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Musik och materiell kultur

Maria Schildt

Musik innebär till stor del engagemang i materiella praktiker. Det 
är inte bara fråga om ljudvågor i materia, utan musikaliska proces-
ser engagerar allt ifrån en musikers kropp, de musikinstrument eller 
den teknik som används och den fysiska platsen för ett framförande. 
Musikalierna, alltså själva noterna, som denna text till stor del kom-
mer att fokusera på, kan sägas utgöra en förbindelselänk mellan det 
materiella och den abstrakta, i det att de producerar klingande musik 
när de används. Till viss del kommer det också att handla om musi-
kaliska praktiker. Musikalier, liksom andra materiella ting, avspeglar 
inte bara mänsklig praktik, utan är också med och formar och skapar 
praktiker av olika slag – praktiker som en effekt av materiella ting, 
och materiella ting som en effekt av praktiker. 

I det följande kommer vi att följa ett stycke 1600-talsmusik, som är 
bevarat i den omfångsrika Dübensamlingen (i Uppsala universitets-
bibliotek), på dess färd genom Europa. När det gäller 1600-talets mu-
sikutövning är det svårt att få kunskap om detaljer, såväl om produk-
tion, användning och distribution. De typer av bevarade dokument 
som ofta ligger till grund för historisk forskning – såsom räkenskaper, 
brev, beskrivningar och domstolshandlingar – kan avslöja musikers 
socialhistoriska förhållanden, men de svarar i regel mycket lite på frå-
gor som: Vilken musik var det som framfördes? Hur skaffade man 
musiken? Vad tyckte man var bra musik? I vilka sammanhang fram-
fördes musik? De bevarade historiska musikalierna utgör inte bara 
ett slags musikaliska godsbehållare, utan de kan också belysa en rad 
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historiska förhållanden som relaterar till kulturella praktiker, såsom 
transfer, reception, samt kulturell och regional identitet.

Dübensamlingen
Dübensamlingen utgör de svenska hovmusikernas notbibliotek från 
ca 1640 till 1726 under tre hovkapellmästare med namn Düben: 
Gustav Düben, samt hans söner Gustav (d.y.) och Anders (d.y.). 1732 
donerades musiksamlingen till Uppsala universitet efter det att yngs-
te sonen Anders – vid denna tid adlad von Düben – avslutat sina mu-
sikaliska uppdrag vid hovet och familjen inte längre hade behov av 
sitt stora musikbibliotek. Samlingen utgör i dag en av de största och 
mest välbevarade musiksamlingarna från det tidigmoderna Europa. 

Tre egenskaper är värda att lyfta fram för att få en förståelse för 
denna samling: 

För det första har nästan samtliga handskrivna musikalier initi-
alt kopierats för att tjäna som framförandematerial. De notblad som 
hovkapellmästarna noggrant sparade i sitt notbibliotek var alltså de 
som musikerna hade framför sig på notställen vid framträdandena. 
I nästan samtliga fall är det fråga om en uppsättning med stämmor, 
en för varje instrumentalist och sångare. En stor del av musiken åter-
användes gång på gång, detta gäller inte minst den sakrala musik 
som följde kyrkoåret. Man kan följa detta genom de olika lager i 
samlingen som bildats av omarbetningar och stämmor som lagts till 
efterhand. Andra notblad kopierades inför tillställningar av mer till-
fällig karaktär, och de är inte sällan bevarade i mer fragmentarisk 
form. Det är fråga om musik för hovets olika fester och högtider, 
där hovmusikernas närvaro var obligatorisk, men också för bröllop 
och begravningar inom Stockholms borgerskapselit, tillfällen som 
erbjöd musikerna eftertraktade extrainkomster. Det är inte ovanligt 
att baksidan av ett notblad kan innehålla små uträkningar, sanno-
likt gjorda med anledning av att arvodet skulle delas upp musikerna 
emellan.

