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FAMILJEN DDBEN 

. AV TOBIAS N ORLIND 

I 

U
nder tre hela generationer uppbar familjen Diiben en ledande
stallning i svenskt musikliv. Slaktens musikaliska glanstid sam

manfoll med svenska storm�ktsvaldets hogsta kraftutveckling: aren 
1620-1720. Den yttre grundvalen for denna makt over svenskt mu
sikliv utgjorde forbindelsen med hovet. Orsaken till att makten sa 
smaningom gled dem ur handerna berodde pa att hovi:jansten till sist 
blev huvudsaken. Annu vid frihetstidens slut utovade namnet en viss 
trollmakt, och nar Musikaliska Akademien 1771 in·stiftats, blev en 
Diiben dess preses. 
· ·Attens forhistoria ar tecknad av riksradet Joachim von Diiben vid

1700-talets borjan.2 Enligt dessa annaler skulle slakten harstamma
fran en gammal bohmisk adelsfamilj, de Duba, vars aldsta kanda
medlem, Wenceslauz de Duba, hart till husiterna och med dem mast
fly till Tyskland. pa 1420-talet. Tvahundra ar senare skulle slakten ha
;mtvandrab till Sverige pa grund av katolikernas forfoljelser mot
>>vinterkonungens>> anhanga:re.

Jag har forut uttalat en formodan,3 att slakten harstammat fran
staden Dii�en, tre :mil norr om Leipzig. Aven om denna slutledn�ng ej

V . 
1 Da ms. till denna uppsats red�n forelag fardigt till tryckning, mottog forf.

C.-A. Mobergs bok >>Fran kyrko- och hovmusik till offentlig konse:rt, studier i
stormaktstidens svenska rriusikhistoria>>, vilken bok nyss utkommit. Da denna
delvis behandlar samma iimne, har en del strylmingar i ms. foretagits och hanvisas
saledes till denna bok for dem, som onska fa en oversikt av hela Stormaktstidens
musikliv.

2 Hanµl. i Riksarkivet. Dessa ha utnyttjats av Carl Forsstrand i hans bok om
sJakten Di.i.ben: Fran Slottsbacken till LadugarcJ,slandet, 2:dra uppl. Sthlm 1921.

3 1:sta uppl. av A--llm: mkJex . .(1916) o. Die Fam. Diiben, Kretzschmar Fest
schr. (1918). Av andra mina studier over fam. Diiben ma na:mnas: Die fy.[usik-
gesch. Schwedens 1630-1730 Samrrielb. IMG I, 1901 (med flera komp. av fam.
Diiben); Norlind-Trobiick, Hovkapellets hist., Sthlm 1926; se .iiven Sv. Musikhist. 
o. 2:dra uppl. av mklex. (1927).
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stammer med Joachim von Diibens attartavla, ar det ju ej omojligt, 
a tt andringen av namnet Duba till Diiben skett fullt avsiktligt for att 
hos tyskarna ingiva skenet av ren sachsisk bard. Sa mycket star fast, 
att den forste kande medlemmen vid 1500-talets mitt antraffas i 
Liitzen, fem mil £ran staden Diiben. 

Enligt Joh. Hopners 'griftetal vid Andreas Diibens dad 1625,1 skall 
denne i Liitzen verksamme man ha hetat Michael Diiben och forst varit 
>>ludimoderatorn, sedan >>rathsverwandten>. Man har av det forsta nam
net velat gora en >>spelmari>> eller i>musikanb>. Emellertid betecknar
denna titel en universitetsutbildad skolman av rektors rang eller en
eller annan grad lagre.2 Enligt 1500-talets protestantiska skolordningar
forestods ett gymnasium av en rector, vid vars sida fanns en conrector
eller cantor. Rektor hade att undervisa i figuraisang i hogsta klassen
men kunde overlata denna undervisning at nagon av sina :riarmaste.
medhjalpare. Titeln >>ludimoderator» eller >>ludimagistern likstalldes i
Sachsen med >>magister artium>> eller forste lektor och sammanfoll an

\.,"-

med rector, an conrector, an cantor. I varJe fall skulle en sadan man
aga full prasterlig utbildning och kunna undervisa i latin och grekiska
pa hogsta stadiet. Titeln >>ludimagisten> forekommer for ovrigt aven vid
Tyska kyrkan och skolan i Stockholrn3 men aldrig i samband med orga
nisterna eller musikerna i kyrkan utan i >>series prmceptorum in schola>>.
1600 inkallades en Laurentius Paulinus fran Danmark, som bar titeln
>>ludimagister et canton>. Samma dubbeltitel innehade aven de fol
jande fram till 1629, da Joann(.'-s Bletner fran Vogtland inkallades och
fick heta >>Cantor et collega>>. Om en senare kantor, Jacobus Gise, som
inkallats � 664, heter det, att han var· >>postea conrectorn. Av detta
skulle saledes kunna framga, att graderna i Tyska forsamlingen i
Stockholm voro: rector, conrector, cantor ( et ludimagister).

Att Michael Diiben senare blev radman (rathsverwandter), behaver 
ej utesluta, att han bibeholl sin 'Iararebefattning. Helt sakert atnjot 
han stort fortroende i sin nya tjanst. Han ingick aktenskap med 
borgmastaren Johan Schlaffs dotter Margareta. Svenska kallot uppge, 
att radmannen annu levde vid arhundradets slut, Hopner sager 
emellertid, att foraldrarna dogo kort efter sonens fodelse 1558.4 Sonen 

1 L. Joh. Hopner, Christl. Leichpredigt, Lpzg 1625. 
2 Fr. Sannemann, Die Musik als Unterrichtsgegenstand in den Evang. Latein

schulen des 16. Jhs, Berlin 1903. 
3 Lydeke, Hist. de ecclesia teutonica (Upps. 1791) s. 77. 
4 >>Diese seine Eltern haben ihn, nachdem er Anno 1558 am Himmelfahrtstage 

auf die Welt geboren ... , sind ihm aber hernach in wenig Jahren verfallen und 
ist unser selig verstorbener noch in seiner zarten Jugend zu einem armen Waislin 
worden.>> 
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Andreas, som fodde� d. 27 maj, var sannolikt e:rida barnet, och for-� 
aldrarna maste da annu ha varit unga. Formodligen var Michael fodd 
pa 1520-talet och hade gift sig 1557. AU han besuttit fullgoda kunska
per i konstmusik, kan antagas, . da en >>ludimoderaton> alltid skulle 
kunna undervisa i figuralmusik (i prima). 

