanguidas svar var: Jeg kan ikke bo i en landsby! Jeg er ikke vant til det. Det er ting jeg 

kjenner til, som jeg vil ha og som jeg liker, som ikke finnes der. Det er landsbyer hvor jeg har 

vært, jeg er sulten, jeg går på markedet, men det er ikke markedsdag... Jeg kan ikke spise 

pengene mine! Hvordan er det å drive med musikk i en landsby? Jeg har aldri spilt i en 

landsby. Hvis jeg drar til en landsby, er det for eksempel for å besøke en venn. Hvordan er 

musikklivet i en by i forhold til i en landsby? I en by er det for det første en befolkning. Når du 

spiller populær musikk, er det mange som kan like det. Men i landsbyen, hvis det bare er en 

person som ikke liker deg, kan han få hele landsbyen til ikke å like deg. Men i en by kan du ha 

hundre fiender, og likevel to tusen venner som liker deg. 

Magalie svarte slik: Jeg vet ikke om jeg kan bo i en landsby. For der er jeg avskåret fra 

mediaverdenen. Jeg er en nyhetsfanatiker, særlig når det gjelder musikk. Når du er på landet 

er du avskåret fra alt, det er ikke engang strøm. Kanskje du får nyheter etter en uke eller en 

måned. Jeg liker bylivet, men ikke veldig store byer. N'gaoundéré er bra. I landsbyen er man 

avskåret fra musikk. Kanskje ikke fra tradisjonell musikk, det er greit, de legger større vekt på 

den der. Men man er avskåret fra moderne musikk. Eller kanskje ikke hvis du har 

parabolantenne, men det er ikke lett. 

Bebey sa: Jeg er født i byen og vant til byen. Landsbygda er ikke mitt miljø. Der kan du ikke 

spille musikk, det er ikke elektrisitet. 

Alle informantene foretrakk å bo i byen, ingen lengtet til landsbygda – selv om 

landsbyen i følge Dibango er afrikanerens åndelige hjem. Og alle satte pris på de materielle 

fordelene ved å bo i byen. Baba Sani virket ikke opptatt av utviklingsmulighetene, men 

snakket heller om å føre sin egen musikk videre gjennom generasjonene. Men både Kereste, 
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Magalie og Bebey mente at de ikke kunne utvikle seg eller følge med på utviklingen hvis de 

bodde på landsbygda, det er ikke nok impulser der. De ville nok vært enige i Manu Dibangos 

påstand: 

It is only the small minority of urban Africans, one quarter of the population, who have the possibility to become 
involved in artistic, or musical development (Ewens 1991 s. 6). 

6.3.4. Konkurranse mellom tradisjonelle og moderne musikere ? 

Hvis det var slik at moderne musikk var i ferd med å fortrenge den tradisjonelle, kunne man 

tenke seg at det var konkurranse om spillejobber og penger mellom tradisjonelle og moderne 

musikere. Men ut fra det jeg så var det ikke slik. Tradisjonelle og moderne musikere opererte i 

hvert sitt marked, i hver sine settinger. Jeg snakket med Babanguida (21/5) om at han hadde 

vært med på å spille en blanding av jazz, pop og tradisjonell haussamusikk på utestedet 

Marhaba. Han sa at man ikke kan komme med bare tradisjonelle instrumenter på Marhaba 

fordi folk har vent seg til noe annet. Pianisten skal ha Bill sagt det slik: ”C’est le cadre”, det er 

rammen. Babanguida mente at Marhaba og lignende moderne utesteder ikke var riktig ramme 

rundt tradisjonell musikk. Jeg spurte DJ’en på Temple d’or (12/5) om han trodde at 

tradisjonell musikk ville slått an der. Han sa ja, hvis det var med moderne instrumenter og 

lyden var god. Med andre ord, typisk tradisjonell musikk ville ikke slått an. 

Derimot var det konkurranse de tradisjonelle musikerne imellom, for eksempel 5. og 6. 

juni, da Baba Sani og musikere fra Kerestes gruppe spilte i samme bryllup. Jeg spurte Baba 

Sani (16/5) om forholdet mellom rivalisering og solidaritet blant musikerne. Han sa at det 

finnes solidaritet, men den er skjør. Så fort det er snakk om å tjene noe går man fra hverandre. 

Noen vil til og med lage hindringer for at andre ikke skal tjene noe. Alle prøver å få til seg 

selv, enten de er invitert et sted eller ikke. Og de som ankommer sist kan prøve å tjene mer 

enn den som ble invitert for å spille. Men den som er invitert får det han skal ha uansett. 