För det andra är större delen av musiken komponerad av utländ-
ska kompositörer, från Italien, Frankrike, Tyskland, England och 
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området kring Östersjön. Endast en mindre del av den bevarade 
musiken är komponerad av tonsättare som var verksamma i Sverige. 
Den begränsade del svensk musik som återfinns i samlingen är i 
första hand komponerad av hovkapellmästarna själva, och några av 
hovmusikerna. 

En tredje och sista utmärkande egenskap är att det i regel inte 
endast finns en avskrift av ett musikverk, utan ofta dubbla eller tre-
dubbla uppsättningar notblad av samma verk. I samlingen finns no-
ter som kopierades i Stockholm, men samtidigt har man i många fall 
också sparat de original från vilka musiken i första hand kopierades. 
Dessa original kan utgöras av stämmor eller tabulaturer (ett slags 
partitur) av utländsk härkomst, av en tonsättares autograf eller av 
tryckt musik. Många av de utländska handskrifterna ingår i större 
komplex i samlingen bestående av musikalier som sannolikt kom till 
Sverige tillsammans vid en specifik tidpunkt. 

De handskriftskomplex som hitintills har kunnat identifieras har 
sina ursprung i Rom, Regensburg, Wien, Paris, London, Sachsen, 
Wolfenbüttel, Hamburg, Schleswig, Lübeck, Danzig (Gdańsk), Kö-
nigsberg (Kaliningrad), Riga och Reval (Tallinn). Dübenkapellmäs-
tarna upprätthöll täta och direkta kontakter med en rad av den tidens 
ledande musiker och kompositörer på dessa platser. Detta bekräftas 
inte minst av samlingens många autografer. Handskriven musik var 
en svåröverkomlig och dyrbar handelsvara. Snarare än för landsort-
skyrkor och skolor var detta en repertoar för prominenta stadskyrkor 
och för de välbeställda furstliga hovkapell ”fürstlichen wohlbestälten 
Capellen” för vilka Heinrich Schütz (1585–1672) komponerade sin 
Weinachtshistoria, vilken utgör en av samlingens unika skatter.  

Vid sidan av de ca 150 tryckta musiksamlingarna omfattar Dü-
bensamlingen ca 2 000 kompositioner i handskrift, utspridda över 
mer än 20 000 notsidor. För att kunna få en överblick och möj-
liggöra forskning på material av den storleken behövs olika former 
av struktur. Under två perioder har samlingens handskrifter kata-
logiserats och digitaliserats i forskningsprojekt med finansiering av 
Riksbankens Jubileumsfond. The Düben Collection Digital Catalogue 
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innehåller skannade bilder och detaljerad metainformation om käl-
lorna, såsom vattenmärken och namn på kopister. 

I det följande skall vi följa några av Dübensamlingens handskrif-
ter och deras musik på deras väg till – och från – det svenska hovet. 
Genom att studera musikhandskrifterna ingående med dess vatten-
märken och handstilar, och hur musiken har omarbetats, kan vi få 
en förvånansvärt god inblick i hur transfer av repertoar och kompo-
sitionsteknik fungerade i praktiken. Vi skall göra det genom att följa 
kompositionen Laeta nobis av Francesco Foggia (1603–88). Han var 
en uppburen italiensk kompositör verksam i Rom under mitten av 
1600-talet.

Francesco Foggias motett Laeta nobis
En stor del av Francesco Foggias musik kom att trycktas under hans 
livstid, till skillnad från hur det oftast var för andra samtida kom-
positörer. Det fanns en efterfrågan på en typ av repertoar med kyrk-
lig vokalmusik, och med rätta kontakter och finansering kunde en 
kompositör få sina mässor och motetter tryckta i olika samlingar. De 
flesta bevarade handskrifter med Foggias musik som finns utspridda 
i europeiska bibliotek och samlingar har kopierats från någon av de 
många tryckta samlingarna. Motetten Laeta nobis ingår i Foggias 
tredje opus, Missa et sacrae cantiones binis, ternis, quaternis, quinisque 
vocibus concinendae, som trycktes 1650 av Mascardi i Rom. 