Trots foraldrarnas medelloshet fick son en en vardad uppfostran • 
syftande pa blivande universitetsstudier. >>Anverwandte Freunde>>, 
alltsa i .narheten boende slaktingar, togo sig an hans utbildning, och· 
den unge Andreas fick genomga det beromda gymnasiet i Schul
pforta, som han lamnade med de basta betyg. Han sandes sedan till 
Leipzig for att vid universitetet fortsatta sina studier. Som fattig stu
dent fick Andreas taga konditioner och- var bl. a. en tid >>famulus>> hos 

· en herr D. Jengerman. For hans framtid blev det av stor betydelse,
att han till kamrat erholl den sedan sa beromde humanisten Sethus' 

c::::'. Calvisius, Thomasskolans - jamte Seb. Bach - beromdaste cantor.
Denne, som aven var skicklig musiker, synes ha utovat ett visst in
flytande pa den unge Andreas' sysselsattning med tonkonsten. Hopner
meddelar namligen, att Andreas pa grund av sarskild bojelse for in
strumentalmusik slutade sina studier i Leipzig och begav sig till Dres
den (d. 2 nov. 1581), dar han i over tva ar studerade musik for hov
organisten Christoff Walter.1 Den 11 febr. 1583 liimnade Andreas
sedan Dresden och var instrumentist nagon tid hos friherre Ferdinand
Geyer samt darefter i lika tjanst hos en friherre Gottlob Bergk pa
Laukewitz, dar han stannade i tva ar.

Lari�tan efter hembygden drev honom att d. 11 febr. 1586 ater
uppsoka Leipzigtrakten, och han rnottog dar en skolmastare- och
organisttjanst i Kirchhelm. Emellertid hade organisten i Wurzen,
Georg Bletzchen, dott och p1atsen var le.dig, men man forutsatte, att
eftertradaren gifte sig med den overlevande hustrun Elisabeth Bletz
chen.2 Diiben reste dit, och redan 10 nov. s. a. ingick han aktenskap

1 Hopner: >>Dieweil e? aber eine sonderliche Beliebung zur Instrumental Musik 
getragen, hat er sich Anno 1581 den 2. Novemb. zu seiner Churfiirstl. Gn. Herzog 
Augusti Christmilder Gedachtnis Hoforganisten Herrn Christoff W altern begeben, 
bei welchem er_ in die zwei Jahr und vierzehn Wochen verblieben, und seines 
ehrlichen Wohlverhaltens gut Zeugnis bekommen.>> Om Walter se: M. Fiirstenau, 
Beitrage zur Gesch. d. Konigl. Sachs. mus. Kapelle (Dresden 1849) s. 36. - Som 
student i ·Leipzig var: Diiben 1578 och 1579 Nikolaistipendiat (Wustmann, Mk
gesch. Lpzgs I 135). 

2 Svenska kallor (Anrep, Forsstrand m. fl.) skriva Bessler. Hopner och orig.
kallor i Leipzig (Wustmann) ha Bletzchen. Bild av henne finnes pa Arups · slott · i 
Skane med beteckningen: >>Herrn Anders Diibens wohlgeborene Hausfrawi. 
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med ankan och tilltradde i foljd darav stadsorganistbefattningen, 
vilken han uppeholl i nio ar. 

1595 avgick den beromde Thomasorganisten Elias Nicolaus Am
merbach (t 29/1 1597) fran sin tjanst i Leipzig, och man maste tanka pa 
en eftertradare. I april 1595 fingo 7 skickliga orgelspelare, daribland 
den beromde utgivaren av Florilegium portense Erhard Boden
schatz, sedermera kantor i Andreas Diibens' skola Schulpforta, spela 
prov.1 Ingen av dessa blev dock vald, utan man kallade i stallet Diiben. 
Helt sakert skedde detta pa uppmaning av davarande Thomaskan
torn Calvisius, som garna ville se sin gamle studentkamrat pa platsen. 
Samarbetet mellan de bada, kantor · och organist, synes ha varit 
mycket gott, och aven stadens fader voro tydligen belatna med valet, 
ty man beviljade ofta extra. ersattning for barnens utbildning. For att 
oka sina inkomster idkade Diiben aven pappershandel. En viss sanno
likhet finnes for att slakten verkligen varit adlig. Andreas Diiben 
undertecknar namligen sina skrivelser ej med blott naI_nnunderskrift 
utan med sigill samt dari varande vapen: huvud i palshatt och ovan
f6r A. D.2 

Calvisius dog d. 24/11 1615 och eftertraddes av Joh. Herm. Schein, 
en av samtidens beromdaste tonsattare. Diiben tradde i forbindelse 
aven med flera andra av Tysklands framste musiker. Den blivande 
DrJsdenkapellmastaren Heinrich Schutz var, efter studier for Giov. 
Gahrieli 1609-12, juris studerande i Leipzig3 och utbildade sig da 
vidare under Calvisius i musik. Dii.ben hade saledes tillfalle att tillika 
Iara kanna hon om. A ven Samuel Scheidt i Halle torde ofta ha kommit 
pa besok till Leipzig. Da Andreas Dubens aldste son - liksom Scheidt 
- blev larjunge till Amsterdamorganisten Sweelinck fanns sa mycket
storre ska.I att soka forbindelse med Halleorganisten och kapell
mastaren. Melchior Schildt, organisten i Wolfenbuttel, var troligen
samtidigt med sonen Andreas elev av Sweelinck.4 Leipzig var under
Calvisius' och Scheins kantorstid en medelpunkt for det tyska musik
livet, och Diiben fick genom sin plats tillfalle att Iara kanna alla
besokande framlingar.

