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The study is focusing of church music material and the 
history of churchmusic is therefore given an exposition. The 
origin of musical notation, which took place within the 
church, is also discussed. 
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is given by the empirical material and the questions of this 
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1.Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
En bibliotekskatalog skulle man kunna säga utgör ryggraden i ett bibliotek. För att 
effektivt bedriva biblioteksarbetet med att lagra, förvara, och återfinna dokument och 
information krävs någon form av katalog. I en sådan finns varje enskilt dokument lagrat 
i form av en representation som  beskriver det enskilda objektet. Någon form av katalog 
har alltid funnits i biblioteken genom historien, ända så långt bak som till sumererna 
från ca 2000 f Kr. 
 
De katalogregler som vuxit fram och bildat de gemensamma regler som finns idag utgår 
i första hand från boken och bokens speciella egenskaper. Ett bibliotek rymmer ofta 
dokument av andra slag än böcker, t ex videofilm, musikinspelningar, noter mm. De 
regler som finns för just böcker stämmer inte alltid överens med dessa medier. 
 
Musik har också en lång historia och har troligen funnits så länge människan har 
existerat. Från början överfördes sånger på gehör från mun till mun. Man lärde sig 
musiken genom att lyssna, härma och att minnas. Nedtecknandet av den västerländska 
musiken har sitt ursprung i antikens Grekland, men började ta sin nuvarande form under 
1000-talet i klostren i Europa.  
 
Jag har i min tidigare utbildning studerat musik och då med inriktning på kyrkomusik. 
En konstnärlig och praktisk utbildning helt olik den i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Den utbildningens kurslitteratur bestod till största delen inte av 
böcker att läsa utan av noter att spela. Att lagra och förvara noter, sk musikalier, i ett 
bibliotek och att beskriva dessa i en katalog medför en del andra regler än de som gäller 
för den vanliga boken.  
 
Begränsade samlingar med musikalier finns i stort sett på varje folkbibliotek men de 
största samlingarna finns på specialbibliotek såsom institutioner (exempelvis operor och 
konserthus) och vid musikhögskolor. 
 
1.2 Val av ämne 
 
Processen kring val av ämne inför magisteruppsatsen tog sin utgångspunkt i att jag 
tyckte att det skulle vara intressant om det gick att kombinera kunskaper och 
ämnesområde från en tidigare utbildning (musik) med utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Denna kombination skulle kunna utgöras på ett flertal olika sätt 
och ur flera olika vinklar.  
 
Kunskapsorganisation handlar om insamling, lagring och återvinning av information. 
Att organisera dokument för att förvara, ordna och återfinna dem. Ett sätt är att genom 
representationer av dokument skapa kataloger där dokumenten beskrivs. Inom 
biblioteksvärlden består dokumenten till största delen av böcker och de regler som finns 
för katalogisering utgår i första hand från dessa dokuments speciella egenskaper. Vid 
katalogisering av andra dokumenttyper än böcker kan problem uppstå och specifika 
lösningar för dessa medier skapas. 
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Ett exempel på andra dokumenttyper än boken är musikalier. Ett sådant dokument 
skiljer sig till stor del från exempelvis en roman. Musikalier skrivna och utgivna i t ex 
Tyskland går att tillgodogöra sig innehållet av och det går att använda sig av 
dokumentet även om jag inte kan ett ord tyska (det förutsätter dock att jag kan läsa 
noter). Detta att jämföra med en bok skriven på tyska som endast kan förstås av en som 
behärskar det tyska språket. Som användare av ett bibliotek kan jag således vara 
intresserad av att återfinna tyska musikalier.  
 
Genom att göra en tillbakablick av hur katalogiseringen av musikalier sett ut genom 
tiderna, kan man se vilka problem som dykt upp och hur problemen lösts.  
För att avgränsa ämnet ytterligare och med tanke på min tidigare yrkesutbildning, skulle 
ämnet rikta in sig på musikalier inom det kyrkomusikaliska området. Det motiveras 
även av att det inom det området finns en lång tradition av musikalier. 
 
1.3 Syfte, frågeställningar och kunskapsläge 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats blir att studera hur katalogiseringen av 
musikalier sett ut genom tiderna. Syftet är även att ta reda på vilka specifika problem 
som dyker upp vid katalogiseringen av musikalier, hur regler och principer för 
beskrivning av musikalier ser ut, och hur problemen lösts i praktiken. För att nå den 
historiska aspekten görs detta genom att studera vilka kataloguppgifter som finns med i 
en specifik samlings (Dübensamlingens) olika kataloger och hur dessa uppgifter har 
förändrats. Problemen med att katalogisera musikalier visas genom exempel från 
kyrkomusikens område och exemplifieras ur Dübensamlingen men även ur Statens 
musikbiblioteks kortkatalog. Anledningen till avgränsningen kyrkomusik är dels att 
begränsa själva materialet (det finns väldigt mycket musikalier) och dels att det inom 
kyrkomusiken finns en lång historia av musikalier. Genom att i uppsatsen ge en bred 
bild av kyrkomusikens men även notskriftens utveckling avser jag att skapa en 
förståelse för det empiriska materialet.  
 
Ovanstående syfte genererar följande frågeställningar: 
 
• Hur har katalogiseringen av musikalier förändrats genom historien i en 

kyrkomusikalisk samling, Dübensamlingen? 
• Vilka är de specifika problemen med att katalogisera musikalier och hur har 

problemen lösts i Dübensamlingen och Statens musikbiblioteks kortkatalog? 
• Hur har kyrkomusikens utveckling sett ut genom historien? 
• Hur uppkom notskriften och hur har den utvecklats? 
 
För att svara på dessa frågor har jag i litteraturen läst om kyrkomusikens och 
notskriftens uppkomst för att skapa en översiktlig genomgång av bådas historia och 
utveckling. Jag har även tittat på vilka regler som gäller för just musikalier och vilka 
problem som uppstår och hur diskussionen förts kring vissa begrepp i litteraturen.  
Genom att studera två samlingars kataloger har jag funnit exempel på hur dessa problem 
hanteras i praktiken. Genom studiet i Dübensamlingens kataloger har jag kunnat se den 
historiska utvecklingen av kataloguppgifterna. 
 
Det empiriska materialet har utgjorts av Dübensamlingens kataloger och Statens 
musikbiblioteks kortkatalog. Tyngdpunkten vid materialet ligger i Dübensamlingen 
eftersom den innehåller material av kyrkomusik och att det finns fyra olika kataloger att 
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tillgå. Därigenom kunde man följa den historiska utvecklingen av katalogposterna. Det 
mesta materialet i Dübensamlingen består dock av handskrifter varav den empiriska 
studien kompletterades med material av musiktryck ur Statens musikbiblioteks 
kortkatalog. Detta för att ge konkreta exempel på hur problemen med att katalogisera 
musikalier lösts. 
 
Metoden för insamlandet av denna uppsats empiriska material har varit av praktisk art. 
Genom datainsamling på plats vid Uppsala universitetsbibliotek och vid Statens 
musikbibliotek har material inhämtats genom att göra kopior ur de befintliga 
katalogerna. Jag har genom att läsa litteratur om katalogerna och genom samtal med 
personer som arbetar med dessa tagit reda på uppgifter om de olika katalogernas 
tillkomst, uppbyggnad och syfte. De katalogposter som använts har valts ut med avsikt 
att vara goda exempel och gör inte anspråk på att vara representativa för samlingarna. 
Materialet har sedan strukturerats och en analys gjorts genom att föra resonemang över 
materialet där det knyter an till uppsatsens tidigare delar. 
 
För att sätta sig in i ett uppsatsämne och för att ta reda på vilken kunskap som finns 
inom ett specifikt område kan det vara bra att läsa om vilken forskning som gjorts och i 
vilket läge forskningen står för tillfället. Inom det specifika området katalogisering av 
kyrkomusik verkar det inte finnas någon tidigare forskning. Det finns däremot en del 
magisteruppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås om katalogisering ur andra 
perspektiv. Det kan röra katalogisering av andra ämnen, såsom katalogisering av sagor 
och folklore (Åberg 2000), dels mer allmänna genomgångar av svensk och utländsk 
katalogiseringshistoria (Arvidsson 2001)(Magnusson 1999). Dessa uppsatser har lästs 
och gett bakgrundsinformation och inspiration allmänt om katalogisering. 
 
För att ta reda på kunskapsläget för detta ämne har jag använt mig av litteratur av olika 
karaktär.  
 
Det specifika om katalogisering av musikalier står att läsa i de regelverk för 
katalogisering som finns. IFLA (International Federation of Library Association and 
Institutions) internationella arbete med att utforma en gemensam metod för 
katalogisering har resulterat i ett antal olika skrifter för de olika medietyper som finns 
på ett bibliotek. Häftet ISBD(PM) baseras på häftet ISBD(G) som innehåller generella 
principer för katalogisering men ISBD(PM) specificerar det unika som gäller för just 
musiktryck (PM=Printed Music). ISBD-projektet (ISBD = International standard for 
bibliographic description) handlade inte om något egentligt regelutformande utan mer 
om en metod för katalogisering. 
 
ISBD-projektets mest fullständiga utformning av katalogiseringsregler finns att läsa i 
Anglo-American cataloguing rules (AACR2) och i kommentarer till denna. Där har jag 
använt mig av Mary Piggotts The cataloguer´s way through AACR2: from document 
receipt to document retrieval som kortfattat tar upp om beskrivningen av musikalier och 
det specifika med detta utifrån AACR2:s regelverk.  
 
AACR2:s svenska version Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) har en 
genomarbetad del vad gäller behandlingen av musikalier och framför allt paragraferna 
som tar upp reglerna kring utformandet av uniforma titlar. Denna del av regeltexten har 
utarbetats  genom ett samarbete mellan Statens musikbibliotek (tidigare Musikaliska 
akademiens bibliotek) och Bibliotekstjänst. Ett uttryck för detta samarbete står att finna 
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i den förteckning över uniforma titlar som gemensamt publicerats av de båda 
institutionerna. 
 
Diskussioner kring problem gällande katalogisering av musikalier återfinns i 
vetenskapliga tidskrifter och då främst i Cataloging & Classification Quarterly, 
tidskriften Fontes artis musicae och The Indexer. De flesta av dessa artiklar rör 
problemen kring utformandet av uniforma titlar, som utifrån dessa artiklar verkar vara 
det mesta diskussionerna rör sig kring. 
 
En begreppsdiskussion som rör sig bland katalogisatörer och kanske främst bland de 
som arbetar med att katalogisera musik är den om begreppet ”verk”. Smiraglia redogör 
för detta begrepp i sin bok The Nature of ”A work”: Implications for the Organisation 
of Knowledge. Han beskriver hur begreppet använts historiskt sett och hur diskussionen 
kring begreppets definition går. 
 
Litteratur av annan karaktär än olika former av regelverk och kommentarer till dessa, 
har använts för att få kunskap om kyrkomusikens historia. Här handlar det mer om 
musikhistorisk litteratur. Litteratur om allmän musikhistoria finns det gott om, men att 
dra en skarp gräns mellan den musikhistorien och den kyrkomusikaliska historien låter 
sig egentligen inte göras. Det som rör det specifikt kyrkomusikaliska står även att finna 
inom den allmänna musikhistoriska beskrivningen. Dels har kyrkan och kyrkans musik 
haft stor betydelse rent allmänt inom musikhistorien och dels skrev många kompositörer 
både musik för kyrkan och den profana världen. Utifrån att inriktningen på denna 
uppsats rör den kyrkomusikaliska historien har jag funnit två böcker som utgår från 
denna. Det är dels Carl-Allan Mobergs Kyrkomusikens historia som ingående går 
igenom historien från den gregorianska sången och framåt. Den berör även 
kyrkomusiken i Norden. Eftersom boken kom ut 1932 är den mycket begränsad vad 
gäller utvecklingen under 1900-talet.  
 
Musik i kristen tradition av Andrew Wilson-Dickson, engelsk kyrkomusiker och lektor i 
musikvetenskap, är ett nutida (boken utkom 1992) försök till att översiktligt presentera 
utvecklingen inom kyrkomusiken, främst inom Europa, men den tar även upp 
utvecklingen i övriga världen. Den svenska utgåvan har bearbetats för att anknyta till 
svenska och nordiska förhållanden. En allmän bok i ämnet har Arne Aulin skrivit i 
Musikhistoria. Det är en översiktlig beskrivning över musikhistorien genom tiderna och 
är inte direkt inriktad på kyrkomusikhistorien. Eftersom musikhistoriens utveckling de 
första århundradena till stor del sker inom kyrkan finns där en hel del relevant material 
att hämta.  
 
Notskriftens historia kan man läsa om i artiklar i uppslagsverk, som 
Nationalencyklopedin, Sohlmans musiklexikon och den engelska The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians. Dessutom har jag funnit artiklar som berört detta 
ämne i tidskrifter såsom Ny Teknik och den numera nedlagda Musikrevy. Notskriftens 
utveckling återfinns även bland allmän musikhistorisk litteratur. 
 
Litteratur om nottryckets uppkomst och utveckling finns att läsa om i ovan angivna 
uppslagsverk. Dessutom har det stått skrivet om detta ämne i serien Musiken i Sverige, 
en tredelad serie om den musikaliska utvecklingen i Sverige och i boken Den svenska 
musikhandelns historia av Albert Wiberg.  
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2. Katalogisering av musikalier 
 
2.1 Definition av musikalier 
 
I nationalencyklopedin beskrivs termen musikalier som en handskrift eller ett tryck som 
innehåller musik och är återgiven i någon form av notation (Musikalier 2004). Termen 
är ursprungligen ett tyskt låneord. I engelskan finns inte detta samlingsord för både 
nothandskrift och nottryck utan där används termerna ”printed music” eller ”manuscript 
music”. Ibland används den vida termen ”music” som samlingsnamn men det är då upp 
till läsaren att bedöma av sammanhanget vad som menas med ”music” (Lönn 2004).  
 
I Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) används termen musikalier som 
rubrik för detta område. Det verkar dock vara en term som mest återfinns i 
regelsamlingar. I artiklar och i dagligt tal används skilda begrepp såsom musiktryck, 
musikhandskrifter och den mer allmänna termen noter. I Libris används termen noter 
för att beteckna att katalogposten innehåller ett dokument med musiknotskrift. 
 
Jag använder i denna uppsats den gemensamma termen musikalier eftersom jag avser att 
behandla både handskrifter och musiktryck. 
 
2.2 Arbetet med att katalogisera musikalier 
 
Begränsade samlingar musikalier finns vid de flesta folkbibliotek, men de största 
samlingarna finns vid specialbibliotek såsom bibliotek vid musikhögskolor och vid 
institutioner som t ex symfoniorkestrar. Det största specialbiblioteket i Sverige är 
Statens musikbibliotek (tidigare Musikaliska akademiens bibliotek) som innehar landets 
största notsamling. Förutom nottryck ingår även handskrifter, dvs manuskript av, i 
första hand, svenska tonsättare. (Berntsson 2003, s.41) 
 
Arbetet med att katalogisera musikalier görs oftast av specialister eftersom 
musikaliernas speciella egenskaper ofta kräver en god kunskap inom detta område. 
Folkbiblioteken däremot bygger upp sina notbestånd genom inköp från Bibliotekstjänst 
och behöver då inte katalogisera själva (Berntsson 2003, s.28). 
 
Arbetet med att utforma uniforma titlar inom musik kan vara ett svårt arbete för en 
nybörjare, särskilt om man har en begränsad musikalisk bakgrund. I KRS är det kapitel 
25.25-25.35 som gäller vid utformandet. Statens musikbibliotek och Bibliotekstjänst har 
genom ett långvarigt samarbete bearbetat denna del, som trots sin svårtillgänglighet är 
väl genomarbetad. Ett annat uttryck för detta samarbete är att dessa två institutioner 
gemensamt har publicerat en förteckning över uniforma titlar som ständigt uppdateras 
och som används av alla som arbetar med musikkatalogisering. I Sverige görs 
primärkatalogiseringen av specialister (Berntsson 2003, s.28).  
 
Det som kan vara en utmaning med att katalogisera musikalier jämfört med andra 
medier är att det krävs att musikkatalogisatören kan känna igen ett musikverks form 
eller innehåll och på vilket sätt det presenteras och sedan översätta dessa attribut till en 
uniform titel. Denna uniforma titel ska på ett unikt sätt identifiera verket och på samma 
gång hålla det samman med andra manifestationer av samma verk i ett biblioteks 
katalog (Kranz 1988, s. 73). Musikkatalogisatörer anses med tiden bli duktiga 
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katalogisatörer. Vellucci nämner att det brukar påstås att om man kan katalogisera 
musik, då kan man katalogisera vad som helst. Anledningen till att katalogisatörer av 
musik skulle vara så duktiga kan bero på att de genom sitt arbetssätt har fått en solid 
förståelse av vissa begrepp som är viktiga i själva organiserandet av information. Han 
nämner däribland förhållandet mellan det abstrakta ”work” kontra det fysiska ”item”. 
En musikkatalogisatör har genom sin erfarenhet fått en grundförståelse för ett ”work”s 
egenskaper och på vilket sätt det kan existera på ett abstrakt sätt skilt från något fysiskt 
”item”. (Vellucci 1998, s.213-214) 
 
Samma musikaliska verk kan existera i en mängd olika manifestationer. Det kan vara 
delar av samma verk som publiceras separat, nya verk kan härledas från redan 
existerande verk, ett verk kan arrangeras på en mängd olika sätt med olika instrument 
eller röster. Musik katalogisatörer lär sig med tiden att bli duktiga på att känna igen 
dessa verk och varifrån de härrör (Vellucci 1998, s.213-214). 
 
2.3 Det specifika för musikalier – handskrifter och musiktryck 
 
De regler för katalogisering som står att läsa om i AACR2 och dess svenska version 
KRS gäller huvudsakligen för boken och bokens speciella egenskaper. Ett bibliotek 
består dock inte bara av böcker utan även av många andra medier. Det kan exempelvis 
vara ljudupptagningar, kartor, foton. Det finns en mängd olika medietyper som var för 
sig bär på specifika egenskaper just för detta medium.  
 
Kapitel 5 i KRS tar upp reglerna för katalogisering av musikalier. I § 5.0A1 står att läsa 
att de regler som tas upp i detta kapitel i första hand täcker beskrivningen av tryckta 
musikalier, så kallade musiktryck. Musikhandskrifter täcks inte i detalj av dessa regler. 
För de flesta biblioteks behov räcker det med att använda en tilläggsterm till den fysiska 
beskrivningen (se §5.5B) eller tillämpa de speciella reglerna i kapitel fyra som handlar 
allmänt om handskrifter, för att reglerna för handskriftsnoter ska bli komplett 
(Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, s.131).  
 
Det mesta av reglerna som gäller musiktryck i kapitel 5 i KRS är tillämpbara även på 
musikhandskrifter. Arbetet med katalogisering av musiktryck är mycket reglerat och 
man använder officiella standarder. Eftersom handskrifterna oftast är gamla har 
katalogiseringsreglerna för dem inte alltid varit lika reglerade i regelsamlingar. Värt att 
notera är även att arbetet med att katalogisera handskrifter även påverkas av vilka 
önskemål som finns av de som ska använda samlingen. Ska samlingen användas på en 
musikvetenskaplig nivå krävs en mer noggrann beskrivning av varje handskrift. Där kan 
det vara så detaljerat att även uppgifter om vattenstämpel och pappersstorlek är av 
intresse och ska beskrivas i katalogen. Gäller det att handskriften endast ska arkiveras, 
så räcker det med att arkivera större enheter (Edling 2004). 
 