Kompositionen finns också bevarad som handskrivna musika-
lier i Dübensamlingen. Stämmorna är kopierade av en utpräglat 
italiensk hand på italienska papper med det typiska vattenmärket 
”Bedjande helgon”. De två versionerna av Laeta nobis, i de hand-
skrivna stämmorna och i trycket, är mer eller mindre identiska, men 
skiljer sig dock åt på en avgörande punkt. Två violinstämmor som 
finns bland de handskrivna noterna saknas i trycket. Kompositionen 
kan i huvudsak framföras utan violinstämmorna, eftersom de in-
strumentala partierna till största delen utgör självständiga ritorneller 
som alternerar med vokalstämmorna. I den avslutande sektionen är 
dock vokal- och instrumentalstämmorna sammanflätade. Detta är 
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sannolikt anledningen till att denna del av kompositionen har ute-
slutits i trycket där i stället på slutet anges Laeta nobis ut supra à capite 
(”Laeta nobis såsom ovan från början”), det vill säga att kompositio-
nens inledande del skall tas om igen. Kompositionen har rimligtvis 
reducerats i efterhand, vilket skulle innebära att handskriften föregår 
trycket, vilket också bekräftats av årtalet 1646, som är noterat på de 
handskrivna stämmorna.

Det italienska vattenmärket ”Bedjande helgon” återfinns i andra 
källor i Dübensamlingen. Samlar man ihop alla dessa visar det sig 
att Laeta nobis ingår som en del av ett större källkomplex, där alla 
stämuppsättningar är kopierade av samma kopist och på samma typ 
av papper. Källkomplexet består av elva kompositioner: fem vesperp-
salmer, alla med var sin antifonmotett, och ett Magnificat.  Kompo-
sitionernas texter visar att det är fråga om en vesper för en helgonfest 
–  vilket första strofen i Laeta nobis ger exempel på – även om inte det 
specifika helgonet eller tillfället framgår:

Laeta nobis refulget dies Den glädjerika dag, helgad åt Kristi tjänare, 
Christi famulo dicata, glänser mot oss,
quando requiem beatam när himlarnas konung har givit honom 
dedit illi rex caelorum. den saliga vilan.
Exultate ergo gentes! Höj alltså glädjerop, o folk!
Iubilate! Exultate!  Jubla! Höj glädjerop!
Christi famulo laudate! Prisa Kristi tjänare!

Vespermusiken i handskriftskomplexet kräver en omfattande ensem-
ble med upp till nio vokalstämmor och sex instrumentalstämmor. 
1646 – årtalet noterat på de handskrivna stämmorna – var Foggia 
verksam vid San Giovanni in Laterano i Rom. Troligtvis är detta 
musik till en av de stora helgonfesterna med särskild betydelse för 
denna kyrka. Det var ett speciellt år för Laterankyrkan, eftersom 
den då stängdes inför det fleråriga arbetet med Francesco Borrominis 
nya interiör. Möjligtvis användes musiken till något tillfälle med an-
knytning till denna betydande förändring. Av vespermusikens elva 
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kompositioner är det endast Laeta nobis som senare dyker upp i en 
av Foggias tryckta samlingar. Det kan ha sin förklaring i två relate-
rade förhållanden: att repertoaren för extraordinära tillfällen hade en 
mer begränsad giltighet utanför det lokala sammanhanget, samt att 
den ofta inkluderade ett betydande antal instrumentalstämmor utö-
ver vokalstämmorna. Ingen av Foggias tryckta musiksamlingar, och 
mycket få av de bevarade handskrifterna med hans musik, inklude-
rar instrumentalstämmor. Bland ca 300 bevarade handskrifter finns 
det – vid sidan av vespermusiken i Dübensamlingen – mindre än 
en handfull som också inkluderar instrumentalstämmor. Allt sam-
mantaget gör det rimligt att anta att handskrifterna med största san-
nolikhet härstammar, om inte direkt från Foggia, från cirklar nära 
San Giovanni in Laterano och kompositören. En identifiering av den 
okände italienska kopist som har kopierat vespermusiken i Düben-
samlingen kan möjligtvis bringa reda i denna fråga i framtiden.