Andreas Diiben hade med sin· hustru 8 barn, av vilka tre dotti-ar 
dogo unga (en av dem t ¼ 1603). En dotter ingick 23/4 1610 aktenskap 

1 vVustmann s. 150. Till Hopners liktal har Bodenschatz fogat en varm hyll-
ning till kollegans minne. 

2 ,Vustm. s. 193. 
3 H. J. Moser, Schutz (1936) s. 70. 
4 M. Seiffert, Sweelinck u. seine direkten deutschen Schuler, VflVIkw. VII 

(1891). 
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med kyrkoherden i Eutritsch Johan Schneider men dog i barnsang 
aret efter .1 Av de aterstaende fyra barnen voro tva · s6ner och tva 
d6ttrar: Andreas och Martin samt Elisabeth och Barbara. Av dottrarna 
blev den forra 9/9 1623 gift med Elias Decker fran Talwitz; 2 den senare 
foljde modern till Sverige och ingick dar aktenskap med Erasmus 
Schluterus, kantor vid Tyska kyrkan i Stockholm (efter 1629).3 De 
bada s6nerna skrevos in vid universitetet 1609, sannolikt voro de 
da annu unga.4 Mahanda var Andreas fodd i_ lftrjan av 1590-talet 
och Martin nagra ar senare. 1614 pa varen sandes Andreas med under
st6d av staden Leipzig till Sweelinck i Amsterdam, dar han sedan i 
6 ar studerade och larde sig saval orgel som komposition. 1620 fick 
han respengar fran staden Leipzig >>for att forsoka sig i fjarran 
land>>.5 23/6 erh611 han detta reseanslag sig beviljat, och >>det fjarran 
landeb> maste tydligtvis ha varit Sverige, ty Hopner namner i sin lik
predikan over fadern d. 1¼ 1625, att sonen >mu pa det femte aret later 
bruka sig som hovorganist hos Kungl. Maj. i Sverige>>.6 

Brodern Martin, som sannolikt stannat hemma och utbildat sig 
hos fadern, kallades kart fore faderns d6d aven till Stockholm. Hop
ner yttrar, att Martin for 10 dagar sedan (alltsa den 12 maj) begivit sig 
till brodern utae- att ana faderns nara forestaende bortgang.7 Modern 
tillsammans med sina bada dottrar, Elisabeth och Barbara samt den 
forras man, Elias Decker, stannade tills vidare i Leipzig, men d. 4/5 

1629 begav sig ankan >>mit ihrer Familie1>, alltsa alla tre, till Stock
holm� dar dock ankan redan samma ar av led. 8 Elias och Elisabeth 

. 'T 

1 Hopner, Leichpredigt. 
2 Wustmann s. 193. 
3 Forsstrand s. 83. Nagon kantor med namnet Schluterus omnamner ej Liideke 

bland la.rare el. mkr i Tyska ·fors., Sthlm (s. 22, 77 ff). 
4 vVustmann s. 193. En sadan inskrivning kunde ske vid mycket unga ar. 

Calvisius lat infora sina saner i univ.-matrikeln, da de voro 6 och 3 ar (\Vustm. 191). 
5 Wustm. s. 193: 1620. 23. 6. Andreas Diiben >>so bishero zu Amsterdam insig

niert und sich fernerer Lander versuchen will>>: 50 flor. 
6 >>Sind also noch am Leben zween Sohne und zwei Tochter, von welchen der 

eine Sohn als Andreas nun in das 5. Jahr bei Ihrer Kon. Maj. in Schweden vor 
einen Hoforganisten sich gebrauchen lassen. >> Hopners tal ar dat. 25/5 1625. 

7 >>Der ander als Martinus ist vor 10 Tagen sich dieses klaglichen falls nicht
versehende auch zu diesem seinem Bruder gezogen, welches ihm denn um so viel 
desto sehmerzlicher wird vorkommen.>> 

8 Wustm. 193: 1629. 4. 5. >>ist die alte Organistin Andre Du.hens ·wittwe mit 
ihrer Familie in Schweden gezogen>>. Forsstrand (s. 82) vill forlagga moderns resa 
till Stockholm till 1626 el. 1627 och tillagger: l>Fru Elisabeth slog sig liksoni son.en 
Anders ner pa Sodermalm, men fick endast ett par ar njut'a av· den ro, vari hon 
kommit. Hon avled namligen :redan ar 1629 och blev begraven i Maria kyrka.:i> 
Av handlingarna fran Leipzig framgar tydligt, att overflyttningen till Stockholm 
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Decker syn.as ha flyttat till Norrkoping,1 dar mannen blev organist. 
Barbara ingick, som forut namnts, aktenskap med Erasmus Schlu
terus vid Tyska kyrkan, sannolikt kort efter 1630. 

Andreas Duben d. y., som 1620 blev organist, ingick 1623 akten
skap med hovmusikern Petter Gabriels dotter Anna Gabrielen, som 
da var kammarfroken hos drottningen Maria Eleonora. Hon maste 
da ha varit mycket ung, ty nar hon 1690 avled, heter det, att hon var 
>>over 80 am, d. v. s. fodd kort efter ar 1600.2 Efter David Ebels dod
1624 erholl Andreas Diiben i febr. 1625 aven platsen som organist i
Tyska kyrkan.3 Det var antagligen med ·anledning harav som Martin
inkallades . for att eftertrada sin broder som hovorganist. Andreas
syn.es saledes med varen 1625 lamnat -hovorganistbefattningen men
kvarstannat som medlem i hovkapelle.t. 1640. blev han hovkapell
mastare, en tj an.st som han sannolikt till gagnet skott redan Ian.gt
in.nan. Som ledare av kungl. kapellet kvarstod han till sin dad d. 7 juli
1662.4 

lVfartin Hi.mnade 1641 hovkapellet for att tilltrada befattningen som 
organist i Storkyrkan. Efter hans dod pa 1640-talet overtog Andreas 
aven denna tjanst och skotte saledes under de sista aren ej mindre an 
tre tjanster pa en gang: vid hovet, Tyska kyrkan och Storkyrkan.5 

ej haft nagot med >>flykb att gora. Forsstrand yttrar (s. 80 f): >>Katolikernas for
foljelser gjord� livet outhardligt for pro:testanterna i norra och mellersta Tyskland. 
Hemsokelsen drabbade aven familjen Diiben, som kanske gjort sig sarskilt miss
haglig genom sina sympatier for Fredrik av Pfalz, Bohmens olycklige konung>>. 
Den ensamma ankan drevs nog snarare av langtan till sina barn an av nagori angs
lan for Tilly och Wallenstein. 