När det gäller äldre musikalier är det ingen större skillnad mellan att katalogisera 
musiktryck eller handskrifter. Felaktig information kan finnas i båda fallen. Exempelvis 
hade förläggaren av musiktryck all makt att själv bestämma och göra som han ville. 
Bland annat kunde förläggaren välja en populär tonsättare till ett verk av en annan 
mindre känd sådan. Även vid datering av musikalier förekommer svårigheter. Vad 
gäller musiktryck daterade inte förläggaren utgåvor innan lagen om copyright 1850. 
Även vid handskrifter förekommer svårigheter vad gäller datering. Ofta är det ett 
detektivarbete att leta fram uppgifter. Om verket är dedicerat till någon känd person 
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eller om tonsättaren innehar en titel, exempelvis kapellmästare, går det att utifrån dessa 
uppgifter leta efter ungefärlig data (Holm 2004). 
 
Det karaktäristiska för musikalier som medium och som även kan visa sig vara problem 
vid katalogisering av densamma redovisas nedan. 
 
Många volymer: 
Musikmaterialet kan ofta bestå av flera volymer. Ett orkestermaterial innehåller ett stort 
antal stämmor. Men även mindre verk med exempelvis en solostämma och en liten 
instrumentalensemble innehåller material med flera volymer. Allt material till samma 
verk med flera stämmor måste förutom att registreras vid katalogiseringen även hållas 
samman och administreras på ett praktiskt sätt. (Berntsson 2003, s.41) 
 
Titelsidor: 
Titelsidan är primärkälla vid katalogisering av böcker. Detta gäller även för 
katalogisering av musikalier. Dock innebär inte detta att valet av primärkälla för 
musikalier är helt oproblematiskt. Ibland kan titelsidan innehålla en uppräkning av 
många olika titlar inklusive den titel som katalogiseringen avser, den är dock ofta 
understruken (Katalogiseringsregler för Svenska bibliotek, s.131). Myers menar det inte 
alltid finns en titelsida och att titeln på omslag eller på musiktryckets första sida inte 
alltid är likadan (1995, s.270). Titlar kan också variera från land till land och från olika 
utgåvor, ibland kan titlar vara smeknamn eller öknamn. Dessutom är ett stort antal titlar 
allmänna, dvs det kan finnas tusentals symfonier eller sonater, och flera hundra av 
samma kompositör. Ett stycke ur ett längre verk, en opera exempelvis, kan även den ha 
sin egen titel.  
 
Olika utgåvor (manifestationer): 
Musiktryck kan utges i olika utgåvor. Dels i antologier, som utdrag ur större verk, i 
olika arrangemang för olika kombinationer av instrument och röster, som text utan 
musik, som musik utan text eller med både musik och text (Myers 1995, s.269). 
Detta gäller i hög grad musikverk till skillnad mot böcker. I en amerikansk studie har 
det visats att maximalt 26% av böckerna i ett amerikanskt universitet hade flera 
manifestationer. I en annan studie visade det sig att bland musikaliska verk var det 
uppemot 90% som bestod av ett flertal manifestationer (Smiraglia 1989, s.100-106) 
 
Plåtnummer: 
Det nummer som gavs till orginalplåten av gravören kallas för plåtnummer. Det visas 
längst ned på sidan på musiktryck och identifierar de plåtar som användes vid 
tryckningen av en speciell utgåva (International Federation of Library Associations and 
Institutions 1980, s. 3). På 1980-talet existerade inte ett internationellt standardnummer 
för musik utan då kunde bland annat plåtnummer användas för att identifiera ett verks 
orginalupplaga (International Federation of Library Associations and Institutions 1980, 
s. 41-43). Under 1990-talets första hälft kom så ISMN (international standard music 
number) som används för att ident ifiera publikationer av musik (Walravens 1995, s. 
165). 
 
Genom historien har olika förlag behandlat uppgiften om plåtnummer på olika sätt och 
det kanske mest viktiga med plåtnummer är att de kunnat användas för att datera 
musiktryck. De firmor som framställde musiktryck sparade plåtarna i nummerordning 
för att de på ett enkelt sätt skulle kunna plockas fram och användas på nytt. De 
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dokumenterade även uppgifter om plåtarna i kronologisk ordning i kataloger. Genom att 
studera dessa kataloger över plåtnummer har man kunnat datera musiktryck (Lönn 
2004). 
 
Uniform titel: 
Ett av de mest utmärkande dragen vid musikkatalogisering är behovet av och 
utformandet av uniforma titlar. Bruket av uniforma titlar används inte bara gällande 
musiknoter utan används även vid andra verk. Syftet är att verk som finns i olika 
utgåvor och som uppträder under olika titlar ska hållas samman och förses med en 
enhetlig titel, en uniform titel. Bruket av uniform titel är en gammal företeelse. Det var 
Andrew Maunsell, en engelsk bokhandlare, som på 1600-talet föreslog denna regel som 
då gällde Bibeln i första hand (Strout 1956, s. 264). En av anledningarna till 
användandet av uniforma titlar vid katalogisering av musiktryck är musikens universella 
anspråk. En skillnad vid bokkatalogisering är att där antar man att om man inte 
behärskar ett visst språk så är man inte intresserad av en bok på det aktuella språket. Ett 
musiktryck på ett främmande språk kan däremot vara av stort intresse. Språket i sig är 
inget hinder för att läsa och förstå noterna och därigenom kunna ta till sig det 
musikaliska innehållet. För att kunna hålla samman skilda utgåvor och samma verk med 
olika benämningar av ett musikverk används uniform titel (Berntsson 2003, s.28). 
 
Den uniforma titeln har framför allt använts fö r att hålla samman ett och samma verk, 
även om det uppträder under en mängd olika manifestationer. Den uniforma titeln fyller 
olika funktioner samtidigt. Den identifierar ett speciellt innehåll och håller samman 
olika manifestationer av samma verk, som även kan ha olika namn. Den särskiljer 
dessutom verk som har en liknande bibliografisk karaktäristik och som därigenom 
skulle vara svåra att skilja åt i katalogen. Musikkatalogiseringens historia är på samma 
gång berättelsen om sökandet efter en lösning på problemet med att identifiera, hålla 
samman och särskilja musikaliska verk.(Smiraglia 1989, s.98-99). 
 
Man skiljer mellan två typer av uniforma titlar inom musikkatalogiseringen. Det är 
pregnanta respektive opregnanta titlar. Ett problem kan vara att skilja mellan vad som är 
pregnant titel och inte. En pregnant titel är en titel som ett verk är ensam om att ha, 
medan en opregnant titel kan finnas på flera verk. Ett exempel på en pregnant titel är 
Trollflöjten. Vid verk med pregnant titel utgår man från tonsättarens orginaltitel och i 
första hand görs den till uniform titel. I fallet med Trollflöjten blir den uniforma titeln 
Die Zauberflöte.  En opregnant titel är en titel som består av form/genre-benämningar, 
exempelvis Sonat. I detta fall använder man termer på svenska som beskriver typ av 
komposition, vilken sorts besättning, opusnummer, tonart och epitet (Berntsson 2003, 
s.28-29) 
 
2.4 Begreppet ”verk” inom musikkatalogiseringen  
 
Begreppet ”verk” inom katalogisering har kommit att aktualiserats under de senaste 
åren. Många är överens om att begreppet existerar och är viktigt inom sammanhanget 
för återvinning, men inget enhetligt definition finns ännu. En teori bakom begreppet 
”verk” skulle behövas för att få en samstämmighet i innehållet av begreppet och för att 
förstå mekanismerna bakom återvinning av kunskap (Smiraglia 2001, s.129). 
 
Som tidigare nämnts tar Velucci (1998) upp förhållandet mellan begreppen ”work” – 
”verk” kontra ”item” – ”föremål” (1998, s. 213-214). ”Verk” är ett abstrakt begrepp 
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medan ”föremål” är ett konkret, fysiskt begrepp. Inom musikkatalogiseringen kan man 
säga att ”verk” är själva musikverket och dess innehåll och ”föremål” är den fysiska 
manifestationen av densamme, exempelvis musikalien eller en CD-inspelning av verket.  
 
Begreppet ”verk” är ett viktigt begrepp inom katalogiseringen och kanske speciellt inom 
musikkatalogiseringen. Smiraglia tar upp i sin bok The Nature of a ”A Work” begreppet 
”verk” och diskuterar kring begreppets uppkomst och hur det har använts i historien och 
hur en definition av ”verk” kan komma att se ut (2001). Lubetzky var en av dem som 
förde fram begreppet ”verk” inom katalogiseringen och ökade förståelsen för att 
begreppet är centralt för återvinning (Smiraglia 2001, s.xi). 
 
Smiraglia tar upp Wilsons tankar om ett bibliografiskt universum som består av 
registrerad och därigenom potentiellt återvunnen kunskap av allt mänskligt vetande. 
Detta begrepp fungerar som ett ramverk vid diskussionen om bibliografisk kontroll. 
Man kan tala om två former av bibliografisk kontroll. Dels en deskriptiv och en dels en 
exploaterande form. Den deskriptiva delen innefattar katalogisering, indexering och 
återvinning och kan ses som skapandet av bibliografiska redskap för återvinning. Detta 
för att få tillgång till det bibliografiska universum. Tillgången ges till bibliografiska 
enheter av registrerad kunskap såsom böcker, CD-skivor mm. Den exploaterande eller 
den bearbetande delen är där användaren själv kan bearbeta den registrerade kunskapen 
(Smiraglia 2001, s.1-2).  
 
En bibliografisk enhet benämns inom biblioteksvärlden ofta som titel. Varje sådan enhet 
består i sin tur av två delar, en fysisk och en intellektuell. Ofta kan man säga att den 
fysiska delen är den intellektuella delens omslag eller att innehållet i den fysiska delen 
är den registrerade aktuella kunskapen. Den intellektuella delen är den del som kallas 
”verk” och är ett mycket svårdefinierat begrepp som har definierats olika av olika 
personer och genom tiderna (Smiraglia 2001, s.2-3). Smiraglia ger en historisk översikt 
över hur konceptet verk har utvecklats. Det är inte alltid som just ordet ”verk” har 
använts, men tanken bakom har funnits från Maunsell på 1500-talet och framåt genom 
historien och olika aspekter av begreppet har belysts (Smiraglia 2001, s.15-33).  
 
I det tidigare nämnda bibliografiska universum som består av all registrerad mänskligt 
vetande är begreppet ”verk” en viktig del. Varje registrerad del av det mänskliga 
vetandet kan sägas vara en enhet bestående av  två delar, en fysisk och en intellektuell, 
eller ”föremål” och ”verk”. Båda hör ihop och ”föremål” kan sägas vara omslaget till 
”verket”. ”Verket” innehåller författarens idéer, det den vill förmedla.  
 
En grundläggande förklaring för att beskriva begreppet ”verk” är att det är en 
uppsättning idéer som är skapade av en författare eller någon annan form av artist och 
som förmedlas genom ett dokument och att intentionen är att kommunicera med en 
mottagare (Smiraglia 2001, s. 121).  
 
Smiraglia ger i slutet av boken en formell definition av ”verk”: ”A work is a signifying, 
concrete set of ideational conceptions that finds realizations through semantic or 
symbolic expressions.” (Smiraglia 2001, s. 129) 
 
Det finns bland katalogisatörer en konsensus över hur viktigt det är med begreppet 
”verk”, däremot existerar det en mindre samstämmighet över själva betydelsen av 
begreppet. 
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Inom området katalogisering av musik är begreppet ”verk” en central del. Ett musikverk 
finns ofta i olika inspelningar eller i olika notutgåvor. Det är samma musikaliska  
innehåll men det fysiska ”paketet” runt omkring skiljer sig åt. Det musikaliska, det 
intellektuella eller det abstrakta innehållet är detsamma medan det fysiska föremålet kan 
variera, exempelvis en CD-skiva eller musiknoter. Både som katalogisatör och 
användare av en katalog är det bra att kunna särskilja dessa begrepp: Är det det 
intellektuella innehållet jag letar efter, ”verket”, eller det fysiska föremålet, en CD-
skiva? 
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3. Allmänt om kyrkomusikens historia 
 
Eftersom uppsatsens inriktning är katalogisering av kyrkomusik kommer under detta 
kapitel begreppet kyrkomusik och dess historia att behandlas.  
 
3.1 Vad är kyrkomusik? Definition  
 
Termen kyrkomusik är ett begrepp med vid betydelse. Begreppet avgränsas på olika sätt 
inom litteraturen och kan ges en snävare eller vidare betydelse. Vilken betydelse man än 
väljer gäller dock att termen kyrkomusik är benämningen för en mycket stor repertoar, 
vilken på något sätt förbinds med den kristna kyrkan (Bohlin 2004b). 
 
Det breda perspektivet av termen kyrkomusik förklaras i en kommentar till den svenska 
utgåvan av boken Musik i kristen tradition som dels musik knuten till gudstjänsten och 
kyrkorummet och dels ”andra musikaliska yttringar till Guds ära” (Wilson-Dickson 
1992 – Kommentar till den svenska utgåvan). 
 
Moberg menar att en definition av begreppet kyrkomusik egentligen inte låter sig göras, 
åtminstone vill han inte försöka sig på att göra det. Ändå berör han begreppet och menar 
att kyrkomusik är en sådan tonkonst som de kristna folken använder inom sin kult och 
som är knuten till en kristen gudstjänstlokal. Moberg menar vidare att kyrkomusiken 
innehåller mer än enbart kristen kultmusik och som kristen kultmusik hänvisar han till 
gregoriansk sång och protestantisk psalmsång. All kyrklig musik är eller bör vara andlig 
men inte all andlig musik är kyrklig. Vad Moberg menar med andlig går han dock inte 
närmare in på. Mobergs definition av kyrkomusik såsom han använder den i sin bok är 
en mer begränsad term. I första hand har han begränsat den till kristen-europeisk musik 
med bibliska eller bibelnära texter. Moberg har uteslutit scenisk musik och oratorier 
(Moberg 1932, s.VIII-IX). 
 
Som innersta kärna och i sin snävaste definition kan kyrkomusik i första hand kallas den 
musik som ingår i ett kyrkosamfunds liturgi  (betyder gudstjänstceremoni, ritual (Liturgi 
2004)). Inom denna snävare definition hör främst den gregorianska sången, den 
ortodoxa kyrkans musik och den protestantiska kyrkovisan (Bohlin 1977, s.221-222). 
 
Vidgar man begreppet kyrkomusik innefattas även musikaliska tillägg till den liturgiska 
ordningen såsom motetter, kantater och postludier. Dessutom tillkommer musiken vid 
fritt gestaltande kyrkliga andakter, som exempelvis passioner och orgelmusiken. Även i 
denna vidare betydelse fyller kyrkomusiken någon funktion i ett gudstjänstsammanhang 
(Bohlin 1977, s.221-222). 
 
Termen kyrkomusik används ibland i betydelsen andlig musik och ställs då ofta i 
motsats till världslig musik. I dessa fall är det musikens textunderlag mer än dess 
funktion som ligger till grund för denna definition (Bohlin 1977, s.221-222). 
 
Några generella egenskaper som skulle särskilja kyrkomusik från andra musikstilar låter 
sig egentligen inte göras. Kyrkomusiken härrör från många århundraden och från många 
olika länder. Man kan dock säga att den i stor utsträckning har präglats av ett 
tillbakablickande perspektiv och har behållit sina gamla traditioner, såsom gregoriansk 
sång och den lutherska koralen. Men mot denna tendens har även funnits och finns 
strävanden till nytt komponerande av kyrkomusik antingen i anslutning till samtida 
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konstmusik eller till en mer församlingstillvänd och nutida folklig musikstil (Bohlin 
2004b). 
 
I denna uppsats ansluter jag mig till det vidare begreppet av termen kyrkomusik som 
inkluderar dels musik direkt knuten till den kristna gudstjänsten och dess liturgi och dels 
musik som ”andra musikaliska yttringar till Guds ära” (Wilson-Dickson 1992 – 
Kommentar till den svenska utgåvan). 
 
3.2 Kyrkomusikens födelse och dess första århundraden 
 
Om man med kyrkomusik menar den kristna kyrkans musik måste dess födelse 
härstamma från kristendomens början. Eftersom det inte fanns någon notskrift, finns det 
ingen musik nedtecknad som kan säga oss idag hur musiken lät under de första 
århundradena. Det kan vara nära till hands att titta på den musik och de kulturer som 
fanns vid samma tid som kristendomens födelse. Den mesta litteraturen verkar vara 
överens om att kyrkomusiken inte härstammar ur antikens musik. Eftersom 
kristendomen föddes mitt i det jud iska samhället kan det ge en hänvisning att titta på 
dessa rötter och det mesta tyder på att kyrkomusiken har sitt ursprung härifrån (Aulin 
1970, s.65).  
 
På Gamla Testamentets tid beskrivs tempelmusiken som oerhört pampig, med blås- och 
slaginstrument och med stora sångkörer bestående av både män och kvinnor. Någon 
inverkan från denna musikaliska prakt på den kristna musiken verkar dock inte ha ägt 
rum (Moberg 1932, s.11-12). Däremot verkar den judiska gudstjänsten i synagogan ha 
haft större influens. Psaltarens psalmer har haft en central plats i den judiska 
gudstjänsten och framfördes som en växelsång mellan försångare och församling eller 
mellan två körer. De första kristna tog över bruket att sjunga psaltarpsalmer och dess 
sätt att framföra dem, sk psalmodi. En enstämmig och enbart vokal sång där inga 
instrument förekom. Anledningen till att den kristna musiken under flera århundraden 
framöver endast var vokal, dvs att inga instrument användes, var att de kristna av 
religiösa skäl ville ta avstånd från antikens sätt att framföra musik och att den 
instrumentalmusik som förekom tillsammans med dans och andra hedniska uttryck 
skulle undvikas (Aulin 1970, s.65).  
 
3.2.1 Den gregorianska sången 
 
I och med kristendomens utbredande över världen växte ett antal olika liturgiska 
traditioner fram. Påven Gregorius den store ville skapa en enhetlighet i gudstjänstlivet 
vilket fått följder även inom musiken, den sk gregorianska sången. Det har diskuterats 
och det är idag ingen som tror att Gregorius själv skulle ha skrivit alla sånger, men hans 
initiativ till att skapa denna enhetlighet har ändå varit så starka att de givit benämningen 
gregoriansk sång. Det typiska för den gregorianska sången är att den innehåller 
orientaliska drag. Den är även enstämmig och utan stödjande harmonier och den kan 
vara allt från enkla sångrecitationer till stora melodier med en eller flera toner per 
textstavelse. Den gregorianska sången innehåller musik från skilda tider och även om 
mycket tyder på det så har det inte kunnat beläggas att det äldsta skicket skulle härröra 
från den judiska synagogan (Bohlin 2004a).  
 
Den gregorianska sången bestod av två former, dels den tidigare nämnda psalmodin och 
dels hymnerna. Psalmodin är i sin enklaste form en tvådelad psalmvers med en ton på 
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varje stavelse som reciteras på en relativt hög ton, med texter ur Psaltaren. Hymnerna 
infördes på 300-talet och innehöll nyskapade texter, dikter, där melodin följde textens 
uppbyggnad. Både psalmodin och hymnerna kan sjungas som växelsång mellan 
försångare och kör eller mellan två körer. Till skillnad mot psalmodin fick hymnerna en 
nästan schlageraktig popularitet bland medeltidens människor (Aulin 1970, s.66-67).  
 