Italienska musiker vid drottning Christinas hov
Till de italienska stämmorna i vesperkomplexet har extrastämmor 
kopierats och lagts till, inför framföranden där musikernas antal var 
större än stämmorna som fanns till hands. Också extrastämmorna 
är kopierade med typisk italiensk hand, om än en annan än för den 
ursprungliga stämuppsättnigen. Pappret är dock inte italienskt, utan 
av samma typer av papper som användes också av Gustav Düben i 
Stockholm under 1650-talet. Det visar sig att dessa extrastämmor 
delar vattenmärken och kopister med andra källor i Dübensam-
lingen, ett källkomplex som kan dateras till 1652–54 och drottning 
Christinas sista år innan abdikationen. 

Drottningen deltog med stort intresse i musikaliska frågor, både 
när det gällde musikteori och den klingande musiken vid hennes 
hov. Redan 1646 hade hon rekryterat en ensemble med franska 
stråkmusiker från hovet i Paris. Under början av 1650-talet, just 
under den tid då hon i hemlighet förberedde sin konvertering till 
katolicismen, rekryterade hon en ensemble med italienska musiker 
till det svenska hovet. Det var genom kontakter i Roms jesuitkretsar 
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Francesco Foggia: Laeta nobis, första sopranstämman. Italiensk handskrift daterad 1646. 
Delar av originaltexten har ersatts med en ny, inskriven med Gustav Dübens handstil. 
Uppsala universitetsbibliotek, vmhs 43,1.
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som rekryteringen genomfördes av Alessandro Cecconi under våren 
och sommaren 1652. Flera av musikerna, inklusive truppens ledare 
Vincenzo Albrici, var utbildade och hade varit verksamma vid jesu-
iternas Collegium Germanicum, som var berömt för den höga stan-
darden på sin musik och sin musikutbildning. Truppen som Cecconi 
samlat ihop bestod av mer än 20 personer. De flesta var sångare, och 
inte mindre än sex var kastrater, vilka var de mest eftertraktade och 
högst betalda musikutövarna vid de europeiska hoven. De anlände 
till Stockholm i slutet av november 1652. 

Drottning Christinas italienska ensemble hade en hel del kyrko-
musik på sin repertoar. För att framföra denna behövde de emellertid 
ofta förstärkning av instrumentalister.  Man lånade då över musiker 
från det vanliga tysk-svenska hovkapellet. En av dem som sanno-
likt avsattes för att samverka med italienarna var den unge hovka-
pellmästarsonen Gustav Düben. Troligtvis var detta en del i hans 
utbildning, att inte bara få tillgång till den nya moderna italienska 
repertoaren, utan också kunna erövra de svåråtkomna erfarenhet-
erna angående hur denna italienska musik skulle framföras, direkt 
från italienska musiker. Gustav Düben kom också över en del av de 
handskrifter från Rom som italienarna hade med sig, bland annat 
stämuppsättningarna med Foggias vespermusik, som överlevde i Dü-
bens – med tiden – stora musiksamling. 

På flera ställen i de italienska stämmorna i Laeta nobis ser man 
att texten har skrapats bort och ersatts med annan. Den nya texten 
har skrivits in direkt i noterna med Gustav Dübens handstil. Inte 
hela texten har bytts ut utan bara vissa ord. De mest uppenbara hän-
visningarna till firande av ett helgon har strukits och ersatts med 
andra, mer allmänna, formuleringar som också kan passa i en luth-
ersk kontext. Till exempel har stycket ”Den glädjerika dag, helgad åt 
Kristi tjänare, glänser mot oss, när himlarnas konung har givit ho-
nom den saliga vilan” bytts ut mot mera allmänna ordalag som ”Den 
dag som är helgad åt Guds lov”. Vi vet inte om detta gjordes inför 
ett framförande under den tid då de italienska musikerna fortfaran-
de var kvar vid drottning Christinas hov, eftersom man använt de 
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italienska originalnoterna och inte kopierat nya stämmor. Med tan-
ke på den avancerade nivån som sångstämmorna uppvisar är detta 
rimligt, men vi vet också att Gustav Düben framförde Foggias musik 
också senare efter 1663, när Düben tagit över som hovkapellmästare 
och höjt kvaliteten på hovkapellet.