En måte å forsøke å lage hindringer for andre musikere, er å bruke trolldom og magi. 

Som nevnt (5.2) ser verken kristendom eller islam ut til å være til hinder for dette. Hamadou 

Petit bekreftet 24/5 at det ble brukt trolldom for å ødelegge for konkurrenter. For eksempel 

kunne lyden bli lav eller tromma gikk i stykker. Jeg spurte Baba Sani om musikere som vil bli 

mer populære enn andre, bruker magi og tryllemidler? Hos andre mangler det ikke. Vi er i det 

svarte Afrika... Noen har ikke problemer med trolldom, medisiner og gri-gri [tryllemidler], de 

rører det ikke. Mens andre baserer seg på dette. Hvis de ikke har det får de hverken spist eller 

levd som de vil. Vi har ikke tryllemidler, det er ikke viktig. Vi har et godt forhold til alle. På 

samme spørsmål svarte Bebey: Magi eksisterer, også blant musikere. Moderne musikere 
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driver også med magi mot hverandre, for å tjene mer penger. Det virker, men det er få som 

gjør det. Vi har ikke problemer med det her. Det var overraskende på meg at magi også fantes 

blant moderne musikere, men det ser altså ut til at det ikke er noen forskjell på de tradisjonelle 

og moderne på det området. 

6.3.5. Griot eller ikke griot? Musikerens status 

Mange steder har musikere lav status i samfunnet. Merriam (1964 s.215) sier fra sine studier i 
Kongo: 

…among the Basongye, musicians are considered to fall low on the social scale; both musicians and 
non-musicians say emphatically, for example, that they do not wish their children to become musicians. 
At the same time, the thought of a village without musicians and their music is inconceivable… 

 
I basongye-samfunnet ønsket ingen at barna deres skulle bli musikere, men hvordan var det 

blant mine informanter? Jeg spurte dem: Hva synes foreldrene om at du driver med musikk? 

For Baba Sani var dette ikke noe problem. Han lærte å spille banga av sin egen far, og lærte 

selv opp sine sønner til å spille. Det å være musiker og griot gikk i arv. 

For Kereste var det verre: De likte det ikke. Jeg har fått mye problemer med med foreldrene 

mine på grunn av musikken, for de ville ikke at jeg skulle drive med musikk. Det er også andre 

som sier at det ikke er et yrke som... et yrke som er så viktig. For her har man undervurdert 

det som har med musikk å gjøre. De fleste sier at å spille musikk, det er et lavtstående yrke. I 

sin språkbruk sier franskmenn at det ikke finnes lavtstående yrker, alle yrker du kan utføre er 

bra. Men her hos oss undervurderer man musikk. Man anser at når du driver med det, er det 

som om du ikke vil arbeide, du vil finne et lett yrke. Eller at det er latskap som får noen til å 

drive med musikk. Men andre land, som Senegal og Mali, setter pris på musikere, de er veldig 

verdsatte der. De er aktet, de er respektert. Men her hos oss... Folk vil ha ha stemning, de vil 

ha fest, de vil ha noen til å spille. Men når du driver med musikk undervurderer folk deg, som 

om det er et lavtstående yrke.  

Babanguida hadde lignende erfaringer: Faren min er død. Men hvis han hadde levd, kunne 

jeg ikke spilt musikk. Men siden han er død, har jeg bare min mor nå. Og hun plager meg 

ikke. Men hun likte det ikke før. Det tok lang tid før jeg fikk overbevist henne. Hun sier at så 

lenge jeg ikke stjeler, dreper eller overfaller noen, er det greit. Jeg spiller teater og musikk, 

hun hører på det selv, hun liker det. Og lillebrødre og storebrødre kommer på konserter jeg er 

med på. De kjøper billetter og applauderer.  

Magalie hadde det lettere: For dem [foreldrene] er det fint at sønnen deres jobber med noe de 

liker. For andre folk er det et lavtstående yrke, men for meg er det ikke det. For meg er det en 
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fin jobb, for den tillater meg å gjøre mye, og å utdype området musikk. Og jeg kan hjelpe 

andre til å like musikk. 

Bebeys foreldre hadde samme syn: De liker det. Jeg er eneste musiker i familien, men flere i 

familien er med i kirkekor. Jeg anslår at 70 prosent av folk ikke liker at barna deres er 

musikere. 