Utvecklandet av den gregorianska sången med fler och fler melismer (flera noter på 
samma stavelse) ledde till att den till slut blev omöjlig som församlingssång. Det blev 
de mer tränade körerna som framförde sången vilket i sin tur ledde till att så gott som all 
kyrkomusik till slut hamnade utom räckhåll för de vanliga människorna. Det var utanför 
och inte i kyrkorna som de på ett musikaliskt sätt kunde ge uttryck för sin tro (Wilson-
Dickson 1992, s.42-46). 
 
3.2.2 Från enstämmighet till flerstämmighet 
 
Under kyrkomusikens första 800 år var den enstämmiga melodin den musikaliska 
grunden inom den kristna kyrkans liturgi. I och med utvecklandet av notskriften 
skapades även förutsättningar för flerstämmigheten. De första stegen mot 
flerstämmighet togs huvudsakligen i Frankrike i början av 900-talet. Denna nya 
sångform kallades organum och bestod i att en grupp ur kören sjöng den ursprungliga 
melodin och en annan körgrupp sjöng melodin parallellt fyra, fem eller åtta toner under. 
Detta kallades parallellorganum och kan ses som ett förstadium till flerstämmighet. Den 
egentliga flerstämmigheten bildades när de två stämmorna gjordes mer oberoende av 
varandra (Wilson-Dickson 1992, s.49). Grunden var i regel en gregoriansk melodi som 
sjöngs med den liturgiska texten. Ovanför melodin med långa utdragna toner spändes 
likt en båge en melodi som var rörligare, en sk duplum. Ovanför denna kunde man 
sedan lägga ytterligare en eller två stämmor, sk triplum och kvadruplum (Aulin 1970, 
s.78-79).  
 
I den nyare organummusiken med flera stämmor fann kompositörerna det lämpligt att 
ge sången ett snabbare tempo och göra den mer rytmisk till skillnad från den 
gregorianska melodins långa melismer. Dessa nya kompositioner blev så småningom till 
självständiga och separata verk. De högre stämmorna fick nu egna texter och blev sk 
motetter. En annan form av flerstämmig sång var conductus, som bestod av två- eller 
trestämmig sång som inte var baserad på den gregorianska sången och som dessutom 
hade samma text i alla stämmor. Conductus utvecklades till att bli en processionssång. 
Både motetterna och conductus blev populära sångformer både inom och utanför kyrkan 
(Wilson-Dickson 1992, s.52-54). 
 
Frankrikes främste tonsättare under 1300-talet var Guillaume de Machaut. Hans kanske 
största verk är Messe de Nostre Dame för fyra stämmor och är en av historiens första 
fullständiga tonsättningar av mässans olika delar (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och 
Agnus Dei). Man vet inte med säkerhet när eller hur mässan uppfördes. Man antar dock 
att vissa stämmor spelats på instrument eftersom det saknas fullständig text på en del 
handskrifter. Vilka instrument det skulle röra sig om är dock oklart (Aulin 1970, s.78-
79).  
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3.3 Renässansen och reformationen (1400-1600) 
 
Renässansen innebar en pånyttfödelse av den grekiska antikens ideal inom konst, 
arkitektur och litteratur. Eftersom notskriften inte var utvecklad under antiken fanns det 
inget kvar som kunde påminna om den antika musikens ideal och således fanns det 
egentligen inget att pånyttföda inom musiken. Med begreppet renässansmusik menas 
istället den musik som tidsmässigt motsvarar renässansen inom de andra 
kulturområdena (Aulin 1970, s.85).  
 
Musiken under renässansen präglas av större subjektivitet än tidigare, ett ökat intresse 
för klangen och ett större bruk av instrument. Polyfonin (flerstämmigheten) med mer 
självständiga stämmor fortsatte att utvecklas. Även notskriften utvecklades vidare och i 
slutet av renässansen infördes bruket av taktstreck och notvärdena blev genomgående 
delbara med två. Tidigare kunde notvärdena även delas med tre (Aulin 1970, s.86).  
 
Reformationen inom kyrkan i och med Martin Luther påverkade musiken både inom 
den romersk-katolska grenen och inom den lutherska kyrkan. Effekterna av 
reformationen blev tydliga i den katolska delen först lite senare. Den katolska kyrkan 
hade goda ekonomiska medel och var en generös arbetsgivare för kompositörerna. De 
förändringar som skedde långt in på 1500-talet ledde till en, jämfört med tidigare,  
stramare och mer kärnrik kyrkomusik och kallas än idag för den romersk-katolska 
kyrkans guldålder. Stämsången utvecklades och stämmorna började mer och mer flätas 
in i varandra, till skillnad mot den medeltida tekniken att komponera stämmorna lager 
på lager. Flerstämmigheten utvecklades och blev så utsirlig att det kunde vara svårt att 
uppfatta alla finesserna. (Wilson-Dickson 1992, s.72-73). 
 
3.3.1Palestrina 
 
En av de allra största kompositörerna under renässansen var Palestrina, som även fått en 
egen stil uppkallad efter sig, Palestrinastilen. Denna kännetecknas av imitation och en 
självständig stämföring som ändå tar hänsyn till samklangen mellan stämmorna. Texten 
var viktig att framhålla. Melodin läggs oftast i den översta stämman och rör sig stegvis 
och är oftast symmetrisk med rytmen (Aulin 1970, s.88-89). Om Palestrinas musik var 
enbart vokal eller använde sig av instrument i någon stämma råder det delade meningar 
om, men den vanliga uppfattningen är att den var renodlat vokal (Moberg 1932, s.108-
109). 
 
Palestrina kom att betyda mycket för kyrkomusiken. Inom den katolska kyrkan 
ogillades flerstämmigheten av många därför att den gjorde det svårare att uppfatta 
texten. Man var även kritisk till att världsliga melodier användes i kyrkliga verk. Detta 
var på väg att förbjudas, men Palestrinas stil erkändes och blev så småningom 
stilbildande (Aulin 1970, s.88-89). 
 
3.3.2 Luther och orgeln 
 
Den lutherska reformationen i början på 1500-talet, som ledde till splittringar inom den 
kristna kyrkan, påverkade även musikens område. Martin Luther hade egentligen inget 
emot den katolska kyrkomusiken men vissa av reformationens idéer ledde till att så 
skedde. För reformatorerna var det viktigt att människorna som deltog i gudstjänsten 
förstod och var delaktiga. Dels var det viktigt att Bibeln gjordes tillgänglig på folkets 
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språk, men även att sången uttrycktes på samma språk. Luther, som tidigare varit 
augustinmunk, var väl förtrogen med den gregorianska sången och han var även 
utbildad sångare och lutspelare. Därmed bidrog Luther med nyskapade sånger med en 
folklig prägel. Melodierna byggde delvis på folkvisor, gregorianska sånger och tyska 
kyrkovisor.  
 
Under denna tid var det vanligt att man skapade nya kyrkosånger genom att ta en 
världslig och populär visa och sätta en ny andlig text till denna (Aulin 1970, s.91-92).  
Luther menade att även den profana musiken är en gåva från Gud och att användandet 
av den profana musiken även är en gudstjänst (Moberg 1932, s.160). 
 
Idag förknippar man oftast orgel och orgelmusik med det kristna gudstjänstfirandet, 
men att det alltid skulle varit så finns det inga belägg för. Under medeltiden förekom 
orglar, men de användes inte i liturgin utan snarare vid processioner utomhus eller som 
kyrkklockor. Det finns antydningar om att orgeln användes i liturgin på 1000-talet, men 
det var först på 1400-talet som den blev ett vanligt inslag i gudstjänsten. Dock användes 
inte orgeln, som den gör idag, som ackompanjemangsinstrument. Församlingen sjöng 
psalmerna enstämmigt och utan instrument. Däremot kunde man variera psalmsången 
med att vissa psalmverser sjöngs i stämmor av kören och andra verser spelades enbart 
av orgeln, ett sk alternatimutförande. Orgeln fick därmed en central plats i gudstjänsten, 
på samma nivå som kören (Wilson-Dickson 1992, s.76-77). 
 
Inställningen till orgeln och orgelmusiken har sett olika ut inom olika kyrkliga 
inriktningar. Inom den inriktning som kallas kalvinismen fanns ett starkt motstånd mot 
orgeln och kalvinisterna rev ut orglarna eftersom de hindrade församlingen från ett 
aktivt deltagande i gudstjänsten. I Storbritannien fanns det endast orglar i de större och 
förmögnare kyrkorna. Lutheranerna hade till en början en ambivalent inställning till 
orgeln och den användes som tidigare nämnts endast mellan psalmverserna. I slutet av 
1500-talet fick orgeln mer och mer plats i gudstjänsten, med koralförspel eller som 
meditation under exempelvis nattvardsutdelandet (Wilson-Dickson 1992, s.76-77). 
 
3.4 Barocken (1600-1750) – kyrkomusikens storhetstid 
 
Musiken under denna tidsepok kännetecknas av en mängd musikaliska stilmedel, 
uttryckssätt och användningar. Kyrkan var fortfarande ett av de viktigaste 
verksamhetsfälten för musiken även om den världsliga musiken tog mer och mer plats 
och verkade jämbördes med den kyrkliga (Aulin 1970, s.95). Även hoven började bli 
tongivande centra för vissa former av musik och det blev vanligt med privata 
musikföreningar som fungerade som amatörgrupper för gemensam musikutövning. Det 
var först i slutet av barocken som det blev vanligt med offentliga konserter i modern 
mening. Operans uppkomst och utveckling fick en stor betydelse under denna period 
och de viktigaste musikaliska impulserna kom från Italien (Aulin 1970, s.95). Vid sidan 
av den italienska tonsättaren Monteverdi, den tidigare barockens största namn, kan 
särskilt nämnas Gabrieli, Frescobaldi, Carissimi, Corelli och Vivaldi. I Frankrike 
utvecklades en speciell barocktradition  med Lully, Rameau och familjen Couperin. I 
protestantismens hemland Tyskland verkade mästare som Scheidt, Schütz, Buxtehude 
och J.S. Bach (Kjellberg 2004). 
 
Barockmusiken kännetecknas av två principer, dels polyfonin och dels monodin. 
Polyfonin, där stämmorna flätades samman, utvecklades ännu mer och införlivades och 
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underordnades harmonin med dur och moll. I motsats till 1500-talets polyfoni som 
huvudsakligen var vokal, var barockens polyfoni instrumental. Monodin är en 
benämning på en speciell typ av ackompanjerad solosång och står i nära samband med 
operans uppkomst. Det är en rytmiskt fri solosång som liknar talsång/recitativet och 
efterbildar talets tonfall och vars huvudsakliga uppgift är att föra handlingen framåt 
(Aulin 1970, s.95-96). 
 
Ett i övrigt utmärkande drag för barockmusiken är den från Italien härstammande stilen 
att spela ut olika klanggrupper mot varandra. Exempelvis en solistgrupp mot en full kör- 
eller orkesterbesättning. Detta gav även den typiska formen av terrassdynamik som 
kännetecknas av att växlingen från en styrkegrad till en annan skedde hastigt och utan 
övergång (Aulin 1970, s.96). Detta märks tydligt i Monteverdis verk.  
 
3.4.1 Oratoriet 
 
Operan som konstform uppstod under barocken och dess vidare utveckling fick en 
mycket stor betydelse under hela perioden. Historiens första egentliga opera uppfördes i 
Florens 1597. Operan hade ingen given plats inom kyrkan utan där fick oratoriet 
utrymme. Vissa anser att det inte råder någon egentlig skillnad mellan dessa 
konstformer, där man anser att oratoriet är en icke scenisk uppsättning med operans alla 
medel och beståndsdelar, medan andra anser att oratoriet inte kan ses som en stilistisk 
enhet. Den varierar från ett oratorium till ett annat (Moberg 1932, s.198). Oavsett detta 
kan sägas att oratoriet har sitt ursprung ur operans sätt att dramatisera en texts innehåll 
och att genom musiken föra lyssnaren in i de mänskliga känslornas värld. Syftet var att 
framföra orden och deras emotionella innehåll. Detta var något som kyrkan uppskattade 
eftersom de länge klagat på att musiken hade en tendens att fördunkla och avleda 
lyssnarens intresse från texten. Oratoriet hade inte sin plats i själva liturgin utan 
uppfördes vid speciella tillfällen. Det kanske inte kan ses som gudstjänstmusik, utan 
mer som ett sätt att föra ut kyrkans budskap (Wilson-Dickson 1992, s.84-86). Eller som 
den svenske biskopen Nathan Söderblom uttrycker att det inte kan finnas någon 
gudstjänst som är mer gripande eller upplysande om kristendomen, och nämner några 
av Bachs och Händels större verk (Moberg 1932, s.208). 
 
3.4.2 Kyrkomusikerns roll 
 
Inom alla kristna traditioner har kyrkomusikern levt under beskydd av någon person 
som understödde verksamheten ekonomiskt, sk mecenatskap. Detta innebar att 
kyrkomusikern var helt beroende av antingen staten eller kyrkan för sin överlevnad. De 
behandlades som tjänare och fick helt lita på sina beskyddares välvilja och sin egen 
musikaliska ryktbarhet. Under dessa förutsättningar hade dock kyrkomusikern ganska 
fria händer att själv bestämma vilket musik som skulle framföras (Wilson-Dickson 
1992, s.92). 
 
Musikern var på detta sätt helt beroende av mecenatens goda vilja, vilket kunde få 
tragiska personliga följder om mecenaten svek. Ett exempel är den tyske tonsättaren 
Heinrich Schütz, en av 1600-talets största tonsättare, som i sviterna av det 30-åriga 
kriget inte fick betalt av hovet där han var anställd. Det fanns inga pengar att betala 
honom med och Schütz var ofta tvungen att skriva tiggarbrev för att få in pengar 
(Wilson-Dickson 1992, s.88-92). 
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Schütz räknades som 1600-talets störste tyske tonsättare, av många kallad den tyska 
musikens fader. Hans verk är till största delen kyrkliga och enbart vokala, men med 
inslag av instrument i form av ackompanjemang. Han var mycket produktiv och bland 
andra kan nämnas hans små andliga konserter, motetterna, hans passioner och två små 
oratorier. Den textmässiga grund för nästan allt han skrev var Bibeln. Schütz och hans 
lärjungar satte stor prägel på hela Tysklands musikhistoria under 1600-talet (Moberg 
1921, s. 239-241) 
 
3.4.3 Den störste tonsättaren 
 
Trots Schütz stora insats finns det en annan tonsättare som brukar räknas som den 
största av dem alla. Under barockens sista decennier verkade Johann Sebastian Bach i 
Tyskland och han nämns ofta som den störste kompositör den västerländska kulturen 
frambringat. I en och samma person sammanfattar Bach utvecklingen av den 
västerländska musiken och inom nästan alla områden utom operan räknas hans verk 
som en höjdpunkt, både i konstnärligt och tekniskt avseende. Han var lika kunnig i den 
äldre polyfonins musik som i den nyare monodin och lika duktig i både vokala som 
instrumentala uttrycksformer. Dessutom var han en mycket skicklig organist. Bachs 
produktion är enormt stor och innehåller en mängd kantater skrivna för varje söndag 
under kyrkoåret, passioner, oratorier, solosonater för stråkinstrument och 
kammarmusikaliska verk för flera instrument. För orgel och klaver har han skrivit 
många preludier, fugor, sviter etc. Hans verk spänner över nästan alla musikaliska 
områden och är vida överlägsna både tekniskt och konstnärligt de flesta tonsättare 
(Aulin 1970, s.111-114). Bachs musik är på samma gång tillbakablickande och 
framåtblickande, han överbrygger broar mellan det gamla nya och banar väg för den nya 
musikutvecklingen (Moberg 1921, s. 273-274). 
 
Kanske var Bach den sista verkligt stora kyrkomusikern som tjänade sitt uppehälle 
nästan enbart i kyrkans tjänst. Den lutherska kyrkomusiken fick i slutet på 1700-talet en 
nedgång som ledde till att kyrkomusikens utveckling stagnerade (Wilson-Dickson 1992, 
s.100). 
 
3.5 1750-1900 – kyrkomusikens nedgång 
 
Under 1700-talet övergår musiken från barockens tunga och pompösa prakt till mer 
sirligare tongångar. Den wienklassicistiska stilen var att skapa en välbalanserad, 
okomplicerad och etiskt utvecklad, högt stående musik. Det var viktigt med de 
instrumentala formerna och stilen är i princip homofon (en melodilinje med en 
ackordisk sats likt en harmonisk samklang) till skillnad mot polyfonins självständiga 
flerstämmighet (Aulin 1970, s.117-122). 
 
Under slutet av 1700-talet och under 1800-talet tappar kyrkan alltmer betydelse dels 
som arbetsgivare för musiker och dels för den enskilda människan. Musikens utveckling 
som historiskt sett skett innanför kyrkans väggar flyttar alltmer ut från kyrkan. 
Musikerna finner andra arbetsgivare och intresset för den kyrkliga musiken trängs 
undan av odlandet av andra profana musikaliska former, såsom operan (Moberg 1932, s. 
342). Anledningarna till att kyrkomusikens ställning försvagades under denna tidsperiod 
är många och invecklade. En anledning kan vara den nya lättare musikaliska stilen som 
bättre passade i danssalar än i kyrkan och stod i stor kontrast till den mer fyrkantiga 
koralen (Moberg 1932, s. 286).  
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1800-talet innebar en tillbakagång för kristendomen. Antalet kyrkobesökare minskade i 
stadig takt och naturvetenskapens krav på objektiva undersökningar rönte stort intresse 
och motsvarade inte kristendomen och dess musik. Den andliga dimensionen var helt 
skild från det vardagliga livet och kyrkomusiken kom att bli alltmer förpassad till 
kulturens utmarker. Intresset för Bach och hans storslagna musik avtog alltmer och 
musiken inom kyrkan engagerade inte längre. Den kulturintresserade allmänheten gick 
istället på konserter, soaréer eller operan (Wilson-Dickson 1992, s.122-132). 
 
3.5.1 Romantiken  
 
1800-talet och den tidsperiod som inom konst och kultur kallas romantiken betonade 
känslan mer än förnuftet. Den intresserar sig för det exotiskt främmande och för den 
egna historien. Typiska motiv inom musiken är naturen, det mystiska och övernaturliga 
med främmande miljöer och tider. Den subjektiva känslan, fantasin och drömmen 
präglade skapandet och den enskilde kompositören gavs allt större betydelse. Han 
kunde arbeta som fri konstnär och sågs ofta som ett geni eller en profet (Brolinson 
2004). 
 
Den ideala konstarten inom den romantiska musiken ansågs vara instrumentalmusiken 
som genom sin ordlösa kommunikation kunde gestalta känslor utan ord. Harmoniken 
inom musiken utvidgades och de musikaliska ackordens klangkaraktär förändrades och 
blev mer färgrika och komplexa (Brolinson 2004). 
 
Det romantiska intresset för historien tog sitt uttryck i ett nyvaknat intresse för 
musikerna att börja leta efter forna tiders bortglömda musik. Inom kyrkan gav det 
upphov till ett nytt intresse för den gregorianska sången, även om det förde med sig ett 
omvandlande av utförandet som ledde bort från det ursprungliga. Inom den romersk-
katolska kyrkan gav detta intresse upphov till en rörelse kallad cecilianismen som ville 
reformera kyrkan och stilistiskt återvända till 1500-talet, som räknas som den katolska 
kyrkans guldålder (Wilson-Dickson 1992, s.124-127).  
 