I samband med utnämningen började Düben också skaffa fram 
repertoar för hovmusiken i stor skala. En del musik var ny, med-
an annan var musik som han redan hade i sitt med tiden växande 
notbibliotek, såsom den repertoar som han fått av italienarna 10 år 
tidigare. Vid den här tiden började han också kopiera in en del av 
repertoaren i den första av vad som skulle bli sex stora volymer med 
musik uppställd i tabulaturnotation. Att notera musik i tabulatur 
var vanligt bland nordeuropeiska organister. De ledde ofta musik-
framförandet med tabulatauren framför sig på notstället. Bland de 
stycken som Gustav Düben 1663 kopierade in i den första av hans 
stora tabulaturvolymer finns Laeta nobis, med sin nya anpassade text.

En tysk stämuppsättning
Vid sidan av den italienska stämuppsättningen finns Foggias Laeta 
nobis bevarad också i en annan källenhet i Dübensamlingen. Dessa 
stämmor ingår i ett större källkomplex som härstammar från norra 
Tyskland. Notbladen i detta omfattande komplex kan länkas ihop 
på ett intrikat sätt genom ett antal gemensamma papperstyper och 
kopister. Samtliga vattenmärken är av det slag som användes i norra 
Tyskland under 1600-talet, och flera av papperssorterna är tillverka-
de vid en papperskvarn i Ratzeburg, strax utanför Lübeck.  Noterna 
har troligtvis kopierats i närområdet kring Lübeck och Hamburg. 
Till stor del är de kopierade av en och samma kopist, som dock än 
så länge är oidentifierad. Källkomplexet omfattar över 200 komposi-
tioner i tabulaturnotation, men också i form av stämmaterial, som i 
fallet med stämmorna för Laeta nobis.

Efter att konkordanser i samtida musiktryck kunnat fastställas 
och vattenmärken bland de svenska avskrifterna daterats och jäm-
förts med olika kopisters verksamhetstid, står det klart att Gustav 
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Francesco Foggia: Laeta nobis, andra sopranstämman. Handskrift kopierad i norra Tyskland 
ca 1653–63. Uppsala universitetsbibliotek, vmhs 3:5.
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Düben måste ha kommit över denna stora bunt noter under hös-
ten 1663. Vi vet inte om det var fråga om en ömsesidig byteshandel 
mellan Düben och hans okände nordtyske kollega. Just i fallet med 
Laeta nobis verkar det dock som om musik har gått i båda riktningar-
na. Exakt samma modifieringar av den latinska texten, som Gustav 
Düben hade skrivit in i sina italienska stämmor i Stockholm, åter-
finns också i de stämblad som kopierades i norra Tyskland och som 
sedan kom i retur till Stockholm. Gustav Dübens variant av Laeta 
nobis förflyttades med största sannolikhet alltså från Stockholm till 
norra Tyskland någon gång efter november 1652. I Tyskland kopie-
rades musiken på nya stämblad som Gustav Düben förvärvade under 
hösten 1663.