Her var det tydelige forskjeller i foreldrenes syn. Det var faktisk foreldrene til de mest 

tradisjonelle og de mest moderne som var enige om at sønnene kunne bli musikere. Men 

grunnene var helt forskjellige. For Baba Sani går det i arv. Magalies foreldre tenkte på hans 

egen interesse, kanskje Bebeys også. Men begge var klar over at musikeryrket ikke er 

populært hos alle. Kereste hadde møtt motstand på grunn av lav status og Babanguida på 

grunn av ryktet om musikeres dårlige livsførsel. 

I N'gaoundéré hang synet på musikere generelt sammen med synet på grioten. Slik kan det 

være andre steder også, selv om Bender (1991 s. 16) kanskje hadde ikke-afrikanere i tankene 

da han skrev: 

The assumption that there is one universal type has led to the common mistake that all African musicians 
are sometimes described as griots. 

 
Bender skriver (1991 s. 18) om griotens status:  

Based on their position at court, griots might enjoy great esteem. In the realm of Sudan, however, they 
belonged to the lower end of the social hierarchy, at the same time respected and despised. 
 

Han er både respektert og foraktet, som musikeren. Hvorfor er grioten foraktet? Den kanskje 

viktigste grunnen er praise-singing. Hale (s. 48) sier at mye praise-singing passer inn i praise-

for-pay stereotypen, og bidrar til det negative ryktet om at grioten hyller hvem som helst når 

som helst, bare han får nok betalt. Waage (s. 443) sier at i N'gaoundéré brukes ordet griot som 

synonym for en som ikke eier skam. 

Noen av mine informanter kalte seg griot, andre gjorde det ikke, selv om de gikk inn i 

griotens rolle noen ganger, som lovsangere. Kereste spilte for lamidoen, (for eksempel 18/3, 

se kap. 5), hadde praise-singing i sangen Laguna og sa om lamidoen: Det er vår store sjef 

(7/5). Men han ville ikke kalle seg griot – det forbandt han med en som snakker og snakker. 

Han ville helst kalle gruppen sin for dansegruppe. (Kereste 7/5): Men folk kaller det alltid 

griot. Så folk kaller deg griot? Ja. Når folk kaller oss griot er det fordi de ikke forstår hva som 

er griot og hva som er dansegruppe. Men her kaller man alle som driver med musikk griot. 

Men du foretrekker at man kaller dere dansegruppe eller musikkgruppe? Ja, dansegruppe. 

Men her, hvis man ikke sier griot, skjønner ikke folk det.  
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Hamadou Petit fra Kerestes gruppe var derimot stolt av å kalle seg griot. Da jeg spurte 

(29/5) hva folk syntes om det, sa han at Alle kan ikke like deg. Grioter lager problemer for 

hverandre. Men publikum lager ingen problemer. Grioter er nødvendige for en fest, 

uunnværlige. Han sa videre at de ikke liker å bli kalt tiggere, for de jobber. Men folk er redde 

for å bli fornærmet hvis de gir for lite. 

Selv om Wakilis tok på seg en griots rolle som lovsangere under konserten 19. mars, 

var ikke Babanguida glad for å bli kalt griot. I intervju 30/4 sa han at en griot ikke har høy 

status. Grioten blir ikke invitert, han kommer bare. Og han hyller eller fornærmer. Folk har en 

tendens til å kaller alle musikere for griot. Samtidig sa Babanguida at grioten er viktig, men 

lite verdsatt, og at grioten er spesielt viktig hos lamidoen. Babanguida var også knyttet til 

lamidatet ved å være med i Baronga (Ballett Royal du N'gaoundéré = Den kongelige ballett i 

N'gaoundéré). De var valgt av lamidoen og drev med både musikk og teater. De fikk penger 

for det, men Babanguida sa at de var noe annet en grioter. De kunne for eksempel la være å 

komme. Baronga var ikke i aktivitet i løpet av mitt feltarbeid. 

Baba Sani var skeptisk til at de som ikke var det av arv kalte seg griot. ”Fedrene deres 

har ikke en dråpe griot i seg” (16/5). Han mente de likte å kalle seg det fordi de manglet 

penger. ”En griot er veldig viktig. Folk har ulike meninger – noen liker grioten, andre liker 

ham ikke.” Baba Sani var enig i at det fantes grioter som fornærmet de som ikke gir penger. 

Men selv gjorde han ikke det, han mente det kunne ødelegge for ham ved en annen anledning. 