För romantikens kompositörer var uppdragen från kyrkans håll inte den enda 
inkomstkällan. De offentliga konserterna var en alternativ inkomstkälla och många 
valde det senare alternativet. Dock innebar det inte att det inte skrevs någon kyrklig 
musik av det stora tonsättarna. En av de riktigt stora, Beethoven, skrev två mässor. 
Franz Liszt var vid sidan av sitt högromantiska komponerande starkt engagerad i den 
katolska kyrkan och har skrivit en del sakral musik (Wilson-Dickson 1992, s.126-128).  
 
Den störste tonsättaren av kyrkomusik under romantiken var österrikaren Anton 
Bruckner. I en tid av stora motsatser inom den kyrkliga musiken fanns han och 
balanserade mellan det högromantiska tonspråket och det tonspråk som fanns inom det 
gammalkyrkliga (Moberg 1932, s. 330-332). Bruckner var starkt engagerad inom 
cecilianismen. Som uttryck för detta komponerade han sju tonsättningar av mässan som 
visar hur cecilianismens rena och enkla ideal från 1500-talet kunde kombineras med 
1800-talets uttryck. Bruckner såg det som en utmaning att komponera kyrklig musik 
med en enkelhet. Övrigt komponerande var körmotetter och symfonier (Wilson-
Dickson 1992, s.129). 
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3.6 Musiken i 1900-talets Europa och Sverige 
 
Inom den romersk-katolska grenen under 1900-talet är det två händelser som fått stor 
betydelse och återverkan inom kyrkomusikens område. 1903 gjorde påven ett uttalande 
där han uppvärderade den gregorianska sången och den polyfona a capella-sången i 
Palestrinas stil (a capella=utan instrument), vilket skulle komma att få vittgående 
följder. Påven ansåg att den gregorianska sången var den idealiska musiken för att 
aktivera församlingen och det ledde till att den gregorianska sången fick nytt liv. 
Musiker som tog fasta på påvens uttalande om nykomponerad liturgisk musik var de 
franska organisterna som utvecklade katedralmusiken i en ny riktning. Vierne, Widor 
och Messiaen är några av de största namnen som skrev orgelmusik inspirerad av äldre 
tiders liturgiska musik och på samma gång skapade en ny utvecklad orgelmusik 
(Wilson-Dickson 1992, s.214-218). 
 
Den andra stora händelsen som fick genomslag inom den katolska liturgin skedde 
genom de genomgripande liturgiska reformerna som uppstod vid det andra 
Vatikankonciliet på 1960-talet. Dessa reformer ledde till drastiska förändringar. På 
samma gång som värdet av den gregorianska sången betonades lyftes betydelsen av ett 
aktivt deltagande av fo lket i gudstjänsten fram. Detta innebar att man tillät gudstjänster 
på folkens språk istället för latin. Dessa vidgade ramar för gudstjänstfirandet fick till 
följd att den gregorianska sången fick minskad användning, till fördel för nyskriven mer 
lättillgänglig gudstjänstmusik i olika stilar, ofta inspirerade av moderna profana stilar 
(Wilson-Dickson 1992, s.223-225). 
 
Den lutherska musiken under 1900-talet präglades till en början av en fientlighet till 
romantikens musikaliska ideal. Inom orgelmusiken tog det sig uttryck i en rörelse kallad 
orgelrörelsen som i opposition till de stora romantiska orkesterimiterande orglarna 
började bygga orglar i stil med barockens ideal (Bohlin 1977, s.221-222). 
 
Inom den lutherska kyrkan började man åter igen satsa på kyrkomusiken och flera 
statliga utbildningsanstalter kom till. Alltmer resurser satsades på kyrkomusiken, vilket 
ledde till att fler och fler kompositioner skrivna för kyrkan kom till. Flera 
yrkesverksamma heltidsanställda kyrkomusiker var även produktiva tonsättare. Den nya 
musiken skapade även ett nytt tonspråk och till skillnad mot 1800-talets romantiska 
klanger blev klangbilden mer kärv och ren. I Sverige har kyrkan spelat en stor roll i det 
svenska körlivet och gör än idag. Många människor sjunger i någon form av kyrkokör 
och fyller en stor uppgift för kyrkomusiken (Wilson-Dickson 1992, s.228-233). 
 
Under 1900-talet har det alltmer hävdats att det behöver ske ett nyskapande i olika 
nutida musikstilar inom gudstjänstlivet, vilket också har skett under den senare delen av 
århundrandet. Den kyrkomusikaliska stilen idag är inte enhetlig och kan ses som en 
brytning mellan dels gammal tradition och dels försök till förnyelse i olika nutida 
riktningar (Bohlin 1977, s.221-222). Svenska kyrkans psalmbok och 
gudstjäns thandböcker genomgår ständig förnyelse i olika former av tillägg. Olika 
musikstilar från skilda delar av världen används och många olika mässor i skilda 
tonspråk skrivs (Wilson-Dickson 1992, s.243-246. 
 
Även i andra kristna samfund och frikyrkor har en rik musikverksamhet präglat den 
svenska kyrkomusiken. Körverksamheten och det fria musicerandet har engagerat 
många människor som lett vidare till yrkesverksamma musiker. Några av de största som 
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kan nämnas är den svenske dirigenten Eric Ericsson och tonsättaren Sven-Erik Bäck. 
Den senare kom som tonsättare att skapa i en mängd olika genrer och ett gediget 
kyrkomusikaliskt skapande med bl a psalmer och körmotetter (Wilson-Dickson 1992, 
s.233, 246). 
 
1900-talet är fortfarande en tidsepok som ligger nära i tiden och det kan behövas ett 
längre perspektiv för att se vilka det stora riktlinjerna under århundradet har varit. 
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4. Notskriftens och nottryckets historia 
 
4.1 Notskrift – definition och syfte 
 
Termerna notation, notering, notskrift är termer som oftast används i stort sett 
synonymt. Orden härstammar från latinets nota´tio som betyder beteckning och no´to 
som står för beteckna, ange. (Bohlin 2004c). Allmänt sett är notation/notering/notskrift 
en uppteckning av musik som görs med hjälp av visuella symboler såsom exempelvis 
bokstäver, siffror, ideogram, grafiska framställningar eller andra tecken. I fortsättningen 
kommer jag att använda mig av termen notskrift.  
 
Det ligger två olika motiv bakom syftet att notera musik och att behovet uppstod. Det 
ena är att notskriften behövs som hjälp och stöd för att minnas och det andra är behovet 
av att kommunicera (Notation 1980). Innan man började teckna ned musik lärde man 
sig på gehör. Man lyssnade och  försökte memorera melodierna. Musiken överfördes 
från människa till människa. Detta medförde i sin tur många lokala variationer på 
ursprungligen samma melodi. Teoretikern Isidor av Sevilla har skrivit att ”om 
människan inte behåller melodierna i minnet, så försvinner de, ty det går inte att skriva 
dem” (Nilsson 1994, s. 58). På hans tid fanns inga notskrifter. 
 
Med notskrift som hjälp för minnet innebär det att det går att framföra en mycket större 
repertoar än om man måste kunna memorera allt för att komma ihåg. Det ger även 
musikern något att utgå ifrån vid improvisation och det går att framföra musik på en 
gång man ser noterna (avista). Det ger kompositören möjlighet att finputsa sitt verk på 
ett sätt som inte är möjligt om man lär sig på gehör. Vad gäller kommunikation som 
motiv bakom notskriften innebär det att man kan bevara musik över en lång tidsperiod. 
Det ger möjlighet för musiker att spela verk utan att kompositören är närvarande eller är 
den som lär ut verket och det ger även ett större antal människor möjlighet att ta del av 
musiken. Musiken finns konkret på ett papper som går att studera teoretiskt och 
analyseras och ger studenten en möjlighet att studera och uppleva musiken även om den 
inte framförs. (Notation 1980, s.334). 
 
4.2 Notskriftens uppkomst och framväxt 
 
Var de första försöken att nedteckna melodier gjorts råder det delade meningar om. Det 
enda som går att studera är de få kvarlämningar som finns. En gammal notskrift behöver 
inte vara representativ och en teoretisk beskrivning av musiken kan vara tvetydig. Det 
gäller att vara källkritisk i studiet av mycket gamla notskrifter och dess tolkningar. En 
form att visuellt representera musik härstammar från Egypten. På hieroglyfer verkar det 
finnas ett system av musicerande där ett system av hand-, arm- och fingertecken 
används. Det verkar vara instruktörer som visar på detaljer av melodier och rytm till de 
som framför musiken (Notation 1980, s334). Tidiga försök sägs även ha gjorts i Kina 
och Orienten och sedan importerats till det klassiska Grekland. Grekerna använde 
bokstäver för att nedteckna intervall av toner, men det är fortfarande bland 
musikhistorikerna osäkert på hur det grekiska systemet ska tolkas. Den grekiska 
notationen hade två utformningar, en äldre för instrumental musik (ett slags tabulatur) 
och en yngre för sång. De tidigaste melodierna som finns bevarade är nedtecknade 
någon gång på 200-talet f Kr (Sempler 2000, s. 34) 
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Under kristendomens framväxt skapades en tradition av hymner till de liturgiska 
texterna, den så kallade gregorianska sången.  Så småningom växte antalet melodier och 
melodierna utvecklades och utsmyckades med sångslingor på nästan varje stavelse. Till 
stöd för minnet började man på 600-talet att anteckna små grafiska tecken, så kallade 
neumer, ovanför textraden. Dessa tecken var i stort sett samma tecken som dirigenten 
gjorde med händerna och de visade hur många toner som skulle sjungas på varje 
stavelse. De visade även ungefär hur tonerna låg i tonhöjd i förhållande till varandra 
(Sempler 2000, s. 34) 
 
4.2.1 Gregoriansk sång och neumskriften 
 
Med termen gregoriansk sång menar man den enstämmiga sång som traditionellt hör till 
den romersk-katolska gudstjänsten. För det mesta är det text hämtad från Bibeln och 
den framförs på latin. Numera finns den gregorianska sången även överförd till moderna 
språk, visserligen mer eller mindre bearbetad, och den återfinns även inom andra kyrkor 
och kyrkosamfund. Det som kännetecknar den gregorianska sången är att det är en sång 
i symbios med den text som framförs. Sången är en bärvåg för ordet, texten. Den 
gregorianska sången skiljer sig från det mesta av den musik som framförs i västvärlden 
idag. Den har ingen puls eller fasta taktslag, oftast framförs den enstämmig utan 
instrument. Sången innehåller melodiska tonslingor som återkommer och varieras om 
och om igen. Det är en sång som innehåller både stillhet och energi, eftertanke och 
jubelrop. Den gregorianska sången har mycket påverkat den västerländska musikens 
utveckling, som inspirationskälla för många tonsättare. Idag används gregoriansk sång 
allt mindre i gudstjänsten även om den under senare år fått en viss förnyad aktualitet 
(Ekenberg 1998, s. 9-10). Gregoriansk munksång har även legat på olika topplistor för 
musik de senaste åren. 
 
Som stöd för minnet kom en praktisk användbar notskrift att utvecklas ur gregorianiken, 
den så kallade neumskriften, någon gång under 800-talet. Den kommer till viss del ur 
dirigeringsrörelser, som avbildade neumernas form, men den bygger även på 
interpunktionstecken som används i vanlig skrift, såsom kommatecken och frågetecken 
(Ekenberg 1998, s. 15-16). Man vet inte riktigt varför man överhuvudtaget kände behov 
att nedteckna den gregorianska sången. Den hade under lång tid levt och förts vidare i 
muntlig tradition. Eftersom neumerna inte visar exakt hur melodin går och vilken 
tonhöjd kunde de endast fungera som minnesstöd för den som redan kunde melodin 
(Bohlin 2004a). Nästa steg i utvecklingen av notskriften var att placera neumerna högt 
eller lågt för att antyda tonhöjden. Utifrån det var inte steget långt till att man drog en 
linje som representerade en viss ton, vanligtvis tonen F. Utifrån linjen kunde avstånden i 
höjdled till neumerna visa på intervallen till tonerna (Sempler 2000, s. 34). Den 
gregorianska notskriften kunde bara antyda tonhöjd och melodiska svängningar.  
 
4.2.2 Guido av Arezzo och kvadratnotskriften 
 
Munken Guido av Arezzo har betytt oerhört mycket för notskriftens utveckling. Han 
föddes runt år 995 och gick tidigt in i Benediktinerorden, tjänstgjorde som musiklärare 
vid klostret i Pomosa innan han drog sig tillbaka till klostret Avellano utanför Arezzo i 
Italien, där han avled 1050.  
 
Guido har även haft betydelse för att han namngav skalans sex första toner. Det gjorde 
han efter begynnelsebokstäverna i fraserna i en hymn till Sankt Johannes ära: 
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Ut queant laxix, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii 
reatum. Dessa tonnamn används än idag. Numera kallas dock den första tonen Do 
(Sempler 2000, s. 34). 
 
Det Guido gjorde och som han blivit uppmärksammad för är hans skapande av notlinjer. 
Han drog fyra parallella linjer (numera är det fem linjer) och lät både linjerna och 
mellanrummen representera bestämda toner. Neumerna ersattes nu av noter, 
olikformade kvadrater. Långa tecken för långa toner och korta tecken för korta toner. 
De små rombiska tecknen visade extrakorta toner (Sempler 2000, s. 34). Denna skrift 
kallas för kvadratnotskriften och är den notskrift som kom att dominera i Sverige under 
medeltiden. Koralnotskriften är en annan benämning och visar på att notskriften i fö rsta 
hand var avsedd för koralen, det vill säga sången i kyrkans kor. Det viktigaste för dessa 
notskrifter var att bevara sångerna. Likt neumskriften och den gregorianska sången var 
kvadratnotskriften intimt förbunden med det sjungna ordet. Kvadratnotskriften med sitt 
notlinjesystem skulle komma att innebära en revolution. Den innebar att minnet inte 
längre var den enda möjligheten att lagra melodierna och det blev lättare att lära sig en 
sång snabbt. Man kunde nu exakt ange intervall mellan tonerna. Och det blev möjligt att 
direkt sjunga melodier man aldrig hört förut. Musiken kunde också fixeras i detalj och 
så småningom uppstod metoder att notera flera stämmor, därigenom kom också den 
femte notlinjen som numera är standard inom notskriften. Kvadratnotskriften var dock 
inte en enhetlig notskrift. Inom olika skolor kunde samma grundtecken utformas på 
olika sätt. Den saknar även långt ifrån tolkningssvårigheter. Kvadratnotskriften återgav 
nämligen inga tidsvärden. Fortfarande var melodins rytmik beroende av en 
gehörstraderad känsla för hur texten skulle sjungas (Nilsson 1994 s. 58-59). 
 
4.2.3 Mensuralnotskriften 
 
För att kunna återge tidsvärden och melodins rytmik infördes på 1200-talet 
taktmarkeringar inom mensuralnotskriften. Ordet mensural kommer från det latinska 
ordet mensu´ra som betyder mätning eller mått. Det som kännetecknar 
mensuralnotskriften är att skilda tidsvärden uttrycks med skilda nottecken. Detta ger 
tonsättarna en ny frihet att på ett rytmiskt sätt gestalta olika stämmor inom en helhet 
som hålls samman av en gemensam puls. Vid utformandet av tecknen utgick man från 
kvadratnotskriftens tecken. Det var Franco från Köln som formulerat 
mensuralnotskriftens grundregler som fortfarande tillämpas i dagens notskrift, dock 
med stora modifikationer. Idag används en tvådelning som på många språk framgår av 
tidsvärdenas benämningar, det vill säga en helnot motsvaras av två halvnoter (Bohlin 
2004c). Taktmarkeringarna som infördes med mensuralnotskriften var tre-takt. Denna 
taktart ansågs som den enda riktiga taktarten och talet tre syftade på den heliga 
treenigheten. Utifrån detta betecknades tretakten med den perfekta cirkeln, medan 
fyrtakten betecknades med en halv cirkel, eller ett C. Detta C används än idag för att 
beteckna fyrtakt. 
 
Århundradena framöver skedde inga större dramatiska förändringar inom notskriften 
utan den vidareutvecklades, förfinades och förenklades till vad den är idag. Inom den 
moderna notskriften används idag särskilda tecken för taktarter, olika förtecken för att 
höja och sänka tonhöjden. Det finns tecken som betecknar dynamik och artikulation 
samt olika föredragsbeteckningar och tempobeteckningar. I notbilden återfinner man 
även förkortningar och andra tecken. Den nya tonkonstens skiftande arter har under 
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1900-talet medfört att olika försök gjorts för att skapa notationer adekvata för dessa, 
exempelvis grafisk notering (Bohlin 2004c). 
 
4.3 Nottryckets historia 
 
Nottryck är beteckningen för den tryckning som mångfaldigar en notbild där den färdiga 
bilden kallas musiktryck. Utvecklingen av nottrycket har huvudsakligen skett parallellt 
med boktryckets och konstgravyrens. Det som speciellt skapat problem för nottrycket är 
notbildens utformning med notlinjer, nottecken och vokaltext (Bohlin 2004c). Detta har 
lösts på olika sätt genom historien.  
 
Man kan säga att nottrycket har två verksamheter. Dels en rent teknisk verksamhet som 
syftar till att så effektivt, tydligt och attraktivt som möjligt mångfaldiga notskrift. Dels 
en kulturell verksamhet som syftar till en kommersiell och framgångsrik spridning av 
musikaliska produkter och som mellanled mellan tonsättare och utövare (Nottryck 1977 
s. 763-766). 
 
4.3.1 Nottryckets början – högtryck 
 
Från nottryckets start användes den metod som Gutenberg utvecklade, högtrycket. Det 
innebär att man trycker med upphöjda ytor. Dock var det gutenbergska typtrycket med 
lösa typer föga lämpat för nottryck eftersom notsystemen måste löpa utan avbrott över 
hela sidan. Dessutom måste noterna placeras i exakt rätt läge för att kunna förstås av 
utövaren. Tidiga tryck som skulle innehålla noter till psaltartexter lämnades blanka. 
Därefter fylldes noter och notsystem i för hand. (Nottryck 1977 s. 763-766). Ett stort 
steg i utvecklingen av nottrycket svarade Ottaviano dei Petrucci i Venedig för. Från 
1501 tryckte han notskriften i tre omgångar i högtryck, Petrucci använde rörliga typer 
och tryckte notsystem, noter och text i olika omgångar. Pierre Attaingnant i Paris 
tryckte nottryck i en enda tryckning med typer som bestod av både nottecken och 
notlinjer. Till detta användes ett enklare, men kanske mindre vackert typmaterial. Varje 
nottecken och ett fullständigt utsnitt av notsystemet bildade en gjuten trycktyp som 
sedan sattes samman i en följd på samma sätt som vid det vanliga boktrycket. Åren 
mellan 1575 och 1700 innebar en gradvis nedgång för nottrycket både kvalitetsmässigt 
och kvantitetsmässigt. Under denna tid fortsatte Attaingnants efterträdare att ge ut 
främst sångsamlingar, en stor mängd religiös musik gavs ut. Det hände dock inte 
mycket som ledde utvecklingen av nottrycket vidare.  
 