Vid sidan av de italienska och de tyska stämmorna i Dübensam-
lingen finns det också några extra notblad som kopierats av Gustav 
Düben på papper som han brukade använda. Trots att sådana tillag-
da notblad i allmänhet inte har några dateringar kan de extra stäm-
bladen dateras till ca 1664. Dateringen är möjlig att göra tack vare 
ett stort arbete genomfört under 1960-talet av Jan Olof Rudén. Han 
gick igenom en stor mängd noter i Dübensamlingen, alla med vat-
tenmärkestypen Narr, som är det vanligaste förekommande vatten-
märket bland de svenska noterna. Det visade sig att Dübensamlingen 
innehöll fler än 300 varianter av just detta vattenmärke och därmed 
lika många sorter av detta papper. Papperssorterna och dess vatten-
märken jämfördes sedan med olika dokument som under samma tid 
hade kopierats vid det svenska hovet och vid andra institutioner i 
Stockholm. Det rörde sig om dokument som domstolshandlingar 
och brev, vilka till skillnad från musikalierna i Dübensamlingen i 
regel förseddes med dateringar. Eftersom pappersforskning kunnat 
fastställa hur snabbt en särskild sorts papper förbrukades i normal-
fallet, kan man också ringa in användningstiden för papper i Dü-
bensamlingen. Rudén kunde därmed datera en stor del av de svenska 
noterna till en avgränsad period på ungefär ett eller ett par år. 

De extra stämmor som Gustav Düben kopierade för Laeta nobis 
omkring 1664 utgör violastämmor, som inte ingick i de ursprungliga 
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italienska handskrifterna som italienarna hade med sig till Sverige på 
1650-talet. Däremot ingår violastämmor i den nordtyska stämupp-
sättningen, och de violastämmorna är helt identiska med Dübens. 
Strax efter det att Düben hade kommit över det stora notkomplexet 
från Nordtyskland hösten 1663 hade han med all sannolikhet kopie-
rat av dessa stämmor från den tyska stämuppsättningen. 

Det är rimligt att anta att de extra violastämmorna komponerats 
och lagts till när musiken var i Nordtyskland. Att lägga till extra vi-
olastämmor till den typiskt italienska besättningen med två violiner 
och basso continuo var en praktik helt enligt rådande stilidiom i nor-
ra Europa. Johann Matheson kallar i sin skrift Das neu-eröffnete Or-
chestre (Hamburg 1713) sådana violastämmor för Die füllende Viola 
(”fyllnads-violan”), och betraktar dem som en av de nödvändigaste 
delarna i en ”harmonieusen concert”. En genomgång av violastäm-
mor bland Dübens musikalier indikerar att han lärde sig praktiken 
att komponera och lägga till violastämmor just kring 1664. Som ett 
av de tidigaste exemplen på denna nya praktik hos Düben har La-
eta nobis sannolikt en roll i spridningen norrut av denna nordtyska 
praxis, vilken Gustav Düben fortsatte använda under hela sin tjänst-
göringstid.

En möjlig förmedlare
En nyckel till hur denna transfer kan ha gått till kan hittas i hand-
skrifternas papper. I det nordtyska stämmaterialet för Laeta nobis in-
går tre olika typer av vattenmärken. Två är av en typ som var vanligt 
förekommande i stor del av det tyskspråkiga området vid den här 
tiden, och de återfinns också i olika varianter i andra källor i Düben-
samlingen. Det tredje förekommer endast i de tyska stämmorna av 
Laeta nobis. Detta papper med sitt vattenmärke – vapenskölden för 
grevkapet Rantzau i Holstein – utgör ett exempel på ett papper som 
har brukats i ett begränsat lokalt sammanhang. 

Om vi flyttar oss tillbaka till vintern 1653/54, när de italienska 
musikerna befann sig vid drottning Christinas decimerade hov i 
Uppsala, ingick där även tyska och svenska instrumentalister, enligt 
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den engelske ambassadören Bulstrode Whitelocke. Den unge Gustav 
Düben var en av dem. En annan som sannolikt var engagerad i hov-
musiken under den här perioden var den tyska musikern Dietrich 
Becker. Han var för sin samtid känd för att vara en skicklig violinist 
och kompositör. Becker rekryterades till Magnus Gabriel De la Gar-
dies hov någon gång under 1654. Mellan De la Gardies hov och det 
kungliga hovet var det ett tätt utbyte av musiker. Becker skulle kun-
na vara en trolig förbindelselänk mellan Düben och Rantzau. 1655 
lämnade Becker Sverige och återvände till Schleswig-Holstein och 
slottet i Ahrensburg. Becker fick där anställning som hovmusiker hos 
familjen Rantzau, i vars tjänst han varit tidigare, innan han reste till 
Sverige. Det är rimligt att anta att bland annat papper med familjens 
vapen användes för musikutövningen, liksom vid andra angelägen-
heter vid Rantzaus hov. 