1 Forsstrand (s. 83), _som ar den ende, som omtalar, att Decker blivit organist 
i Norrkoping, later dottern Elisabeth inga aktenskap >>snart efter ankomsten fran 
Tyskland>>. Sa.val Hopner som \Vustmann omnamna hennes giftermal med Decker, 
och den senare citerar: Elisabeth heiratete >>der ehrbare und kunstreiche Elias 
Decker (Elias Teccerus Talwitzensis imm. So. 1612), wozu der Rat fur 63 fl. 10 Gr. 
\Vein stiftete. >> Om denne Elias Decker kanna vi intet. Martin Diiben fick emeller
tid till eftertradare som organist i Storkyrkan Martin Decker (t 1689), som sanno
likt var son till Elias. En Joach:l.m Decker finnes antecknad pa parmen till Ms. 
325 i Vaxio skolbibl. (fr. tiden 1625�50). Eljest harstamma alla hos ·Eitner (Quel
lenlex.) namnda m,edlemmar av slakten Decker fran Hamburg. 

Forsstrand s. 86. 
3 Lydeke s. 22. 
4 J. Ekeblads brev 9/7 1662: >>I- forgar dog en gammal kapellmasfare Diiben 

mycket hastigt och var dagen tillfi:irene och spelte pa 'orgorne och foga sjuk>> (E,s 
brev, utg. av N. Sjoberg, 2, 1915 s. 313). Se aven Moberg, 1. c. s. 45 .. 

5 Moberg later Decker folja direkt efter Martin Diiben i Storkyrkan (s. 86). 
E. Troback (Stadsmusiken i Sthlm STMF s. 96 f) citerar en klagoskrift av 1657
fran stadsmusikanterna, dar sarskilt omtalas rivaliteten mellan Tyska kyrkan
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Orsaken till den stora makt Duben kunde utveckla berodde nog till 
stor del pa hans forbindelse med hovet sj a.Iv. Hans hustru torde harvid 
ha formedlat forbindelsen med drottningen l\.'Iaria Eleonora. Drott
ning Kristina kunde som regentinna visserligen ej noj a sig bara med de 
>>tyska>> musiker, som Dub en hade_ under sig, men syn es dock ha lamnat
hovkapellmastaf-en full frihet att ordna med h6:vmusiken och kyrkorna
efter eget gottfinnande. Efter Kristinas trd'.aavsagelse fanns ingen,
som kunde konkurrera om makten, och Duben dog utan att nagonsin ·
ha sett sig skjuten at sidan som hogste ledare av musiken i huvud-·
staden.

Under sin langa 40-ariga verksamhet vid hov och kyrka hade 
.A.ndreas Diiben haft rikligt tillfalle att satta sig in i �kilda stilarter. 
I Leipzig hos fadern hade huvudsakligen odlats den kyrkliga tonkon
sten med orgeln i mittpunkten. Schutz, Schein och Scheidt av de unga 
tyska tonsattarn.a hade hart till familjekretsen, Sweelinck med engel
ska skolan som monster (Bird, Bull) hade under studietiden paverkat 
honom. I Sverig_e saknades ej tillfalle att vidare odla denna stil vid 
hovet under den allvarliga drottningen Maria Eleonora. Tyska kyr
kans musik var ordnad efter nordtyskt monster, och Hamburg,• 
Lubeck, Luneburg och Rostock hade tjanat som forebild for den 
protestantiska gudstjansten. Enligt Ogier, som 1635 horde Diiben 
spela orgel, var hans spel synnerligen gott, och den franske gesanten · 
a.horde honom garna.1 Tyska kyrkan blev alltid den centrala punkten 

och Storkyrkan: >>Han [Andr. Diiben] soker mera till att ha.Ila musiken vid makt i 
Tyska an i Stora kyrkan». Skrivelsen ar bl. a. undertecknad av Martin Decker orga
nist. Det vore ratt egendomligt, att en systerson till hovkapellmastaren skulle kunna 
vara med om en sa bitter anklagelseskrift, om ej A. Diiben verkligen haft en langt 
gaende makt aven i Storkyrkan, dar p.ans bro_der forut i gott samforstand arbetat. 

1 >>Den 15 mars [1635] bes_okte jag Anders Diiben fran Leipzig, en framstaende 
orgelspelare\ som bodde pa Sodermalm. Han uppbar en arlig Ion av 300 rksdlr av 
ankedrottningen. Diiben ager en intressant samling tavlor.>> Den 4 jan. s. a. anteck
nar han: >>Pa eftermiddagen atervande jag till kyrkan [Ty. k.]. Aterigen holls guds
tjanst ... ; det var aftonsang med kor, instrumental- och orgelmusik, och den 
varade till sena kvallen.>> Den 6 maj [s. a.] var han ater i Tyska kyrkan, >>dar 
organisten efter den offentliga gudstjansten spelade for mig med anlitande av alla 
sitt instruments resurser» [Sv. uppl.]. 