Omkring år 1750 uppfann tysken Immanuel Breitkopf en ny metod för nottryck med 
lösa typer. Den bestod i att man satte samman nottecken och notsystem likt en mosaik 
av en mängd enskilda typer. Det fanns typer för bland annat nothuvuden, skaft, flaggor. 
Denna metod var mycket elegantare men dock mer arbetsam än den som Attaingnant 
utvecklat. Denna uppfinning spreds och fanns på ett flertal olika ställen runt om i 
Europa, men det var Breitkopf som uttnyttjade den mest framgångsrikt fram till början 
av 1800-talet. I Sverige var det en man vid namn H Fougt som i England lärt sig denna 
metod och sedan, om än kortvarigt, verkade i Stockholm (Nottryck 1977 s. 763-766). 
 
4.3.2 Djuptryck, kopparstick, notstick 
 
Efter nedgången på 1600-talet började nottryckningsindustrin efter år 1700 att leva upp, 
men nu med en annan nottryckningsmetod, djuptryck. Med detta sätt graveras eller 
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sticks nottexten på en metallplåt. Därefter svärtas plåten och torkas av. I 
fördjupningarna ligger trycksvärtan kvar och när papperet pressas mot plåten överförs 
svärtan från fördjupningarna till papperet. Denna process fanns redan i Italien på 1500-
talet och användes på 1600-talet för en mycket begränsad krets. Kopparsticken var i 
allmänhet mycket eleganta, omsorgsfullt och snirkliga till utförandet. Men vid 1700-
talets början fick kopparsticken ett mindre påkostat utförande och nådde därmed en 
bredare publik. Mycket av denna utveckling skedde i England men även i andra länder 
uppträdde kopparsticket som en grund för den nya nottrycksindustrin (Nottryck 1977 s. 
763-766). 
 
4.3.3 Litografin och utvecklingen under 1900-talet 
 
Nästa stora genombrott inom nottrycket skedde strax före 1800 då tysken Alois 
Senefelder introducerade litografin eller stentrycket. Med denna metod skriver man med 
krita på sten, som därefter fuktas innan man svärtar den. I och med detta stöts 
trycksvärtan bort från de fuktiga partierna. När papperet sedan läggs mot stenen 
överförs därmed svärtan från den skrivna ytan till papperet. Under senare delen av 
1800-talet utvecklades litografin vidare med nya överförings- och offsetmetoder. 
Nottrycket och även musikförlagsverksamheten nådde sin höjdpunkt kring sekelskiftet 
1900. Under denna tid skedde framställningen med graverade plåtar, vilkas text sedan 
fördes över till en litografisk yta. Det var dels klarheten i återgivningen från plåtarna 
och dels litografins lämplighet för massproduktion som samverkade med allmänhetens 
efterfrågan på nottryck (Nottryck 1977 s. 763-766). För små upplagor av nottryck har 
även handskrivna notsidor länge nyttjats som tryckförlaga. Under 1970-talet började det 
produceras datorprogram för notskrivning, och sedan 1990-talet även för persondator. 
Där kan man med hjälp av en s.k. MIDI-koppling till digitala instrument omvandla 
spelade toner till notskrift. Tryckförlaga utgörs av utskrifter på laserskrivare (Rudén 
2004). 
 
4.3.4 Nottryckets utveckling i Sverige 
 
Utvecklingen av nottrycket i Sverige har i stort sett gått parallellt med utvecklingen i 
Europa. Dock dröjde det någon tid efter det att de nya uppfinningarna börjat användas 
utomlands innan de kom till användning i Sverige. Likt i övriga Europa var det nästan 
uteslutande kyrklig litteratur som framställdes. Till en början tryckte man endast 
notlinjerna och skrev sedan för hand in noterna. (Wiberg 1955, s. 86-87). Det har i 
Sverige från början funnits en hel mängd handskrivna noter. På 1700-talet sålde de 
större musikförlagen lika mycket avskrifter som tryckta noter. Det fanns vid hovkapell, 
större kyrkor och även som privata företagare en stor kår av notkopister (Tegen 1993, s. 
367). 
 
Under 1700-talet fanns de allra flesta svenska nottryckerierna i Stockholm. Det var 
endast i Uppsala som det tidvis fanns ett tryckeri utanför huvudstaden. Eftersom 
kopparplåten som användes för kopparsticken var mycket dyrbar försökte man hitta 
något billigare material. Man gjorde flera experiment med nottryck i träsnitt, men det 
blev aldrig någon stor framgång. (Wiberg 1955, s. 89-93) 
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4.4 Handskrifter 
 
Handskrifter inom musikens område avser musikalier i handskriven form. Innan 
tryckkonsten slog igenom var detta sättet man flerfaldigade musikalier på. Handskrifter 
fortsatte även att finnas jämsides med musiktrycken. När en tonsättare gjort en 
handskrift själv kallas de autograf, andra handskrifter kallas avskrifter eller kopior. 
Genom att varje handskrift är unik identifieras de genom uppgift om förvaringsplats 
(exempelvis bibliotek eller arkiv) och signum. Handskrifter är även värdefulla som källa 
för den musikvetenskapliga forskningen när det gäller att studera enskilda tonsättare, 
uppförandepraxis och på vilket sätt musiken har spridits (Handskrifter 2004) 
 
Det specifika med handskrifter är att varje handskrift är unik. Ett musiktryck finns det 
ett flertal exakt likadana kopior av, medan en handskrift, även om det är en avskrift från 
en annan handskrift, bär prägel av den person som skrev den. Detta kan innebära 
problem vid själva handhavandet. Det kan bland annat ge problem vid dateringen 
eftersom handskriften sällan är daterad. Kan man identifiera notskriftens handstil går det 
att datera handskriften till notkopistens levnad. Rör det sig om en autograf innebär det 
att man kan datera handskriften någon gång under kompositörens levnad. Känner man 
till vilken samling som handskriften tillhör kan även det vara en hjälp. Även med hjälp 
av vattenmärket i papperet går det att fastställa uppgifter (Statens musikbibliotek 2004). 
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5. Empirisk studie 
 
5.1 Val av empiriskt material och avgränsningar 
 
För att titta närmare på hur musikalier katalogiserats har studier gjorts främst av 
Dübensamlingen vid Uppsala Universitet men även av kortkatalogen vid Statens 
musikbibliotek i Stockholm.  
 
Dübensamlingen valdes med tanke på att den till största delen innehåller 
kyrkomusikaliskt material. Eftersom tanken var att se hur man katalogiserat genom 
historien visade sig Dübensamlingen vara lämplig även för att det fanns att tillgå fyra 
kataloger från olika tider. Den senaste katalogen över Dübensamlingen är en datoriserad 
version där man håller på att lägga in uppgifter och den beräknas vara klar om cirka ett 
år. I den datoriserade versionen har ännu inga uppgifter om Dübensamlingens 
musiktryck lagts in. Detta innebar att jag i undersökningen av Dübensamlingens 
kataloger fick inrikta studierna på musikhandskrifter.  
 
Vid valet av vilka tonsättare och verk som skulle väljas var tanken att välja tonsättare 
som är representativa för kyrkomusiken och som fanns representerade i samlingen. 
Monteverdi och Schütz utsågs eftersom de räknas till några av de största under sin tid 
(se kapitel 3.4). Vid valet av verk av Monteverdi och Schütz låg ingen djupare tanke 
bakom varför just de verken valdes. Det valda verket av Schütz finns även som 
musiktryck i Libris, den nationella biblioteksdatasystemet gemensamt för de svenska 
forskningsbiblioteken, varför jag även tittar på det. 
 
Eftersom den datoriserade versionen av Dübensamlingens katalog ännu inte innehåller 
några musiktryck valde jag även att studera kortkatalogen vid Statens musikbibliotek 
(SMB) för att se hur generella problem med musikkatalogisering lösts där. Tyvärr 
innehöll inte dess kortkatalog verken som studerats från Dübensamlingen. Det hade 
annars varit intressant att göra en jämförelse. Tanken med studierna i SMB är att se hur 
det specifika för musiktryck behandlats, jämfört med handskrift. Studien i SMB blir 
därför inte lika detaljerad och djupgående som i Dübensamlingens kataloger. 
 
Samma tanke som vid valet av tonsättare vid Dübensamlingen styrde även valet av 
tonsättare i SMB:s kortkatalog. Här föll valet på Monteverdi, Palestrina och Bach, även 
de stora kyrkomusikaliska tonsättare under deras levnadstid (se kapitel 3.3-3.4). Verken 
av respektive tonsättare valdes ut med syfte att exemplifiera det generella med 
musikkatalogisering. 
 
Vad gäller exemplen från både Dübensamlingen och SMB så valdes de med tanke på att 
vara goda exempel snarare än att vara representativa för respektive samling.  
 
5.2 Dübensamlingen 
 
Vid handskrifts- och musikavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek finns både 
musiktryck och handskrifter av musikalier från medeltid, renässans och fram till och 
med 1600-talet. Musikalierna har erhållits genom donationer, byten och köp. Tryckta 
noter har förvärvats genom pliktleverans och av de äldre musiktrycken är ett flertal 
krigsbyten från 30-åriga kriget (Uppsala universitetsbibliotek 2004).  
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Dübensamlingen är en av den musikhistoriskt viktigaste beståndsdelen inom Uppsala 
Universitets musiksamlingar. Den består av ca 2000 verk och innehåller musiktryck, 
men främst handskrifter av vokal kyrkomusik och instrumentalmusik. En stor del av 
samlingen innehåller vokalmusik av Buxtehude och ett flertal andra nordtyska 
kyrkomusiker, vilket ger en bild av musiklivet i städerna kring Östersjön under 1600-
talet. Dübensamlingen innehåller även inslag av italiensk, engelsk och fransk musik 
(Uppsala universitetsbibliotek 2004). 
 
Det var släkten Düben som samlade in och sedermera skänkte samlingen till Uppsala 
Universitetsbibliotek. Hovkapellmästartjänsten vid det svenska hovet innehades mellan 
år 1640 till 1718 av olika medlemmar av familjen Düben (Uppsala universitetsbibliotek 
2004). Det var Anders Düben d.ä. som grundlade samlingen, men den som samlat in det 
mesta av materialet var hans son Gustaf Düben. Genom upprepade resor till utlandet, 
främst Tyskland varifrån släkten Düben hade sitt ursprung, samlade han ihop det mesta 
av materialet. Det var därefter Gustafs son, Anders Düben d.y., som år 1732 skänkte 
samlingen till universitetet (Düben 1983).  
 
Samlingen rymdes då i två kistor som placerades i galleriet i biblioteket. På grund av 
årstiden, det var vinter och belysning saknades, fick kistorna stå ouppackade under en 
längre tid (Lindberg 1946, s. 8-9). Eftersom Dübensamlingen länge låg orörd var den 
därmed intakt från den tid den donerades. Det sägs ha förekommit en katalog eller en 
förteckning över samlingen från 1730-talet, men den har försvunnit och har kanske 
aldrig funnits i bibliotekets ägo. En inventering skedde år 1785 men samlingen verkar 
ha varit okatalogiserad i över hundra år (Lindberg, 1946, s. 10-11). 
 
Det var först under 1880-talet som vice bibliotekarien Anders Lagerberg upprättade en 
handskriven katalog (finns i ett exemplar) över bibliotekets hela musiksamling. Detta 
gjordes av både tryckta och handskrivna musikalier, dock utan att särskilja de olika 
kollektionerna. Lagerberg hade gått i pension men fick ett årligt arvode för att ordna och 
förteckna bibliotekets musikalier. Förutom att upprätta katalogen ordnade Lagerberg 
upp alla lösa stämblad och tabulaturer. Lagerberg gjorde ett stort arbete trots att han 
musikaliskt sett inte var fackman. 1891 var så hela förteckningen över bibliotekets 
musiksamling färdig. Den bestod av sex inbundna band: 1. Vokalmusik i tryck, 2. 
Vokalmusik i handskrift, 3. Vokalmusik i tabulaturskrift, 4. Instrumentalmusik, 5. 
Svensk vokalmusik, 6. Svensk instrumentalmusik (Lindberg, 1946, s. 11-14). 
 
I sitt arbete med att katalogisera gav Lagerberg de olika verken ett signum unikt för 
varje musikalie. Vid sidan av katalogen uppfördes även ett inventarium, byggt utifrån 
dessa signa, utarbetat av f.d rektor Brolén, även detta handskrivet. (Lindberg, 1946, s. 
11-14). 
 
1946 kom så en avhandling av Folke Lindberg. Det var en katalog över främst 
vokalmusiken i Dübensamlingen, med en inledning där samlingens tillkomst och 
historia redovisas. Den tidigare katalogen skapad av Lagerberg, utgjorde en 
utgångspunkt för avhandlingen. Lagerbergs kortfattade uppgifter överfördes först på 
kort (ett kort per verk) för att sedan bearbetas och systematiseras, innan uppgifterna 
infördes i avhandlingens katalog (Lindberg, 1946, s. 16). Lindbergs avhandling 
användes sedan som katalog för Dübensamlingen fram till 1960-talet (1965-66) då Jan-
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Olof Rudén vid Statens musikbibliotek utarbetade en kortkatalog inom RISM-projektet 
(se nedan beskrivning av RISM-projektet) (Edling 2004). 
 
För närvarande pågår ett projekt att skapa en datoriserad katalog över Dübensamlingen. 
Den påbörjades i slutet på 1980-talet av institutionerna för musikvetenskap vid Uppsala 
universitet och University of Rochester, USA. Det första som gjordes var att lägga in 
uppgifter från Lindbergs katalog och för närvarande pågår arbetet med att lägga in 
uppgifter från varje musikalie och även att skanna in handskriften. Uppgifterna som 
läggs in i databasen är mycket utförliga och bygger på ett internationellt 
musikvetenskapligt forskarintresse för Dübensamlingen (Hedell 2004). I den 
datoriserade katalogen är än så länge endast vokalverken inlagda. Den stora samlingen 
av Buxtehudes verk är inte heller inlagd. Detta arbete kommer att utföras av Kerala J. 
Snyder vid University of Rochester, USA (Hedell 2004). 
 
5.2.1 Dübensamlingens kataloger 
 
Nedan följer en genomgång av Dübensamlingens kataloger i kronologisk ordning. 
Uppgifter om katalogens uppkomst och bakgrund tas upp. Jag avser att presentera vilka 
uppgifter som tas upp i varje enskild katalog och även visa utdrag ur detsamma. Korta 
kommentarer ges om katalogspecifika uppgifter och jag kommenterar även vad de 
enskilda posterna står för. Verken som belyses med exempel från respektive katalog är 
hela tiden samma verk. Verken är Confitebur tibi Domine av Monteverdi och 
Magnificat av Schütz (hans italienska namn var Sagittarius). 
  
5.2.1.1 Lagerbergs katalog 
 
De empiriska uppgifterna ur Lagerbergs katalog är hämtade ur band 2 (Vokalmusik i 
handskrift). 
 
De uppgifter som finns med i Lagerbergs katalog är: 
 
Tonsättarens namn 
Verkets titel 
Kort beskrivning av besättning 
Signum (Lagerbergs) 
Korta anteckningar (information om tabulatur, årtal mm) 
 
Nedan visas utdrag ur Lagerbergs katalog (Bild 1 och 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. 
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Bild 2. 
 
Lagerbergs katalog är handskriven. Verken är uppställda efter tonsättarens efternamn, 
som även är understruket. Finns det flera verk av samme tonsättare är verken alfabetiskt 
uppställda efter verkets titel. Under titeln ges en kortfattad beskrivning över 
besättningen, det vill säga vilka instrument och röster som verket är skrivet för.  
 
Tonsättaren namn Monteverdi Schütz 
Verkets titel Confitebur tibi Domine  Magnificat  
Besättning (á 6)=6 stämmor 

Canto Solo= Sopran solo 
con 5 Viole=med 5 violiner 
e Organo= och orgel 
 

á 4 voc= med 4 röster 
E 5 strom.= och 5 instrument 
ad placit. 2 Capelle= efter 
behag 2 körer 
con Basso Continue= med 
generalbas 

Signum 29:22 34:4 
Korta anteckningar Part. Tabulat. G.D. III fol. 10. 

=Hänvisning till Gustaf 
Dübens partiturböcker 
1664= datum när handskriften 
är gjord 

[Ed.w.Ehmann.1962. 
Bärenreiter 4334]=Hänvisning 
till utgåva av musiktryck 

 
I kanten av katalogen, till vänster om tonsättarnamnet, finns ett signum gjort av 
Lagerberg, unikt för varje verk, för att underlätta återfinnandet av verket. Exempelvis 
betecknar numret 34 ett verk av Sagittarius (Schütz italienska namn) och numret efter 
kolontecknet är numrerat efter antalet verk av samme kompositör. Detta signum 
användes även vid uppbyggnaden av det inventarium som gjordes under Lagerbergs tid. 
Dessa signum används fortfarande i Uppsala Universitets bibliotekskatalog och i den 
pågående datoriseringen av katalogen.  
 
I högerkanten på Lagerbergs katalog finns även anteckningar till vissa verk. Där verkar 
en del anteckningar vara gjorda av Lagerberg för att förtydliga om det exempelvis finns 
tabulaturer (se ovan Monteverdi), gjorda av Gustaf Düben, till verket. Gustaf Düben  
skrev nämligen 5 tabulaturböcker till sin samling och anteckningen till Monteverdis 
verk ovan hänvisar till den tredje boken. 
 
Det finns även anteckningar i högerkanten vilka verkar vara tillförda vid ett senare 
datum. Handstilen är en helt annan. Troligtvis är det Jan-Olof Rudén som tillfört dessa 
anteckningar om exempelvis utgåvor av verken eller andra hänvisningar. En anledning 
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till att det kan vara Rudén som gjort dessa anteckningar är att det ibland är daterat till 
1962 och det var vid denna tid som Rudén arbetade med RISM-katalogen. Se ovan 
Schütz verk där anteckningen inom hakparentes syftar på ett musiktryck av samma verk 
utgiven av W. Ehmann 1962, förlag Bärenreiter 4334). 
 
5.2.1.2 Lindbergs katalog 
 
Lagerbergs katalog var en naturlig utgångspunkt vid arbetet med Lindbergs avhandling. 
Till att börja med överfördes Lagerbergs kortfattade kataloguppgifter till katalogkort, ett 
för varje verk. Hela katalogen arbetades igenom på detta sätt och uppgifterna 
bearbetades och systematiserades. Eftersom avhandlingen gällde Dübensamlingen 
uteslöts verk som inte tillhörde den samlingen. Alla musikalier i samlingen förvarades i 
kapslar och efter att kortkatalogen upprättats genomfördes en genomgång av alla 
musikalierna och från varje musikalie togs dessa uppgifter med på katalogkorten.  
 
De uppgifter som Lindbergs katalog bygger på är utökade jämfört med Lagerbergs 
katalog. Enligt Lindberg ansågs de av honom upptagna uppgifterna vara ett minimum. 
Även uppgifter på notbladen i form av texttillägg av olika slag, såsom dedikationer och 
uppgifter om tonsättaren har tagits med om det finns sådana. Alla uppgifter som säger 
något om tonsättaren, hans verk eller omständigheterna kring verkets tillkomst och som 
kan vara av intresse för en forskare har medtagits i katalogen och placerats i noter till 
varje enskild komposition. Uppgifter om verkets form, exempelvis motetto, concerto m 
fl, har infogats omedelbart efter textincipitet som en del av titeln (Lindberg, s. 16-18). 
När samtliga uppgifter var inlagda på korten överfördes dessa sedermera till katalogen. 
 