Grioten er mislikt fordi han - kanskje uten å være bedt - lovsynger deg når han får penger, 

ellers kan han fornærme deg.  Grioten har samtidig en viss status fordi han er nødvendig for 

en fest, og han er viktig hos lamidoen.  

7. Oppsummering 

Det er på tide å summere i forhold til forventningene jeg hadde før feltarbeidet (se 1.3). Jeg 

forventet å finne konflikter mellom tradisjonell og moderne musikk. I stedet fant jeg at det var 

inspirasjon og samarbeid mellom dem, både når det gjaldt musikk, bruk og funksjon og 

holdninger. Jeg trodde også at mye slags musikk ville forsvinne etter hvert som samfunnet ble 

mer moderne. Men det så ut til at musikken ikke forsvant i så stor grad, den fant heller nye 

bruksområder når de tidligere ble borte. Men mye av den tradisjonelle musikken var knyttet til 

lamidatet, og hvis den institusjonen mister mer av sin posisjon kan det bli store forandringer. 

Jeg trodde jeg kanskje ville finne negative holdninger til det tradisjonelle, men lite tydet på det 
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fantes blant mine informanter eller blant publikum. På den annen side var alle de tradisjonelle 

musikerne innstilt på å modernisere musikken sin, men uten å gi slipp på det tradisjonelle.  

Jeg føler jeg har fått et mer nyansert syn på forholdet mellom tradisjonell og moderne 

musikk etter å ha skrevet denne oppgaven. Og ikke minst har jeg oppdaget mye fin musikk 

som jeg vil fortsette å lytte til, og lære meg å spille bedre. 

Hva vil skje videre i N'gaoundéré? Mange lokale stiler fra Kamerun har blitt 

modernisert og fått et stort publikum. Men med musikk fra Nord-Kamerun har det ikke skjedd 

i stor grad. Ali Baba og Kawtal har vært veivisere og forbilder, men kanskje tiden snart er 

moden for en ny trend i kamerunsk populærmusikk - pop basert på rytmer fra nord. Det kan ta 

tid, men: desa, desa… 

 

 

 

Figur 12: Lamidoen med Ngaoundéré-toppen i bakgrunnen 
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8. «Appendix»: 

8.1. Oversikt over musikkeksempler på CD 
1. Mballa-rytme, Baba Sani (1/6-00) 
2. Zengue-rytme, Baba Sani (1/6-00) 
3. Banga, Baba Sani (19/5-00) 
4. Lamidoens musikere passerer (18/3-00) 
5. Mballa-rytme, Kerestes gruppe (8/5-00) 
6. Zengue-rytme, Kerestes gruppe (8/5-00) 
7. Laguna, tradisjonell versjon. Kerestes gruppe (7/5-00) 
8. Laguna, moderne versjon. Kerestes gruppe og Bill (7/5-00) 
9. Taxi-moto, Babanguida garaya (14/6) 
10. Taxi-moto, Wakilis (våren 2000, ikke utgitt) 
11. Mangten, Gospel Singers (fra ”Mangten” 1996) 
12. Zaabolo-rytme, Bello Theodore (23/8-00) 
13. So k’om ne me, Gospel Singers (fra “Wamu le” 2000) 
14. Etat-Major, Extra Musica (fra “Etat-Major”, Declic 1999) 
15. Mbana na e, Toto Guillaume (single, Sonafric 1981) 
16. Mbana na e, Negro Stars 1/5, forfatteren på gitar (1/5-00) 
17. Essingan, Les têtes brullées (fra ”Man no run” 1988) 
18. Bonusspor, Baba Sani (1/6-00) 
 
 
 

8.2. Oversikt over bilder 
 
Figur 1: Baba Sani og Aoudou ................................................................................................. 17 
Figur 2: Kereste (venstre trommeslager) i Bigola Studio......................................................... 18 
Figur 3: Babanguida og forfatteren .......................................................................................... 19 
Figur 4: Gospel Singers og Magalie Robert ............................................................................. 20 
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Figur 6: Baba Sani med banga hos lamidoen ........................................................................... 86 
Figur 7: Wakilis musikere ........................................................................................................ 94 
Figur 8: Wakilis sangere. Babanguida til venstre..................................................................... 95 
Figur 9: Negro Stars. Bebey til høyre..................................................................................... 104 
Figur 10: Med vestlige klær og afrikanske instrumenter........................................................ 127 
Figur 11: Med afrikanske klær og vestlige instrumenter........................................................ 128 
Figur 12: Lamidoen med Ngaoundéré-toppen i bakgrunnen.................................................. 134 
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