D_en orgel Tyska kyrkan agde var kopt 1608 och hade da 18 stammor. Ett av 
Diibens forsta atgoranden efter sitt tilltrade 1625 bestod i att oka orgeln med 
8 stammor och 1647 annu ytterligare med 7. Med dessa 33 st. far Tyska kyrkans 
orgel anses vara ett efter datida fi:irhallanden mycket stort verk. Fadern Andreas 
Diibens orgel i Thomaskyrkan hade blott 25 stammor, men 1619 6kades antalet 
till 34 (Wustm. 147). Storkyrkan hade vid samma tid rikets basta och hade (pa 
1700-talet) 45 st. Tyska k. hade c. 1770 35 st. (A. A. Hulphers, Hist. afh. om 
musik, 1773 s. 200 ff.). 
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for hans verksamhet, och musikerna i Storkyrkan klagade 1657 over 
att han forsummade denna huvudkyrka i Stockholm for den Tyska.1 

Med drottning Kristina blevo forhallandena betydligt forandrade 
vid hovet. Redan 1637 hade fransmannen Antoine de Beaulieu infort 
den nya baletten,2 och efter 1643, da drottningen sjalv deltog i rege
ringen, blevo danstillstallningarna de viktigaste hovnojena. 1646 
kommo 6 franska >>violisten> med ren fransk repertoar,3 och Diiben 
maste da satta sig in i den nya instrumentala stilen, som stod hans 
ungdomsideal sa fjarran som mojligt. Sa kom till sist den italienska 
operan med Alhrici 1652 och darmed banades vag aven for den nya 
dramatiska tonkonsten med kastratsangen som hogsta form.4 

Som hovmusiker hade Diiben emellertid aven att deltaga i adelns 
fester. Samtida handlingar fran staden Stockhqlm5 la.ta oss kanna 
Diiben som en energisk forsvarare av hovkapellets ratt att fa for sin 
del alla gastabud och samkvam hos de fornama och rika i staden. 
Genom tyska forsamlingen ansag han sig aven ha ratt till !3-lla borger
liga fester bland de manga tyska handelsmannen. Att detta sklille 
stota stadens musiker, som pa alla satt blevo tillbakasatta, var givet, 
och till sist maste Diiben 1656 i en Iangre skrivelse erkanna,.att han 
ej ville hindra dessa musiker i deras arbete. Kort efter klagades emel
lertid ater over_, att han tog de borgerliga brollop�n fran dem. Den 
musik, som har vid dessa fester odlades, var huvudsakligen dansmusik, 
och Diiben maste saledes aven hiir ratta sig efter den smak sorn radde 
i dessa kretsar. 

Som komposit6r hade Diiben genomgatt en grundlig skola i den 
kyrkliga stilen for Sweelinck. For hovet i Stockholm komponerade h::m 
flera officiella stycken, av vilka atminstone ett trycktes, namligen 
den 8-stammiga begravningsmusiken >>Pugna triumphalis>> for Gustaf 
Adolfs begravning 1634, utford i Riddarholmskyrkan d. 22 juni. For 
begravningen i samma kyrka d. 7 nov. 1660, da Karl Gustaf fordes 
till vila, deltog aven Andreas Diiben jamte' sin son Gustaf samt Olof. 
Rudbeck. A..ven uppfordes musik av italienaren Francisco de la Porta. 
Av denna sorgemusik finnes i. handskrift allt bevarat utom Olof 
Rudbecks tonsattning. Aven tryckt textprogram fames. Enligt detta 
sjongs efter predikan: >>Samtalet mellan Gud, Konungen och landet: 
Borer i himlar och du jord fatta med oronem>; komponerat av Olof 

1 Se ovan E. Troha.ck, Stadsmusiken s. 96 f. 
2 J. Gronstedt, Sv. hovfester I (1911) s. 9 ff. 
3 Gronstedt, Hovfester II. Norlind-Troback, Hovkap. s. 47 f. 
4 Norl.-Trob. s. 49 f. Forteckn. over musikerna i it. kapellet s. 265. 
5 E. Troback, Stadsmusiken s. 95 ff. 
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Rudbeck .. Vidare utfordes >>Cessat gauciium a-n.imi nostri», komponerat 
av >>Gustavo Diiben S. R. M. organistm>. Till utgangen sjongs i>O 
stupescite mortales. et contristamini prmsentes>> av Francisco de la 
rorta. Slutligen utfordes >>Miserere mei Dtp.s secundum magnam 
misericordiam tuam>> av >>Andrea Diiben S. R. Mt. Capellmastare>>.1 

Annu ett bidr:§--g till Karl Gustafs begravning komponerades av 
Andrefts Diiben, namligen musiken till Georg Stiernhielms festdikt 
,>Kunne i Svea bygd de skalder nu framtrada>>.2 Av hans vidare bidrag 
till hovmusiken finnes bevarad en del dansmusik for drottning 
Kristinas baletter och bergerier: 3 Allemander, 13 Couranter, 2 Sara.
bander, 1 Bourn�e och 1 Branle, sammanlagt alltsa 20 danser for 
4-5 .strakinstrument.3 Denna musik kan visserligen ge oss en fore-

1 A. Diibens Miserere finnes av·mig medd. i SIMG I 198 ff. Jag upptog den da 
med viss reservation bland Gust. Diibens kompositioner. Sedan jag la.rt kanna 
beskrivningen over Kar] Gustafs begravning (KB) blev jag overtygad om Andr. 
Diibens auktorskap. Se for ovrigt Norl.-Trob., Hovk. s. 51 (och aven Mklex.). 
· 2 Forsstrand papekar s. 84 denna komp., som i noter och text skulle finnas 

forvarad i KB; jag har dock ej kunnat aterfinna den dar. Forsstr. later s. 85 D.
iiven skriva ytterligare musik: >>Salunda komponerade han musiken till baletter, 
som uppfordes vid drottning Kristinas hof>>. Nagon sadan direkt for en viss balett 
komp. musik: :Q.nnes givetvis icke.