En av uppgifterna med Lindbergs katalogarbete var att minska antalet verk av okända 
tonsättare. I Lagerbergs katalog hade avdelningen Anonymer en stor plats. Här kan 
påpekas att det kanske var Lagerbergs musikaliska kompetens och tid som inte riktigt 
räckte till för att göra en genomgående undersökning för att finna dubletter och 
därigenom minska antalet anonyma verk. Lindberg gick däremot igenom verken och 
kunde finna ett antal anonyma verk som var dubletter till redan namngivna tonsättare 
(Lindberg s. 19-20).  
 
De uppgifter som finns med i Lindbergs katalog är: 
 
Tonsättarens namn 
Verkets signum 
Textincipit (dvs kompositionens namn) [incipit: de första tonerna eller textbörjan i ett 
musikaliskt verk] 
Besättning  
Tonart 
Taktarter 
Taktantal 
(kursiv stil: de musikaliska faktorerna) 
Förekomst av verket i tabulaturskrift eller stämskrift (ursprungligen transkriptioner av 
flerstämmig vokal sats, vanligen från stämböcker till notation anpassade för 
soloinstrument, exempelvis orgel, klaver, luta) 
Materialbeskrivning: antalet blad och format på bladen 
Textkällan 
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Nedan visas utdrag ur Lindbergs katalog (Bild 3 och 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. 
 
Lindbergs katalog är maskinskriven men till huvudsaklig del uppbyggd på liknande sätt 
som Lagerbergs katalog. Förfa ttarens efternamn är understruket två gånger och 
förnamnet en gång. Verkets signum (samma som i Lagerbergs katalog) står att finna i 
höger kant.  
 
Även i Lindbergs katalog är verkens titlar uppställda i alfabetisk ordning efter 
tonsättaren. Som titel använder Lindberg textbörjan av verket (textincipit) varför titeln i 
dessa fall blir lite längre.  
 
 
Kataloguppgifter   
Tonsättarens namn Monteverdi Schütz 
Verkets signum 29:22 34:4 
Textincipit Confitebur tibi Domine in toto 

corde meo 
Magnificat anima me 

Besättning S=sopran 
5 Va=5 viola 
BC= Basso Continue: orgel 
 

Solo: Sopran, alt, tenor bas 
Ad lib (efter behag) 2 körer m. 
vardera Sopran, alt, tenor, bas 
2 V=2 violiner 
3 Tromboni= 3 tromboner 
Violone=violoncell 
BC=Basso Continue 

Tonart C-dur G-dur 
Taktarter C, 3/2 C, 3/1 
Taktantal 430 322 
Uppg. om 
tabulatur/stämskrift 

St.;=stämskrift St.;=stämskrift 
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Material- 
beskrivning 

l bl.,2:0=lösa blad storlek 2:0 
14 bl.,4:0,=14 blad storlek 4:0 
omslag. 
Dat.: 1664=datering av 
handskrift 

12 bl.,2:0,=12 blad storlek 2:0 
8 bl.,4:0.=8 blad storlek 4:0 

Textkällan Ps.110.=Psaltaren 110 Luk. 1:46-55=Lukas 
evangeliet 1:46-55 

 
Ibland kan man finna en handskriven anteckning vid sidan av kataloguppgifterna. Vem 
som skrivit den kan man inte med säkerhet fastställa. I anteckningen till Schütz verk 
liknar handstilen samma anteckning som i Lagerbergs katalog. Det handlar även här om 
en hänvisning till en utgåva av samma verk i musiktryck. I kataloguppgifterna till 
Schütz verk finns även en anteckning, =SWV 468, som är en hänvisning av verket till 
Schütz verkförteckning. 
 
5.2.1.3 RISM-katalogen i Dübensamlingen 
 
RISM-katalogen i Dübensamlingen är en kortkatalog som gjordes under 1960-talet av 
musikvetaren Jan-Olof Rudén, som arbetade med RISM-projektet. RISM (Répertoire 
international des sources musicales) är ett internationellt projekt med syfte att inventera 
och katalogisera nottryck och handskrifter samt skrifter om musik från före ca år 1800. 
Det är den internationella musikbiblioteksföreningen IAML (International Association 
of Music Libraries) som ligger bakom beslutet med RISM´s världsomfattande 
källinventering. IAML´s officiella organ är tidskriften "Fontes ArtisMusicae” där 
arbetet med RISMprojektet rapporteras (Statens musikbibliotek 2004).  
 
I RISM-projektet katalogiserar varje land sitt eget material som sedan sammanställs vid 
en internationell central i Frankfurt am Main. Detta medför att olika länder katalogiserar 
efter olika regler. Numera är reglerna mer samordnade, men de bygger på RISM´s egna 
regler och inte på exempelvis ISBD. Bland annat används inte uniforma titlar i någon 
större grad och andra uppgifter som anses viktiga att ha med är exempelvis till vem ett 
verk är skrivet eller vem som kopierat handskriften (Statens musikbibliotek 2004) 
(Holm 2004). 
 
I Sverige är det Statens musikbibliotek som är central för RISM-arbetet sedan starten 
1954. Inventeringen i Sverige genomfördes 1954-1977 och bestod av material i 
offentliga bibliotek och institutioner av tonsättare/författare födda före år 1770. Inga 
privata samlingar ingick i inventeringen (Holm 2003). 
 
RISM-arbetet inleddes med att enkäter skickades ut till de bibliotek och institutioner 
som antogs förvara relevant material. Ibland gjordes personliga besök för att få fram 
material. Därefter sändes musikalierna till SMB för förtecknande, eftersom det där 
fanns att tillgå jämförelse- och referensmaterial. Undantag från denna arbetsrutin var 
Stifts- och landsbiblioteket i Skara och Uppsala universitetsbibliotek och 
Dübensamlingen som bearbetades på plats av musikvetaren Jan-Olof Rudén som var 
knuten till projektet (Holm 2003). 
 
Numera är det primära katalogiseringsarbetet är avslutat men efterarbete och 
kompletteringar sköts numera av Anna-Lena Holm, bibliotekarie och ansvarig för 
handskriftsavdelningen vid Statens musikbibliotek (Holm 2003). 
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Vid katalogiseringen inom RISM-projektet utgör musikaliens titelblad 
katalogiseringsingången och ett katalogkort kan gälla för såväl ett individuellt stycke 
som flera stycken. Det finns internationellt standardiserade katalogkort för tryck inom 
RISM-projektet som används vid katalogiseringsarbetet. De är upplagda på följande 
sätt: 
 
Tonsättarnamn Förnamn 
 
Titel med gemena bokstäver utan angivande av radslut,  
[Inom klammer anges egna tillägg som t. ex. tonarter för  
tryck med genre-titlar innehållande färre än sju verk.]  
(Inom parentes anges uppgifter hämtade från annat ställe  
än titelbladet, liksom seriebeteckning. Eftersom  
parantesen tillskrivits denna funktion återges  
parentes på själva titelbladet med hakar < >.)  
Förlagsort, förläggare, tryckår, editionsnummer,  
plåtnummer, gravörens namn.  
Ev. uppgift om trycket är partitur eller klaverutdrag:  
antal volymer och antal sidor;  
Om verket består av stämmor (fasciklar) uppges antalet  
och stäm- eller instrumentbeteckningar i förkortning.  
Trycktyp (stick, litografi, etc.)  
[Textspråk om annat än titelns]  
[Besättning om det annars ej framgår]  
"Textincipit . .. "  
 
Anmärkningsrad  
Land   Ort   Institution 
(Holm 2003) 
 
Sverige var ett av de första länderna som inledde RISM-projektet och vid detta tillfälle 
var katalogiseringsreglerna för handskrifterna inte slutgiltigt utformade. Detta i 
samband med ett sent beslut att lägga dessa förteckningar direkt i ett databasregister fick 
till följd att korten för handskrifter i Sverige inte är lika enhetliga som korten för tryckta 
musikalier. Utformningen för kort av handskrifter i Sverige ser ut på följande sätt: 
 
Tonsättarnamn Förnamn 
 
Titel med både gemena och versala bokstäver, varje  
radslut angivet med snedstreck (/), ägarnamn utelämnas  
och dedikationer m. m. ersätts med tre punkter.  
Samma användning av parenteser, klamrar, hakar och  
tonartsangivelser som för trycken. Om manuskriptet  
består av endast ett verk anges ev. satsbeteckningar  
inom klammer direkt under titeln.  
 
"Textincipit . . . "  
 
Ms. eller Autogr. (om tonsättarens egenhändiga piktur).  
Datum (om detta ej står i manuskriptet anges ungefärlig  



37 

datering inom klammer).  
Volym- eller stämuppgift som för tryck. Om manuskriptet  
inte är paginerat uppges antal blad.  
[Textspråk om annat än titelns]  
[Besättning om det annars ej framgår] 
 
Anmärkningsrad med särskild hänvisning till tryck av  
verket, tematiska förteckningar eller dyl referenser  
Land   Ort   Institution   Signum  
Notincipit om verket ej kunnat identifieras  
(Holm 2003) 
 
Utdrag ur Dübensamlingens RISM-katalog (Bild 5 och 6): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6. 
 
Dübensamlingens RISM-katalog är en maskinskriven kortkatalog. Korten är uppställda 
efter tonsättarens efternamn. Notincipiten (notexemplen) som finns med på vissa av 
katalogkorten är däremot skrivna för hand. 
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Uppgifterna i Dübensamlingens RISM-katalog stämmer inte riktigt med de som ska 
vara med enligt reglerna för utformningen av kort av handskrifter i Sverige (se ovan). 
Detta kan troligen bero på att reglerna inte var slutgiltigt utformade vid arbetet för 
Dübensamlingen. Nedan visas de uppgifter som finns med i Dübensamlingens RISM-
katalog: 
 
Kataloguppgifter   
Tonsättarens efternamn M o n t e v e r d i S c h ü t z 
Tonsättarens förnamn Claudio Heinrich 
Titeluppgifter 
med uppgifter om 
satsbeteckningar 
(avskrivet från 
handskriften) 

”Confitebur tibi Domine”/ 
â 6./=6 stämmor 
Canto solo: Con:5:viole./ 
=sopransolo: m. 5 
violiner 
Di: Sig:/ 
Claude: Monteverde/ 
257.= (en numrering 
gjord av Gustaf Düben) 

Magnificat a 4 voc.: e 5 
instroment/ =Magnificat med 
4 röster och 5 instrument 
ad placitum 2 Capelle. H.S./ 
=efter behag 2 körer 
No 10. 
[SWV 468] 

Textincipit ”Magnificat anima 
mea…” 

- 

Datering Ms. 1664 Ms. nicht später als 1672 
Volym- eller stämuppgift 
a) tabulaturuppgifter 

Keybord tabulature: 4 f. 
[f.10v-13 in compound 
vol.] 

- 

Volym- eller stämuppgift 
b) Stämuppgifter 

7 fasc.: S solo, vla I, II, II, 
IV, V, org [bc]=7 häften: 
sopransolo, viola 1, 2, 3, 
4, 5, orgel (generalbas) 

19 fascioli.: [soli] SATB; 
[capella I: SATB]; [capella II: 
SATB]; vl I, II, trb [I, II, III], 
violone, bc= 19 häften: solo 
sopran, alt, tenor, bas;  
[kör 1 SATB]; [kör 2 SATB]; 
violin 1, 2; trombon 1, 2, 3, 
violoncell, generalbas. 

Anmärkningsrad - Publ.: Bärenreiter Eno 4334, 
1962. 
Stuttgarter Schütz-Ausg.  
Bd. 27 
(=Hänvisning till musiktryck) 

(Land Ort Institution) 
Signum  
 

Vok.mus. i hs.=Vokal 
musik i handskrift 
a)79:10 b)29:22 

Vok.mus i hs.=Vokal musik i 
handskrift 
34:4 

Ev. Notinc ipit Notexempel: viola 1 och 
sopransolo 

- 

 
RISM-katalogen är som tidigare nämnts en katalog uppbyggd på egna speciella regler, 
men har använts som katalog i Dübensamlingen sedan 1960-talet.  
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5.2.1.4 Den datoriserade katalogen 
 
Datoriseringen av Dübensamlingens katalog är ett projekt som startade redan 1988 av 
institutionerna för musikvetenskap vid Uppsala universitet (Erik Kjellberg) och 
University of Rochester, USA (Kerala J. Snyder). Mellan åren 1989-1990 skedde 
arbetet till stor del på idéell basis och genom att studenter lade in uppgifter från 
Lindbergs katalog i databasen. Under större delen av 1990-talet låg arbetet till stor del 
vilande bland annat på grund av bristande ekonomiska resurser. Från och med 2003 har 
projektet fått pengar från Riksbankens fond för infrastrukturella medel, en fond till för 
inventering och katalogisering av sådant material. Projektet beräknas vara klart efter två 
år och då ska hela Dübensamlingen vara inlagd och inskannad i databasen (Hedell 
2004a). 
 
Grundstrukturen på databasen har utformats genom ett samarbete mellan de två i 
projektet involverade universiteten. Kerala J. Snyder i USA har stor erfarenhet av att 
arbeta med liknande databasprojekt. Det tekniska arbetet med databasen sker med hjälp 
av en ingenjör vid Universitetet i Göteborg där servern för närvarande finns. När 
databasen är färdig kommer den att finnas i biblioteket Carolina Rediviva vid 
universitetet i Uppsala. På vilket sätt databasen kommer att vara tillgänglig för 
allmänheten är ännu inte bestämt. En fråga att ta ställning till är hur man gör med 
notbilderna som skannas in, så att de inte missbrukas. Exempelvis så att noterna inte 
kopieras och säljs utan att källan anges. Ett alternativ är att man som användare får 
registrera sig och betala en summa pengar för att få tillgång till databasen. Hur 
databasen kommer att finnas tillgänglig är en fråga för Uppsala universitetsbibliotek 
(Hedell 2004b). 
 
Uppgifterna för varje verk i Dübensamlingen läggs in i tre skilda nivåer i databasen. De 
olika nivåerna skiftar i utförlighetsgrad. 
 
Nivå 1: Edit Work – verknivå 
Nivå 2: Edit Düben Source - källnivå 
Nivå 3: Edit part - stämbladsnivå 
 
Nivå ett – verknivå 
 
Nivå ett, den så kallade verknivån, är en övergripande nivå och innehåller uppgifter om 
själva verket. Det är en generell nivå för kompositionen och är inte avhängigt källan. 
Man kan säga att det är en allmän information. Informationen på denna nivå är i första 
hand hämtad från Lindbergs katalog, men man har tagit hänsyn till uppgifter om nyare 
forskningsrön. Dels har det funnits anteckningar i Lindbergs katalog gjorda av senare 
forskare efter att nya rön om verk uppkommit och dels anteckningar om allmänna 
musikvetenskapliga rön. Om det exempelvis skrivits en avhandling om ett verk som 
förekommer i Dübensamlingen och det där framkommer nya rön så har man gått efter 
den informationen. Både uppgifterna om kompositör och titel på verknivån är 
normaliserade. Titeln är den uniforma titeln och kompositörens namn är den 
standardiserade internationella praxisen. Båda uppgifterna är hämtade ur lexikon. 
 
För exempel på verken av Monteverdi och Schütz i den datoriserade katalogens 
verknivå se Bilaga 1 och 2.  
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Ur utdraget på Monteverdis verk ser vi ett exempel på att uppgifterna inte stämmer med 
de tidigare i de andra katalogerna. Här har uppgifter från senare forskare visat att detta 
verk är komponerat av Johann Rosenmüller och inte Monteverdi. Information om 
attribuering läggs in i det fältet (är ännu inte gjort). Uppgifterna om att Rosenmüller var 
tonsättare till detta verk är hämtade från Stadsbibliothek i Berlin där en systersamling 
till Dübensamlingen finns, den så kallade Bokemeyersamlingen (Hedell 2004a) 
 
På varje nivå i databasen finns många fält att fylla i. Fälten innehåller uppgifter som 
anses relevanta för varje enskild nivå. På verknivån kan det exempelvis röra sig om 
uppgifter om att verket är skrivet för någon speciell högtid (Feast) eller uppgifter om att 
verket finns i en annan katalog (Mitjana & Davidsson cat no). Det är dock inte alltid 
som det finns uppgifter att fylla i för varje verk och ibland har uppgifterna ännu inte 
blivit inlagda. Detta förklarar de tomma fälten.  
 
Nivå två – källnivå 
 
Källnivån är en mellannivå och består av information som finns att hämta från den 
aktuella källan. Ett och samma verk kan finnas i olika källor, men på denna nivå är det 
information från, i detta fall, Dübensamlingens material. Man kan även säga att det är 
en sammanfattning av den information som finns på den specifika källan och från 
informationen på stämbladsnivån (Hedell 2004b). 
 
Exempel på  Monteverdis och Schütz verk på källnivån, se Bilaga 3 och 4. 
 
I Bilaga 3 ser man att det åter står Monteverdi som kompositör för verket Confitebur 
tibi Domine, eftersom det är de uppgifterna som står på källan. Inte heller på denna nivå 
är alla uppgifter ifyllda. Här kan uppgifter om ”Pencilnumber” finnas ibland och det rör 
sig om en handskriven numrering på handskrifterna som troligen gjordes av Gustaf 
Düben.  
 
Nivå tre – stämbladsnivå 
 
Denna nivå är den mest detaljerade nivån. Liksom på källnivån utgår man från den 
information som finns på källmaterialet, men på här katalogiseras varje enskilt stämblad 
noggrant i detalj. Alla uppgifter som finns i originalet läggs in, även uppgifter såsom 
papperets storlek och vattenmärke. Vattenmärke kan ha betydelse för forskare vid 
datering och bestämning av anonyma verk, eller för att se ett verks spridning (Hedell 
2004a).  
 
Bilaga 5 och 6 visar exempel på Monteverdis och Schütz verk på stämbladsnivån. 
Bilaga 5 visar uppgifter från stämbladet för orgelstämman i Monteverdis Confitebor tibi 
Domine. Bilaga 6 visar uppgifter från stämbladet för melodistämman (Cantus) i Schütz 
Magnificat. 
 
5.2.1.5 LIBRIS 
 
Det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS har sin bas vid Kungliga biblioteket i 
Stockholm och ansvarar för drift och utveckling av nationella lösningar inom 
biblioteksområdet. Syftet med LIBRIS är att vara ett rationaliseringsinstrument för de 
bibliotek som är medlemmar och syftar även till att synliggöra samlingarna vid landets 
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forskningsbibliotek. Områden där LIBRIS bedriver sin huvudsakliga verksamhet är den 
centrala samkatalogen och det nationella fjärrlånesystemet. Det är ca 300 bibliotek i 
Sverige, varav de flesta är universitets-/högskole- och specialbibliotek,  som registrerar 
sitt material i LIBRIS vilket sedan finns sökbart via LIBRIS webbsök. 
 
Verket av Schütz som studerats i Dübensamlingens katalog finns även som tryck och i 
LIBRIS katalog. Däremot finns inte verket av Monteverdi/Rosenmüller som tryck eller 
handskrift i LIBRIS. Dock kan det vara av intresse att se hur ett verk i Dübensamlingen 
som även finns som musiktryck representeras i en katalog som finns tillgänglig för 
allmänheten idag. 
 
Nedan visas en fullpost av Schütz Magnificat i LIBRIS (musiktryck), Bild 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7. 
 
Som står att utläsa av ovanstående exempel ser vi användandet av uniform titel. 
Eftersom det rör sig om ett musiktryck finns det även med uppgifter om förlagsnamn 
och ort. Även uppgifter om plåtnummer finns med och att verket är del av ett större 
samlat verk. Vi får även SAB klassificeringskoder. 
 