Året därpå, 1656, flyttade Becker till Celle för en anställning där 
som hovmusiker. 1662 blev Becker beviljad tjänstledighet för att resa 
till Lübeck och Hamburg för att ”förbättra sig i sin perfektion”, det 
vill säga vidareutbilda sig i sina musikaliska färdigheter. Det var just 
när Becker befann sig på sin utbildningsresa som det omfattande 
komplex av noter kom i Gustav Dübens händer. En inte oviktig de-
talj i denna skisserade orsakskedja är det faktum att Becker i grun-
den var organist och därför behärskade tabulaturnotation, den form 
i vilken större delen av musiken i det stora notkomplexet förflyttades 
norrut hösten 1663. 

I den rekonstruktion av förflyttningar som har skisserats här av 
Laeta nobis har materiella ting en avgörande roll i de olika kedjorna 
av händelseförlopp. Musik, musikalier och kompositionspraktiker 
har inte bara transporterats genom Europa i skilda riktningar, utan 
också på olika sätt anpassats till olika förutsättningar, såväl konfessi-
onella som kulturella, alla insatta i ett omfattande nätverk bestående 
av ting, människor och relationer dem emellan. 



66

Källor, databaser och litteratur
Uppsala universitetsbibliotek, Francesco Foggia: Laeta nobis, vmhs 3:5, vmhs 

43:1, vmhs 77:67.
Répertoire International des Sources Musicales (RISM)
 https://opac.rism.info/metaopac/start.do?View=rism
The Düben Collection Database Catalogue: http://www2.musik.uu.se/duben/

basicSearch.php 
Defant, Christine, ”Dietrich Becker”, Die Musik in Geschichte und Gegenwart: 

allgemeine Enzyklopädie der Musik (2 uppl.), Ludwig Finscher (red.), Kassel 
1994–2007.

Fassbender, Carl, Francesco Foggia (1604–1688): Untersuchungen zu seinem Le-
ben und zu seinem Motettenschaffen, Bonn 1980.

Grapenthin, Ulf, ”Dietrich Becker”, Grove Music Online <9 jan 2018  
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/ 
9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000002478> 

Kjellberg, Erik, Kungliga musiker i Sverige under stormaktstiden: studier kring 
deras organisation, verksam heter och status ca. 1620-ca. 1720, (diss.), Upp-
sala 1979. 

Mattheson, Johann, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713.
Rudén, Jan Olof, “Vattenmärken och musikforskning: presentation och till-

lämpning av en dateringsmetod på musikalier i handskrift i Uppsala uni-
versitetsbiblioteks Dübensamling”, (opubl. lic. avh.), Uppsala 1968.

Schildt, Maria, Düben at work: musical repertory and practice of Swedish court 
musicians, 1663–1690 (diss.), Uppsala 2014.

Schütz, Heinrich, Historia der Geburt Jesu Christi, Bettina Varwig (red.), Kassel 
et al. 2017.

The dissemination of music in seventeenth-century Europe: celebrating the Düben 
Collection. Proceedings from the International Conference at Uppsala Univer-
sity 2006, Erik Kjellberg (red.), Bern 2010. 

The Oxford handbook of material culture studies, Dan Hicks och Mary C. Beau-
dry (red.), Oxford 2010.

Whitelocke, Bulstrode, A journal of the Swedish embassy in the years 1653 and 
1654, vol. 2, Charles Morton och Henry Reeve (red.), London 1855.

Wollny, Peter, Studien zum Stilwandel in der protestantischen Figuralmusik des 
mittleren 17. Jahrhunderts, Beeskow 2016.


	Musik och materiell kultur
	-
	Dübensamlingen
	Francesco Foggias motett Laeta nobis
	Italienska musiker vid drottning Christinas hov
	En tysk stämuppsättning
	En möjlig förmedlare