3 Den ifragavarande handskr. Upps. I. NI. 109_ (nu 409) med musik for drottn. 
Kristinas baletter har av mig delvis behandlats i min uppsats >>Zlrr Gesch. d. Suite>> 
(SIMG 1906) s. 188 f. En denna samling narstaende kollektion i Kassel beskrevs 
av Ecorcheville i SIMG V 1903 s. 155 ff. Jag papekade dessa senare kollektioners 
proveniens fran Sverige i en not s. 189 i min uppsats, men Ecorch. beaktade ej 
denna svenska harstamning i sin uppl. av Kasseldanserna (Vingt suites, Paris 
1908). Jag lovade aterkomma i en senare uppsats men har ej funnit anledning att 
offentliggora mitt bevismaterial; jag vill diirfor har pointera de viktigaste punk
terna. Den >>lantgreve av :Rassel>> som tydligen a.gt Kasselmaterialet, ar Fredrik 
av Hessen, som var i Stockholm 1646-54 (mojl. annu langre) och ingick aktenskap 
med Karl Gustavs syster Maria Eleonora och blev saledes mag .till pfalzgreven 
Johan Casimir, som var bosatt i Sthlm. Drottn. Kristina uppforde 6/9 1646 med 
anledn. av broll. baletten >>L'Amour constant» (Gronstedt, Sv. Hofteater I s. 39). 
Fredrik av Hessen deltog sedan i nastan alla baletterna vid svenska hov.et till 
1653 (bild av honom i Nat.-mus. o. Skokloster). Han erholl, sannolikt genom hov
kap. Diiben, musiken till dessa. Manga namn pa tonsattare aro darfor gemensamma 
i Kassel- o. Upps.-hd�kr.: Belleville, G. D., Dumanoir, Lacroix, Lahaye, Lazarin, 
Nazuel, Nau och Verdier. Av dessa tillh6rde Lacroix, Lahaye och Verdier svenska 
hovkapellet. G. D. i Kassel-hdskr. kan ej vara nagon annan an Gustaf Diiben, 
likaval som A. D. (ofta med tillagget >>Cap.>>) maste beteckna Andreas· Diiben. 
Proveniensen styrkes ytterligare av beteckningarna: >>Ballet de Stockholm>>, >>Schwe
disches Ballet zu Stockholm getanzt»; en dans med beteckningen »La Christ,_iana>>, 
en annan med >>La reine de Suede>> etc. Ett artal i Kasselhdskr. 1653 h·anvisar aven 
direkt till Sverige, da Fredrik detta ar bevisligen var i Stockholm. Emellertid 
begagnades bada samJingarna (Upps. o. Kassel) aven efter drottning Kristinas 
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stallning om Andr. Du.hens formaga att beharska skilda kompositions
former i vokal oc..:h instrumental stil. -En -verkligt stor individuell ton

. sattarpersonlighet syn es han dock - ej ha varit. Hans insats i den 
svenska musiken kan �arfor huvudsakligen anses vara av kultu:rell art. 

Andreas Diiben hade med sin hustru enligt Joachim von Diibens 
papper 8 barn. Av dessa ar dock en mindre kand, namligen den andre 
sonen Martin, som skulle ha verkat som organist.1- Det kan sattas i 
fraga, om ej har foreligger en forvaxling med Andreas' broder Martin, 
som var organist. Vid nagon kyrka -i Stockholm har han sakerligen ej 
verkat. Aven borde han val som musiker nagon tid ha tillhort hov
kapellet, da kapellmastaren var mycket man om att placera sina barn 
i hovkapellet under sig. Av de andra barnen dog en son Carl (f. 1641) 
som ung. Dottern Ursula ingick aktenskap med hovmusikern Henrik 
Nievardh, som 16q6--99 tillhorde hov�apellet.2 Tredje sonen Peter 

.sjong som discantist i hovkapellet 1648 och tjanstgjorde darefter i 
hovkapellet som instrumentist intill 1660. Mahanda har han kompo
nerat ett dansstycke, som i balettmusikboken signeras· >>P. D.>>3 Han 
jngick sedari i armen och dog i skanska kriget pa 1670-talet. Hans son 
med ;tmstrun Regina Woiff, Peter Diiben (f. 1670, t 1734), blev 6ver
stel6jtnant och ingick aktenskap med Gunilla Lagerhielm samt blev 
stamfader for adliga atten von Diiben (nr 1785). Den fjarde :sonen 
Hans Georg forekommer i hovrakenskaperna som sockerbagare. Tva 
andra barn synas ej heller ha haft med musiken att gora, sonen Chris
tian (f. 1639, t. 1685) och dottern Maria Christina (f. 1642). E�dast 

tronavsagelse, och man traffar darfor i Upps.-ms. artalen 1655 och 1662, i Kass.el
ms. 1658, 1661, vilka ej .sta i samband med baletter eller danssamkvam, da Fredrik 
var vid svenska hovet. Alla de i . Kassel antecknade tillhora saledes ej Sverige 
utan hanfora sig till motsvarande fester vid hovet i Kassel. Att bada samlingarna 
sta nara den franska hovmusil.rnn och hanvisa till forbindelse med Paris, torde 
vara ldart, da saval balettmastaren vid hovet i Stockholm, Beaulieu, som de 
franska violisterna. direkt kommit fran den franska huvudstaden. Ecorcheville 
kan saledes med viss ratt rakna alla dessa danser som utgangna av fransk hov
kultur omkring 1650. Med avseende pa stilen hanvisar jag till mina i upps. 1901 i 
SIMG (s. 196 f) meddelade komp., vilka kunna jamforas med de av Ecorcheville 
utgivna. 

1 Markligt nog salmas i Forsstrands register over medlemmar av Diibenslakten 
.en Nicolaus D., som 1675-77 omnamnes i hovkapellet. Om denne ka,nna vi eljest 
intet. Antagligen var han son av Gustaf Duben, enar han sannolikt var fodd pa 
1660-talet (se Allm. mklex.). 

2 Forsstrand skriver (s. 86) Neuvartz (Niewertz). Om honom se Hovk:s hist. 
s. 275. Han star ofta mycket hogt pa listan bland hovmusikerna i avloningslistorna 
och maste tidvis atminstone ha varit hovkapellmastarens allra narmaste hjalpare. 

3 Uppl. I. M. 409: 54. 
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, sonen Gustaf, f� 1624,, agnade sig helt at tonkonsten och blev faderns 
eftertradare som hovkapell:rp.astare. 