5.3 Statens musikbibliotek 
 
Statens musikbibliotek (SMB) är ett av Europas största forskningsbibliotek inom sitt 
område. Biblioteket grundades år 1771 som Kungliga Musikaliska akademiens 
bibliotek. Sedan 1981 ingår biblioteket, tillsammans med Musikmuseet och svenskt 
visarkiv, i Statens musiksamlingar. Det nuvarande namnet erhölls 1996 (Statens 
musikbibliotek 2004). SMB har flera samlingar av äldre 1600-1800-tals tryck och 
musikhandskrifter. Däribland ett flertal orginalmanuskript av svenska tonsättare. 
Dessutom innehar biblioteket musikvetenskaplig litteratur och kritiskt-vetenskapliga 
notutgåvor (Statens musikbibliotek 2004). 
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Utöver arbetet som forskningsbibliotek är SMB också ett allmänt musikbibliotek som 
innehar omfattande samlingar och noter i alla besättningar och genrer för utlåning. 
Musiklitteratur finns i alla ämnen, inklusive jazz och populärmusik. Biblioteket 
tillhandahåller även kompletta orkesterverk till utlån. SMB är öppet för alla och för 
boende utanför Stockholm kan man låna genom det lokala biblioteket (Statens 
musikbibliotek 2004). 
 
SMB:s samlingar består av en omfattande samling handskrifter och äldre tryck, både 
litteratur och musikalier, från 1500-1800-talet. När biblioteket startade sin verksamhet 
fanns ingen musikhandel i Stockholm och därför fick man leta sig utanför landets 
gränser för att köpa noter. En stor del av samlingen har även tillkommit genom 
donationer och testamenten (Lönn 2004). Bibliotekets moderna samlingar, som består 
av material efter 1850, innehåller litteratur (böcker, tidskrifter), musikalier, fonogram, 
videogram, mikroformer och elektroniska medier. Material yngre än hundra år lånas ut, 
medan äldre material får man begära att titta på eller beställa materialet på mikrofilm 
eller papperskopior (Statens musikbibliotek 2004). Samlingarna bestod från början mest 
av 1700-1800-tals västerländsk konstmusik, men har alltmer breddats till att omfatta fler 
genrer. Fortfarande utgör en stor del av samlingen konstmusik med noter för piano, 
kammarmusik, orkester- och blåsmusik mm. Numera finns även album med rock och 
populärmusik (Lönn 2004). SMB är även central för den svenska avdelningen i det 
internationella RISM-projektet (se kapitel 5.2.2.3). 
 
5.3.1 Statens musikbiblioteks k ataloger 
 
De första samlingarna till biblioteket erhölls 1795 och antecknades på listor. 
Bibliotekets första handskrivna katalog är daterad till 1806 och gjordes av Per Frigell 
som arbetade som sekreterare på Musikaliska akademien från 1797-1842. Frigells 
efterträdare Drake använde sig av katalogen men uppdaterade och fyllde i katalogen 
endast sporadiskt. Vid senare delen av 1800-talet två- eller tredubblades Musikaliska 
akademiens samlingar genom gåvor. Det finns inga uppgifter om att dessa fördes in i 
någon katalog. Förteckningar fördes över större gåvor på så kallade accessionslistor 
(Holm 2004) 
 
Någon gång i början på 1900-talet, kanske på 1920-talet, tillkom en lappkatalog som 
byggde på hur samlingen såg ut vid denna tidpunkt. Katalogen bestod av tio serier varav 
det finns någon enstaka serie kvar. Däribland serie ett som innehåller manuskript och 
fortfarande används av bibliotekarien. När lappkatalogen sedan överfördes på kort 
slängdes de flesta serierna (Holm 2004). 
 
Kortkatalogen byggdes upp på 1930-talet och utgick ifrån den tidigare lappkatalogen 
och används av bibliotekets besökare än idag. Kortkatalogen var från början enbart en 
systematisk katalog som sorterade efter instrument. På 1970-talet kopierades katalogen 
och filerades om efter tonsättare. Katalogerna är uppdelade i Musikalier och Litteratur 
och i båda finns både en alfabetisk och en systematisk avdelning. Litteraturkatalogen 
innehåller böcker, tidskrifter och särtryck. Dessutom finns åtskilliga artiklar från både 
svenska och utländska samlingsverk och tidskrifter fram till 1965. Musikaliekatalogen 
innehåller både tryckta och handskrivna notutgåvor. Utöver huvudkatalogerna finns 
även specialkataloger för samlingar av olika slag (Statens musikbibliotek 2004). 
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Idag kan allt material på SMB (förutom handskrifter och tryck före 1800) katalogiserat 
från 1986 och framåt sökas i LIBRIS. Det material som inte finns i LIBRIS får sökas i 
bibliotekets kortkataloger (Statens musikbibliotek 2004).  
 
Kortkatalogen byggdes upp under ett antal decennier och reglerna för dess uppbyggnad 
har skiftat. Det har funnits många interna regler och olika praxis vid katalogiseringen, 
vilket speglas i katalogkorten, som både kan vara handskrivna eller maskinskrivna och 
mycket olika i form av utförandegrad (Lönn 2004).  
 
Ett exempel på katalogkort med olika form av utförandegrad visas nedan och 
exemplifieras av Palestrinas Stabat Mater (Bild 8 och 9): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9. 
 
Bild 8 och 9 visar exempel på katalogkort med olika katalogpraxis i samma katalog. 
Bild 9 är ett exempel på ett handskrivet kort med kortfattade uppgifter. Samma verk i en 
annan utgåva (studiepartitur) visas i Bild 8. Uppgifterna är utökade, men de är 
fortfarande kortfattade. 
 
Katalogkort med exempel på mer utförliga uppgifter men fortfarande med skiftande 
utförlighetsgrad sinsemellan kan ses i exempel från Monteverdis Mariavesper (Bild 10-
12). Kataloguppgifterna har, jämfört med Palestrina, utökats med uppgifter om sidantal, 
plåtnummer och uppgifter om text.  
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Här ges även exempel på olika utgåvor av samma verk. Det är ett partitur (Bild 10), ett 
studiepartitur (Bild 11) och en vokalutgåva (Bild 12). Hur uppgifterna om plåtnummer 
presenteras varieras på dessa tre kort. Även uppgifterna om bi-uppslag skiljer sig åt 
mellan de olika korten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12. 
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Ett och samma musikverk kan bestå av ett flertal olika volymer. Ett verk skrivet för en 
orkester innehåller stämmaterial för varje enskilt instrument. Hur detta hanteras i en 
bibliotekskatalog ser vi exempel på i SMB´s katalog. Bild 13-15 visar Bachs h-
mollmässa. Det är samma verk som katalogiseras på tre olika kort och hålls samman 
genom att de är numrerade i de vänstra hörnen från 1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 15. 
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Bild 13 visar kataloguppgifter över verket och utgåvan som helhet. Bild 14 fortsätter 
med att presentera de olika orkesterstämmorna och antal stämmaterial för varje enskilt 
instrument. Bild 15 är ett klaverutdrag över samma verk och presenteras på 
katalogkortet i sin helhet. 
 
5.4 Sammanfattning av den empiriska studien 
 
Den empiriska studien har gjorts genom att främst studera Dübensamlingens kataloger 
men även Statens musikbiblioteks kortkatalog, för att ta reda på hur musikalier har 
katalogiserats. Studien i Dübensamlingen har gjorts för att se om det finns skillnader 
mellan dess olika kataloger ifråga om vilka uppgifter som funnits med och hur de 
utvecklats genom historien. Den empiriska studien har även innefattat ett studium över 
hur de specifika dragen vid katalogisering av musik visat sig i Dübensamlingens 
kataloger och SMB:s kortkatalog. 
 
Det visar sig att Dübensamlingens kataloger genom historien har utvecklats och 
utvidgats. Kataloguppgifterna har blivit fler och mer detaljerade, även katalogernas 
utseende har förändrats från att vara handskrivna uppgifter i en bok, via maskinskrivna 
katalogkort till att man numera lägger in uppgifterna i en datoriserad katalog, med de 
möjligheter det innebär. 
 
De specifika problem som visar sig vid katalogisering av musikalier (se kapitel 2) har 
även dykt upp vid studiet av katalogerna. Studierna i Dübensamlingen och SMB:s 
kataloger har visat exempel på hur dessa problem lösts. Även begreppet ”verk”, som är 
centralt inom musikkatalogisering, har synliggjorts framför allt i Dübensamlingens 
datoriserade katalog. 
 
Det empiriska materialet har bestått av kyrkomusikaliskt material. Dübensamlingen 
består i huvudsak av kyrkomusik och vid studiet av SMB har det kyrkomusikaliska 
materialet lyfts fram. Den kyrkomusikaliska historien sträcker sig över mer än 2000 år 
och har i generella drag utvecklats från enstämmighet till flerstämmighet och från 
renodlat vokal musik till musik med både vokal och instrumental musik, med ibland 
stora orkestrar. Detta visas till viss del även i det studerade materialet där vi ser material 
över fyra århundraden. Från Palestrinas vokala körmusik till Bachs mässa för kör och 
orkester. 
 
Notskriftens utveckling sker parallellt med den musikhistoriska utvecklingen. 
Utvecklingen pågår under flera hundra år innan notskriften, som den ser ut idag, har 
etablerats. Notskriften tecknades från början ned för hand, men i och med att 
tryckkonsten uppkom utvecklades även musiktrycket. Denna utveckling har till viss del 
även kunnat ses i det empiriska materialet. Dübensamlingens kataloger visar på 
handskrifterna och det specifika med att katalogisera just dessa, medan materialet från 
SMB kunnat påvisa det specifika med musiktryck. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
Att studera hur den katalogiseringen av musikalier sett ut genom tiderna har varit det 
övergripande syftet med denna uppsats. Den historiska aspekten har nåtts genom att 
följa några verk i en specifik samlings kataloger genom historien. Den historiska 
tidsramen har styrts av den existerande samlingens förutsättningar. Syftet har även varit 
att titta på vilka specifika problem som finns vid beskrivningen av musikalier och hur 
principer och regler för musikalier ser ut. En avgränsning i uppsatsen har gjorts genom 
att låta det empiriska materialet utgöras av musikalier med kyrkomusikalisk innehåll. 
Denna avgränsning sker dels för att begränsa det stora material av musikalier som finns 
och dels för att det inom det kyrkomusikaliska området finns en lång historia av 
musikalier. Genom att i uppsatsen ge en bred bild av kyrkomusiken men även 
notskriftens utveckling har jag velat skapa en förståelse för det empiriska materialet. 
Utifrån detta ges sedan exempel på katalogiseringspraxis i två konkreta samlingar, 
främst i Dübensamlingen men även i Statens musikbiblioteks katalog.  
 
De teoretiska och metodiska elementen finns inbakade i uppsatsens text och presenteras 
inte i ett separat kapitel. I kapitel två ges en terminologi över de teoretiska begreppen 
som används som verktyg för uppsatsen. Metoden för hur den empiriska studien gått 
tillväga presenteras dels i inledningens kapitel 1.3 där syftet framställs, men en 
genomgång ges även i inledningen till den empiriska studien i kapitel 5.1.  
 
Det empiriska materialet har valts ut med tanke på syftet med uppsatsen. 
Dübensamlingen är intressant ur flera aspekter. För denna uppsats var den intressant 
dels på grund av sitt innehåll, att den främst består av kyrkomusik, och dels för att det i 
samlingen fanns att tillgå ett flertal kataloger från skilda tider. Dock innehåller 
samlingen mest material från 1600-talet varav det mesta är handskrifter. De musiktryck 
som finns i samlingen har ännu inte lagts in i den pågående databasen varför jag valde 
att inte undersöka dem. En del av det empiriska materialet har även bestått av material 
från Statens musikbiblioteks kataloger. Detta material har används främst för att belysa 
exemplen av de specifika problem som finns vid katalogiseringen av musikalier. 
Genomgången är därför inte lika detaljerad som studien av Dübensamlingen. Däremot 
finns här även material av musiktryck.  
 
Syftet med att studera katalogiseringen av musikalier kunde ha uppnåtts genom en 
undersökning av vilket material som helst och inriktningen mot kyrkomusik kanske inte 
ter sig helt logisk och självklar. Jag hade för att studera detta problem med musikalier 
inte behövt begränsa mig till någon speciell inriktning. Eftersom det trots allt finns en 
enorm mängd med musikalier ansåg jag att materialet skulle vinna på att en begränsning 
gjordes. Att det sedan blev kyrkomusik beror som tidigare nämnts på att det finns 
mycket material och att kyrkomusiken har präglat en stor del av musikhistorien både 
med avseende på notskriftens uppkomst, samt även på musiktrycket och handskriftens 
utveckling och spridning. Att min egen bakgrund som kyrkomusiker spelat in vid valet 
av ämnesområde ter sig självklart.  
 
För att skapa en förståelse och eventuellt påvisa samband i det empiriska materialet har 
jag försökt ge en bred bild av kyrkomusikens och notskriftens historia. Jag har i kapitel 
tre och fyra gjort en genomgång av historien. Det kan tyckas att avsnittet om  
kyrkomusikens historia är lite för dominerande. Detta kan jag hålla med om, att 
tyngdpunkten på detta avsnitt kan vara oproportionerligt stor, dock fyller kapitlet ett 
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syfte att presentera och ge en bakgrund till det empiriska materialet för att sedan utifrån 
detta ge konkreta exempel på katalogpraxis. 
 
Att studera hur katalogiseringen av musikalier sett ut genom tiderna har varit det 
övergripande syftet med denna uppsats. 
 
Uppsatsens syfte har lett till följande frågeställningar: 
 
• Hur har katalogiseringen av musikalier förändrats genom historien i en 

kyrkomusikalisk samling, Dübensamlingen? 
• Vilka är de specifika problemen med att katalogisera musikalier och hur har 

problemen lösts i Dübensamlingen och Statens musikbiblioteks kortkatalog? 
• Hur har kyrkomusikens utveckling sett ut genom historien? 
• Hur uppkom notskriften och hur har den utvecklats? 
 
6.1 Hur har katalogiseringen av musikalier förändrats genom historien 
i en kyrkomusikalisk samling, Dübensamlingen?  
 
De bibliografiska uppgifterna i Dübensamlingens kataloger presenteras katalog för 
katalog i kapitel 5.2.1. I stora drag kan man säga att kataloguppgifterna, på samma sätt 
som kyrkomusiken och notskriften, utvecklas genom historien. I den första katalogen, 
Lagerbergs katalog finner vi de mest kortfattade kataloguppgifterna. Man kan sedan se 
hur dessa uppgifter följs med i nästkommande kataloger, men utvidgas och utvecklas 
för att bli mer detaljerade och mer omfattande ju längre fram i historien vi kommer.  
 
Vid studiet av de olika katalogernas kataloguppgifter och hur dessa har förändrats över 
tiden tycker jag mig utläsa att en anledning till vilka uppgifter som tas med är beroende 
av för vilket syfte katalogerna skapades. När man tar detta i beaktande kan man utläsa 
olika tendenser från katalog till katalog. 
 
Lagerbergs katalog är den första och äldsta som finns bevarad för Dübenssamlingen. 
Det kan ha funnits någon förteckning dessförinnan men inget som finns bevarat. Även 
samlingen verkar har varit orörd under en lång tid och Lagerbergs uppgift var att sortera 
och katalogisera detta material. Lagerbergs katalog innehöll hela bibliotekets 
musikalier. Det var inte bara Dübensamlingens material han katalogiserade och han 
gjorde ingen skillnad på de olika samlingarna. Anledningen till vilka uppgifter som togs 
med i Lagerbergs katalog kan vara att syftet med denna i första hand verkar ha varit att 
ordna, förteckna och inventera bibliotekets musikalier och därför behövdes det inte 
alltför detaljerade uppgifter. Värt att notera är att Lagerberg skapade ett signum för 
varje enskilt verk, ett signum som används än idag vid Uppsala universitetsbibliotek. 
Lagerberg var biblioteksman i första hand och inte musikalisk fackman, något som 
Lindberg påpekar i sin avhandling. Detta kan också ha haft sin betydelse i 
sammanhanget. 
 
Lindberg själv hade däremot musikvetenskaplig utbildning och hans avhandling bestod 
i en katalog över vokalmusiken i Dübensamlingen. Lindberg utgick från Lagerbergs 
katalog men genom att göra en grundlig genomgång av materialet utvecklade han och 
tillförde fler uppgifter till katalogposterna. Man kan säga att han införde de musikaliska 
faktorerna i detalj, såsom besättning, taktart, tonart m fl. Lindberg säger själv i 
inledningen till sin avhandling att de uppgifter han bygger upp katalogen kring utgör ett 
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minimum. Men varifrån han grundar sin uppfattning över vilka uppgifter som ska med, 
om han hämtat dem ur någon regelsamling eller kommit på dem ur eget huvud framgår 
inte. Han verkar dock anse att uppgifterna kan komma till godo vid jämförelser och 
undersökningar av annat anonymt material och därför är det bra att vara detaljerad 
(Lindberg 1946, s.17). 
 
Dübensamlingens RISM-katalog är intressant ur den aspekten att syftet bakom 
katalogen kommer ur ett internationellt initiativ. På grund av detta internationella 
projekt finns det andra förutsättningar för denna katalog. Syftet med projektet är en 
inventering och en katalogisering av musiktryck och handskrifter av musik före 1800. 
De uppgifter som finns med grundar sig på de internationella reglerna för projektet. 
Dessa regler grundar sig på RISM och inte på andra internationella generella 
katalogiseringsregler.  
 
Uppgifterna i den datoriserade versionen av Dübensamlingens katalog är de mest 
detaljerade. Här läggs uppgifter in i tre skilda nivåer beroende på noggrannhet. I denna 
katalog eller databas kan man tydligt se hur syftet med katalogen styr valet av vilka 
uppgifter som ska med. Databasens syfte är i första hand till för musikvetenskapliga 
forskare. Dübensamlingen har röjt stort internationellt vetenskapligt intresse på grund 
av sin storlek och unikhet. För musikvetenskapliga forskare kan det vara intressant att 
veta sådana detaljer såsom va ttenstämpel och papperstorlek. Dessa noggranna 
kataloguppgifter är oftast inte intressanta för den ”vanlige” sökaren efter ett visst 
musikstycke. I LIBRIS kan vi se hur en katalogpost för ett musiktryck av ett verk ur 
Dübensamlingen ser ut. Eftersom det rör sig om ett tryck ser vi de specifika uppgifterna 
om exempelvis förlag och plåtnummer finns med. I denna katalog är syftet i första hand 
att hitta själva verket och en viss utgåva och inte noggranna uppgifter för 
musikvetenskaplig forskning.  
 
Genom att studera en specifik samlings kataloger kan vi se att uppgifterna genom 
historien har utvecklats och utökats. Till stor del beror detta på att syftet för 
katalogernas användande har sett olika ut genom tiderna.  
 
6.2 Vilka är de specifika problemen med att katalogisera musikalier 
och hur har problemen lösts i Dübensamlingen och Statens 
musikbiblioteks kortkatalog? 
 