Gustaf _Diiben torde forst ha utbildat sig hos fadern, darefter hos 
Caspar Zeng�l, som antecknas bland hovmusikerna 1622 och 1626 
samt i Tyska' kyrkan som kantor under 9 manaders tid efter Joannes 
Bleitner, som 1629 reste till Tyskland.1 En orgelbok signerad >>Gustav 
Diibem> ar daterad del� 1637, dels 1642. Vid 13-18 a.rs alder maste 
saledes Gustaf Diiben h0,ft denna hok som studiebok.2 De komposi-

. torer, �om representeras, tillhora snarare faderns krets underSweelinck
. tiden i Amsterdam: Bird, Bull, Siefert, Scheidemann, Schildt, Phi
lipps, Scheidt m .. fl. I hovkapellet namnes Gustaf Diibens namn rela
tivt sent: 16,18, da han var 24 ar gammal, Mojligen har han under 
tiden 1642-48 varit i utlandet. I sin ansokan om platsen efter fadern 

_ sager han namligen, �tt han imti frarp.mande land pa atskilliga orten> 
forsokt sig.3 Denna resa till utlandet sattes · emellertid vanligen till 
tiden omkring 1660, qa hans namn finnes antecknat i en del handlingar 
i Paris.4 Osannolikt ar ju ej, att han foretagit flera utrikesresor. Sa 
star t. ex. i 3:e bandet av Gustaf Diibens samlingsverk >'>Motetti et 

· Concerti>> fol. 485 antecknat: >>Scripsi A:o 1663 d. 30 Sept. an der grossen
· Orgel in Liiheck.i> Visserligen kommer denna datum efter hans anso
kan d. 12 febr. 1663, och saledes lrnn denna resa ej avses i skrivelsen,
men anteckningen visar ju, att han mer an en gang sokte- komma i
kontakt med kont:inentens musi�r pa: ort · och stalle. I hovkapellets
rakenskaper efter 1648 namnes han regelbundet anda fram till 1663,
da han anstalldes som hovkapellmastare i febr. Som hogste ledare
kvarstod han till sin d6d d. 19 dee. 1690.6 

� Lydeke 78: >>Solummodo per novem menses, die enim primo Maii ultimum 
accepit salarium. >> 1618 finnes han i kurfursten Joh. Siegesmunds kapell i Berlin 

_med titeln >>Terrorist» (H. M. Schletterer, Das deutsche Singspiel, 1863, s. 196). 
2 Orgelboken fames i UB IM 108. Om innehallet se min upps. i SIMG 1900 s. 

. 172 f. Jfr 3:ven A. Pirro, Buxtehude (Paris 1912). 
3 Handl. i Riksark. dat. 12 Febr. 1663: >>Och sasom jag icke allenast redan en 

rum tid hafver uppvaktat under Eder Kongl. M;aj:ts musik utan ock forsokt uti 
fremmande land pa atskillige orter och gjort mig uti den konsten sa erfaren, att 
jag hoppas det embetet utan berom nogsamt lrnnna prestera och forratta>>. Han 
namner har sin tjanst forst och studierna i utlandet sist, nagot som mojligen kan 
tydas sa, att han forst efter sin anstallning haft tillffille att resa. I den sedan 
foljande anstallningen (undertecknad av Hedvig Eleonora m. fl.) namnes aven 
samma resor till utlandet. 

4 Enl. Pirro skall Diiben 1660 ha varit i Paris. Se Hofkap:s Hist. 263. 
5 UB V. M. 79. Se aven A. Pirro, BU.<--s;:tehude, s. 105. 
6 Forsstrand (o. flere m. honom) siitter G. Diibens dodsar till jan. 1691;· darav 

foranledd av begravningen, som agde rum 1 febr. 1691. Pa dct tyska sorgekvadet 
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Under hela denna Ianga tid av nara 30 ar synes han dock ej haft den 
verkliga J.edningen om hand, ty ofta omtalas vikarier i tjansten, och 
aven maste andra. musiker tillfalligtvis ha trangt honom at, sidan. 
Jamte hovtjansten uppbar han J.jksom fadern sysslan som organist i 
Tyska kyrkan. I hovkapellet torde han enligt begravningsprogrammet 
1660 ha varit hovorganist och lamnat denna tjanst forst da han 1663 
samtidigt blev organist i Tyska forsamlingen och hovkapellmastare. 
Hans eftertradare i den fon�a sysslan, Johan Caspar Schultz, erholl plat
sen officiellt d. 19 jan. 1691, men det meddelas, att han da redan 
sedan fyra ar tillbaka varit vikarie.1 I hovkapellet namnes 1681 och 
1682 Christian Ritter som vice kapellmastare. 1688 aterkom denne i 
samma ersattningssyssla.2 Men aven fore Ritter maste en annan haft 
det vasentliga arbetet, namligen Christian Geist, som var hovkapellist 
1670-79 och dft komponerade sa gott som all officieJl festmusik vid 
hovet.3 Efter dessa fakta att doma, synes Gustaf Duben endast under 
aren 1663-69 eller 6 ar haft alla tradarna i sin hand. som iedare och 
kompositor.4 

star emellertid tydligt angivet· hans dod: >>Anno 1690 den 19 December des Nach
mittags Glock 4•>. Sareget a·r ju, att over 40 dagar forflot mellan hans dod och sorge
hogtiden. 

1 Lydeke s. 22: >>Joh. Casp. Schultz, antea per 4. annos vicarius; mortuus dudum 
1698 Mart. 26.>> Schultz hade forut varit domkyrkoorganist i Abo. 

2 Se min upps. Zur Biogr. Chr. Ritters SIMG XU. 
3 Se Allm. Mklex. Sannolikt son till Joachim Geist i Giistrow (fr. Teterow). 

Jfr Pirro, Buxtehude s. 107 (dar aven flera utdr. ur hans komp.) 
4 G. Diibens glanstid sammanfaller ungefar med formyndartiden och tillhor

saledes ej just en perlod:, da hovet utvecklade storre livaktighet. Diibens centrala 
verksamhet synes ej heller ha varit hovet utan Tyska kyrkan. Den helt sakert 
mest personliga delen av hans bibliotek torde vara de 5 banden >>Motetti et con
certi» (UB VM 77-81), vilka med all sannolikhet bilda grundvalen for Tyska 
kyrkans musikstunder vid och utom allm. gudstjansten under tiden 1663-69. 
Att denna storartade kollektimi ar tankt som ett avslutat helt, framgar av anteck
ningen i slutet pa 5:te bandet: >>Finis coronat opus 1666 d. 20 Febr.>> Komposi
tionerna tyckas dock ej ha inskrivits i kronologisk foljd. I har artalet 1663, II 1665, 
III 1664, IV 1665, V 1665. Inuti finnas dock andra artal. Antalet verk fordela sig 
pa foljande satt i de olika banden: 

Verk 
Komposi-

Anon. torer 
I . 51 12 11 

II . 45 20 4 
III. 53 23 18 
IV. 48 16 4 
V . 65 28 14 

262 99 51 
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Men aven i andra hanseenden maste redan fran borian Gustaf 
. . . . ; - . .,_ . .  