Att katalogisera musikalier jämfört med böcker visar sig innebära specifika problem. 
Musikalier har egenskaper som är specifika just för detta medium och de regler som 
gäller för boken och dess egenskaper stämmer inte helt överens med musikalierna. 
Problemen med musikkatalogisering finns att läsa i regelböcker och de debatteras även 
till viss del i relevanta tidskrifter. De problem jag har funnit verkar vara karaktäristiska 
för just musikalier, men jag gör inga anspråk på att vara uttömmande i min redovisning. 
De problem jag har funnit är problem med: 
Många volymer 
Titelsidor 
Olika utgåvor 
Plåtnummer 
Uniform titel 
Begreppet ”verk” inom musikkatalogiseringen 
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Innehållet kring dessa problem tas upp i kapitel 2. Detta kapitel skulle ha kunnat göras 
grundligare och mer ingående angående de olika problemen. För att få en mer 
djuplodande beskrivning av vad som gäller de olika kataloguppgifterna gällande 
musikalier i KRS,  skulle man ha kunnat i detalj gått igenom de olika 
kataloguppgifterna gällande musikalier i KRS. Istället visar nu detta kapitel mer på de 
problemartade drag av egenskaper jag funnit diskuteras i litteratur och artiklar. Genom 
att lyfta fram dessa drag har jag senare i den empiriska studien velat se hur de uppträder 
där och hur de behandlas i befintliga kataloger.  
 
Begreppet uniform titel verkar vara det som vållar mest problem och debatt kring 
katalogiseringen av musikalier, åtminstone när man läser i litteraturen. Den uniforma 
titeln hör även ihop med begreppet ”verk” och kan sägas vara en bestämning av själva 
verket. Den uniforma titeln står inte för det fysiska objektet utan det står för det 
abstrakta och idémässiga innehållet av verket. 
 
Det är ett viktigt begrepp som diskuteras i litteraturen om ”verk”. Smiraglia konstaterar 
att begreppet finns och att det är viktigt att ha en förståelse för det. Däremot verkar det 
inte finnas någon samstämmig definition över begreppet, som kan ses som ett begrepp 
med lösa kanter. Just skillnaden mellan det abstrakta ”verk” kontra det konkreta 
”föremål” tycker jag tydligt kommer fram inom musikkatalogiseringen. Musik består 
både av en konkret och en abstrakt del. Ett musikaliskt verks innehåll är till sin karaktär 
abstrakt, medan själva nedtecknandet och det fysiska materialet är oerhört konkret. Ett 
musikverk kan uppträda i många olika former, olika utgåvor eller inspelningar, men 
samtidigt rör det sig om samma innehåll. Detta får även konsekvenser för 
katalogiseringsarbetet.  
 
Att katalogisera musikalier jämfört med böcker kräver en förståelse för det materialets 
speciella egenskaper. Genom att lyfta fram det specifika för musikalier skapas denna 
förståelse. 
 
Ovanstående problem som jag funnit vara specifika för musikalier visar sig mer eller 
mindre tydligt i det empiriska materialet. För att kunna uttala sig generellt om hur 
problemen uppträder i ett empiriskt material skulle en större mängd material behövt gås 
igenom. Detta har inte gjorts och inte heller varit syftet. Här har jag velat visa hur dessa 
problem visat sig och behandlats i det befintliga materialet. Det kan ses som 
beskrivande exempel och inte några generella slutsatser. 
 
Många volymer: 
Många musikalier består av ett flertal volymer. Att musicera är ofta något man gör 
tillsammans med flera olika instrument och röster och ofta nedtecknas de olika 
stämmorna i enskilda volymer som hålls samman. Exempel på detta ser vi i 
Dübensamlingen där de beskrivna verken både innehåller sångstämmor och 
instrumentstämmor. I katalogposterna står utskrivet vilka stämmor och vilka instrument 
som finns representerade. Allt material hålls samman med hjälp av titel men även av det 
specifika signum som är givet varje verk. De olika volymerna visas även tydligt i den 
datoriserade katalogens tredje nivå, där varje stämblad katalogiseras för sig. 
 
Ett typexempel på verk med många volymer är där en hel orkester finns med. Ett dylikt 
exempel visas på de tre katalogkorten över Bachs h-mollmässa (Bild 13-15). Där ser vi 
att samma verk hålls samman med tre katalogkort. Själva verket presenteras på 
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katalogkort ett och på det andra kortet räknas det upp vilka orkesterstämmor som finns 
representerade och hur många exemplar av varje stämma som finns med. Det tredje 
kortet är en vokalutgåva. 
 
Titelsidor: 
Titelsidor och bestämningen av dessa kan enligt litteraturen vålla bekymmer vid 
katalogiseringen av musikalier. I denna uppsatsens material har endast 
kataloguppgifterna studerats. Jag har inte studerat det faktiska materialet bakom 
katalogposten och har därför svårt att uttala mig om detta problem. För att göra det 
skulle man behövt tillgång till det aktuella källmaterialet och gjort en jämförelse mellan 
kataloguppgifterna. 
 
Olika utgåvor: 
Hur man har hanterat problemet med olika utgåvor ser vi tydliga exempel på i SMB:s 
material. Både katalogkorten med verk av Palestrina och Monteverdi innehåller 
exempel på skilda utgåvor av samma verk. Palestrinas Stabat Mater (Bild 8-9) 
innehåller ett studiepartitur och vad det andra exemplaret är framgår inte av de 
knapphändiga kataloguppgifterna. Här ser vi även exempel på hur SMB:s kortkatalog 
som funnits sen 1930-talet och har varierat i utförlighetsgrad. Det kan skilja väldigt 
mycket från katalogkort till katalogkort, vilka uppgifter som finns med, och detta beror 
på att katalogen upprättats under en lång tid och med skilda regler och praxis. 
 
Även katalogiseringen av Monteverdis Mariavesper (Bild 10-12) innehåller exempel på 
olika utgåvor av samma verk. Det rör sig om ett partitur (bild 10), ett studiepartitur (bild 
11) och en vokalutgåva (bild 12). Även bland dessa exempel kan vi ser hur skillnaden i 
utförlighetsgrad har varierat.  
 
Plåtnummer: 
Uppgifter om plåtnummer kan användas olika. Innan det internationella standardnumret 
för musik (ISMN) tillkom kunde plåtnumret användas för att identifiera ett musikverks 
orginalupplaga. Plåtnummer har även använts som hjälp för att datera musiktryck. Vad 
syftet är med att dessa uppgifter finns med i katalogen kan variera, men finns det 
uppgift om plåtnummer på musiknoterna så införs de i katalogen. I det empiriska 
materialet ser vi att uppgifter om plåtnummer finns med dels i katalogposten för Schütz 
verk i LIBRIS och dels för Monteverdis verk i SMB:s kortkatalog (Bild 10-12). I 
kortkatalogen varierar det hur tydligt man ser att siffrorna härrör från plåtnumret. 
 
Uniform titel: 
Syftet med den uniforma titeln är dels att identifiera innehållet och dels att hålla 
samman verk i olika utgåvor. I det empiriska materialet varierar användandet av den 
uniforma titeln. Det tydligaste användandet ser vi i Bachs verk i SMBs katalog där den 
uniforma titeln står under tonsättarens namn omgärdat med hakparentes. Denna form av 
uniform titel är den opregnanta titeln.  
 
Även i Dübensamlingens datoriserade katalog, på verknivån, ser vi exempel på den 
uniforma titeln. Uppgifterna till denna är hämtade ur standardiserade lexikon, som 
hjälper till att skapa ett enhetligt användande av den uniforma titeln. Trots skilda 
utgåvor har verket samma titel. I Dübensamlingen används i Lindbergs katalog (kapitel 
5.2.1.2) textincipit för att ange titel. Textincipit är orden i själva textens början och rör 
sig inte om en uniform titel. 
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Begreppet ”verk” inom musikkatalogiseringen: 
Begreppet ”verk” är centralt inom musikkatalogiseringen och tanken bakom detta 
begrepp används vid utarbetandet av den uniforma titeln. Det handlar inte om det 
fysiska objektet utan om det abstrakta innehållet. Som användare av en katalog kan jag 
mycket väl vara intresserad över att få veta om ett visst verk av en viss tonsättare finns 
med. Hur det fysiska objektet ser ut spelar mindre roll, det är innehållet man som 
användare är intresserad av. 
 
I Dübensamlingens datoriserade katalog ser vi tydligt exempel på hur begreppet ”verk” 
hanteras. Där har vi en egen nivå som just representerar informationen om verkets 
innehåll. Ett specifikt exempel är verket av Schütz som visade sig vara skrivet av en 
annan tonsättare, Rosenmüller. På verknivån står numera Rosenmüller som tonsättare 
eftersom det är han som står bakom det innehållsliga i verket. På de andra nivåerna 
katalogiseras det fysiska verket i Dübensamlingen och där är det Schütz som står som 
tonsättare. Där är det aktuella fysiska objektet som katalogiseras. 
 
6.3 Hur har kyrkomusikens utveckling sett ut genom historien? 
 
Kyrkomusiken har utvecklats under en period av mer än 2000 år. I generella drag kan 
man säga att musiken utvecklats från enstämmig vokal sång till flerstämmig både vokal 
och instrumental musik. Den enstämmiga gregorianska sången var under flera 
århundraden grunden för den kristna kyrkans musik, men med tiden utvecklades 
flerstämmigheten. Musiken inom den kristna kyrkan var till att börja med enbart vokal, 
inga instrument användes. Anledningen var att kyrkans musik inte skulle förknippas 
med den världsliga musiken. Så småningom började instrument användas, först som 
komplement till sångstämmor, sedan mer självständigt. Genom århundradena har 
kyrkomusiken utvecklats från att ha varit renodlat vokal till att innefatta det mesta, 
flerstämmig vokal musik, enbart instrumentalmusik och verk där både röster och 
instrument samverkar. Man kan även säga att kyrkomusiken med tiden anpassat sig och 
blivit mer lik den värdsliga konstmusiken, exempelvis under barocken när oratoriet 
uppstod som kyrkans motsvarighet till den världsliga operan.  
 
Uppsatsens empiriska material ger också exempel på denna utveckling. Nu spänner inte 
materialet i de undersökta samlingarna över hela den tidsrymd som kyrkomusiken 
omfattar. Dübensamlingen innehåller mest material från 1600-1700-talen, medan SMBs 
material har lite större spännvidd. Det undersökta materialet i de båda samlingarna 
spänner över en tidsrymd på 400 år (1400-1700). Där finner vi exempel på Palestrinas 
vokala körmusik, via Schütz och Monteverdis musik med ett fåtal instrument till Bachs 
h-mollmässa, ett stort verk för kör och full orkester.  
 
I och med utvecklingen av verk som innehåller flera instrument kan vi även se i 
katalogerna hur detta behandlats på olika sätt. I Dübensamlingens äldre kataloger står i 
katalogposten endast uppräknat vilka stämmor och instrument som finns med. I den 
senaste datoriserade versionen sker katalogiseringen på olika nivåer och på den 
utförligaste nivån katalogiseras varje stämblad för sig. 
 
6.4 Hur uppkom notskriften och hur har den utvecklats? 
 
Notskriftens utveckling har till stor del skett parallellt med den musikhistoriska 
utvecklingen och en stor del av denna har skett inom klostren i Europa. Det började med 
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att man skrev ned tecken, neumer, som stöd för minnet när man skulle lära sig de 
gregorianska melodierna. Dessa neumer utvecklades genom århundraden till det 
notsystem vi har idag. Till en början skrevs noterna för hand till handskrifter. I och med 
tryckkonstens uppkomst och utveckling skapades musiktrycket. Notskriftens utveckling 
har haft stor betydelse även för musikhistoriens utveckling. Genom att musiken 
tecknades ned behövde man inte kunna allting utantill. Musiken kunde spridas på ett 
annat sätt utan att kompositören lärde ut sitt verk vilket fick till följd att fler kunde lära 
sig musiken. Även för kompositören innebar det nya möjligheter att arbeta med sin 
musik och musiken kunde även bevaras för kommande generationer på ett nytt sätt. 
Genom musiktrycket gick det att mångfaldiga musiken än mer och därigenom spreds 
musiken vidare till större områden. 
 
I det empiriska materialet ser vi exempel både på handskrifter och musiktryck. Arbetet 
med att katalogisera handskrifter och musiktryck är till största del samma. Här blir dock 
innebörden av begreppet ”verk” som Smiraglia (se kapitel 2.4) diskuterar tydligt. Är det 
det abstrakta innehållet av ett ”verk” eller är det den yttre formen på det konkreta 
”föremålet” man katalogiserar? Om det är ”verket” påverkas inte kataloguppgifterna av 
att det är en handskrift eller ett musiktryck. Katalogiserar man det konkreta ”föremålet” 
uppstår det dock skillnader mellan handskrifter och musiktryck. En handskrift är ett 
unikt exemplar gjort av någon specifik hand och bär dess persons prägel. Ett musiktryck 
beskrivs även med uppgifter om förlag och plå tnummer. 
 
Genom att studera notskriftens utveckling kan vi se hur den har påverkat både 
musikhistorien och arbetet med katalogisering. 
 
6.5 Sammanfattande slutsats 
 
Hur problemen med att katalogisera musikalier har lösts, ser vi exempel på i det 
empiriska materialet. Det resultat vi sett, rör sig inte om några generella slutsatser utan 
exemplifierar hur det ser ut i en viss samling och en viss katalog.  
 
Exempel på hur katalogiseringen av musikalier sett ut genom tiderna kan vi se i 
Dübensamlingen och exempel på hur de specifika problemen med att katalogisera 
musikalier lösts har visats i både Dübensamlingen och SMB:s katalog. Det empiriska 
materialet har bestått av kyrkomusik. Både kyrkomusikens historia men även 
notskriften och nottryckets historia har genom sin historia utvecklats, influerat varandra 
och även påverkat katalogiseringen av musikalier.  
 
I stora generella drag kan man säga att kyrkomusikens utveckling har gått från 
enstämmig till flerstämmig musik och från renodlat vokal musik till musik med både 
vokala och instrumentala inslag. Notskriftens utveckling har sitt ursprung inom 
kyrkomusiken och klostren i Europa och har lett till att sprida och bevara kyrkomusiken 
och musik över huvud taget. Notskriften och nottrycket har inneburit ett ökande av 
antalet musikalier och att spridningen av dessa har ökat. Katalogisering av musikalier 
förändras i och med att materialet som katalogiseras förändras. I det empiriska 
materialet ser vi även hur kataloguppgifterna förändrats över tid beroende på vilket 
syftet är med katalogerna och hur de specifika problemen med att katalogisera 
musikalier lösts. 
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7. Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att studera hur katalogiseringen av 
musikalier sett ut genom tiderna. Den historiska aspekten har lyfts fram genom att i 
uppsatsen studera kataloguppgifterna i en specifik samlings kataloger och hur dessa 
uppgifter har förändrats över tid. Syftet har även varit att ta reda på vilka specifika 
problem som dyker upp vid katalogiseringen av musikalier. En avgränsning i uppsatsen 
har varit att begränsa det empiriska materialet till att gälla musikalier med 
kyrkomusikaliskt innehåll. Denna avgränsning har skett dels för att begränsa det stora 
materialet musikalier som finns och dels har den motiverats med att det inom det 
kyrkomusikaliska området finns en lång historia av musikalier och att även notskriften 
har sitt ursprung inom detta område. Genom att i uppsatsen teckna en bred bild av 
kyrkomusiken, men även notskriftens utveckling, har jag haft för avsikt att skapa en 
förståelse för det empiriska materialet. Utifrån detta har jag sedan gett exempel på 
katalogiseringspraxis i främst i Dübensamlingen men även vid Statens musikbiblioteks 
katalog.  
 
Uppsatsens syfte har lett till följande frågeställningar: 
 
• Hur har katalogiseringen av musikalier förändrats genom historien i en 

kyrkomusikalisk samling, Dübensamlingen? 
• Vilka är de specifika problemen med att katalogisera musikalier och hur har 

problemen lösts i Dübensamlingen och Statens musikbiblioteks kortkatalog? 
• Hur har kyrkomusikens utveckling sett ut genom historien? 
• Hur uppkom notskriften och hur har den utvecklats? 
 
I kapitel två belyser uppsatsen vad litteraturen tar upp om katalogisering av musikalier. 
Dels pekar det på vad det är som utmärker arbetet med musikkatalogisering och dels 
vilka egenskaper som utmärker musikalier som medium. Det förs även ett resonemang 
om ett centralt begrepp som ”verk”. Detta avsnitt har gett teoretiska redskap för 
uppsatsen. 
 
För att skapa en förståelse för det empiriska materialet ges i nästkommande kapitel en 
genomgång av kyrkomusikens historia. Kapitlet börjar med att diskutera begreppet 
kyrkomusik och olika definitioner av detta för att sedan gå igenom historien från 
kyrkomusikens födelse fram till idag. Olika epoker tas upp och vad som är 
karaktäristiskt för dessa. Betydelsefulla tonsättare nämns om än kortfattat. 
 
Kyrkan har haft stor betydelse inom kyrkomusikens utveckling. Så har även kyrkan haft 
del i notskriftens uppkomst och utveckling och i uppsatsens fjärde kapitel ges en 
redogörelse för denna. I detta avsnitt berörs även nottryckets utveckling. 
 
För att besvara frågeställningarna har den empiriska studien utförts främst vid Uppsala 
universitetsbibliotek men även vid Statens musikbibliotek i Stockholm. I Uppsala finns 
en samling med kyrkomusikaliskt material, Dübensamlingen, och ett flertal kataloger 
finns bevarade från slutet på 1800-talet och framåt. Detta material består till största 
delen av handskrifter. För att studera musiktryck och exemplifiera det specifika med att 
katalogisera musikalier gjordes även en studie vid Statens musikbibliotek. Det 
empiriska materialet har sammanställts och kommenterats. 
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I diskussionsavsnittet görs en jämförelse mellan det empiriska materialet och 
frågeställningarna. Resultatet visar att man genom att studera en samlings katalog kan 
se hur uppgifterna har förändrats, från att ha varit ganska kortfattade i den första 
katalogen till att bli mer och mer utförliga. Detta beror även på vad syftet med varje 
enskild katalog har varit. Om katalogen mer är ett inventarium eller om syftet är att 
samla uppgifter för musikvetenskapliga forskare. De problem som visar sig dyka upp 
vid katalogiseringen av musikalier är drag som diskuteras i artiklar och böcker och gör 
inga anspråk på att vara uttömmande. Exempel på hur dessa problem lösts diskuteras 
via exempel från de båda samlingarna. 
 
Både kyrkomusikens historia men även notskriften och nottryckets historia har genom 
sin historia utvecklats, influerat varandra och även påverkat katalogiseringen av 
musikalier. Katalogisering av musikalier förändras i och med att materialet som 
katalogiseras förändras. I det empiriska materialet ser vi även hur kataloguppgifterna 
förändrats över tid beroende på vilket syftet är med katalogerna och hur de specifika 
problemen med att katalogisera musikalier lösts. 
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9. Bilagor 
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Utdrag ur Dübensamlingens datoriserade katalog (arbetsversion),  
Rosenmüllers/Monteverdis ”Confitebur tibi Domine” på verknivå. 
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Utdrag ur Dübensamlingens datoriserade katalog (arbetsversion),  
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Bilaga 3.  
Utdrag ur Dübensamlingens datoriserade katalog (arbetsversion),  
Monteverdis ”Confitebur tibi Domine” på källnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 

Bilaga 4.  
Utdrag ur Dübensamlingens datoriserade katalog (arbetsversion),  
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Bilaga 5.  
Utdrag ur Dübensamlingens datoriserade katalog (arbetsversion),  
Monteverdis ”Confitebur tibi Domine” på stämbladsnivå (orgelstämman). 
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Bilaga 6.  
Utdrag ur Dübensamlingens datoriserade katalog (arbetsversion),  
Schütz ”Magnificat anima mea” på stämbladsnivå (sopranstämman). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