Du_bens verksamhet ha varit mera begransad an faderns. Andreas 
. -

Duben hade med den starka:res ratt �mderlagt sig det ena omradet 
efter det a�dra av stadens musik. Gustaf Duben mattes av kompakt 
motstand, s� srfart det gallde andra forsamlingar an hoyet och S:t 
Gertrud.1 Dartill bidrog i icke ovasentlig grad de o'Iika forsamlingarnas 
organister, vilka noga vaktade varj e intrang i sitt verksamhetsfalt. 
Andreas Duben bade tillsammans med sin broder Martin ocb efter 
dennes dod ensam styrt over de tva viktigaste forsamlingarna. Nu hade 
S_torkyrkan brutit sig ut och gatt sina egna vagar. En ny kraftigt 
uppvaxande forsamling var S:t Jakob,2 som var mycket man om att 
val sorja for musiken. Goda musiker anstalldes fran Tyskland som 
organister, och dessa .fingo under sig gastabud och samkvam inom for-:

samlingen. Detta blev sa mycket kannbarare, s�m just Norrmalm var 
det omrad_e, dar de formogna borgarna ville b_o.3 A_ven S:ta Klara 
konkurrerade framgangsrikt om de valbargades ynnest, och ocksa dar 
voro de musikaliska forhallandena gynnsammare an forut o�dnadc 
med· skickliga organister .. 

Allra varst blev det pa 1670-talet, da de manga stridigheterna mellan 
f6rsamlingarnacI1aft till foljd, att staden sett sig om efter en gemensam 
overledare. 1675 kom ep. venetianare Giov:\i.nni Pietro Soli och gav som 
orgelvirtuos konserter i Storkyrkan, vilka vackte allman uppmark
samhet. Organisterna i kyrkorna ville hindra hans musikstunder, da 
dessa allt for mycket blottade deras_ egna eventuella svagheter i tek
niskt hanseende.4 Italienaren gick dock fran seger till ·seger. Borg
mastaren inlamnade till overstathallaren och magistraten en_ skrivelse, 
dar ban klagade over den >>ynkliga musikem i kyrkorna och foreslog, 

Da flera kompositorer aro gemensamma meilan banden, blir totalsumman 63 
tonsattare. De mest representerade aro: V. Albrici med 21 verk, G. Arnoldi 15, 
C. Bernhard 13, J. Carissimi 10, C. Forster 10 och F. Tu_nder 9. Med blott ett 
verk aro 34 komp. foretradda (siffrorna for verk aro svara att faststalla, da ofta 
>>sinfonien sta for sig, vilka kunna hora samman med efterfolj. vk; aven antalet 
tonsatt. kan mojl. modereras, beroende pa onojaktigt angivande; registren aro ej
heJler fullstandiga). Pirro namnger i sin Buxtehude-biografi de flesta tonsattarna. 

1 E. Troback, Stadsmusiken s. 97 ff.; I. Simonsson i Curman-Rosvall, Sveriges 
kyrkor: Storkyrkan i Stockholm (1924) s. 168-177. 

2 W.:. A.hlen, S:t Jacobs kyrkoorgel 1644-1930 (1930). 
3 G. Diiben bodde mot 70-talets slut invid Slottsbacken (>>kommissarien Joachim 

Stropps hus i stadens inre deL>), dar nu overstathallarehuset ligger (Nie. Tessin 
d. y. · forvarvade tomten 1692)

7 
Pa 80-talet tycks han ha flyttat till N9rrmalm,

eftersom begravningshogtidligheten agde rum i Jakobs kyrka. Dar begrovs aven
lfans son Andreas. 

4 Troback o. Simonsson; Allm. musiklex. art. Stadsmusikant. 

2-428648. 
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att ett gemensamt stadsmusikkapell horde organiseras under god 
musikalisk ledning och att detta skulle mellan de olika kyrkorna alter
nera. Forslaget antogs, och d. 19 febr. 1676 antogs Soli till >>stads
kapellma.stare>>. Den Jon han skulle ha 6verskred t. o. m. hovkapell
mastarens. Markligt nog formarkas inga klagomal fran Gustaf Dubens 
sida, ej heller gjordes forsok att gendriva beslutet. Lyckligtvis var ej 
>>maestro di capella>> den organisatoriska kraften, som kunde utnyttja
den makt, som lades i hans hand. Redan innan arets slut lamnade han
Stockholm, trott pa allt brak fran organister och stadsmusiker. Striden
gallde sedan icke minst Tyska forsamlingen, som man ansag ha for
mycket makt. De tyskfodda borgarna plagade lysa for sina brollop i
Tyska kyrkan men firade sina hogtider inom forsamlingen, dar de
bodde. Alltsedan Andreas Dubens tid hade Tyska kyrkan ansett sig
ha foretrade till dessa. S:t Jakobs musiker protesterade och havdade
nu sin ratt. Markligt nog betonades samtidigt, att hovkapell och Tyska
forsamlingen arbetad� samman.1 Det heter namligen 1679 >>att efter
som Kungl. musikanter Tyska kyrkan med musik betj ana, ville de
(stadsmusikanterna) ej eftertrakta de brollop, som Kungl. musikanter
begara>>. Detta medgivande fran Jakobs-musikerna var d_ock mera en
proformasak. I verkligheten kampade man med nabbar och klor
mot hovkapellets inblandelse i stadens musikforhallanden. Med 80-
talet ingrep aven en annan korporation konkurrerande, namligen mili
tarmusikerna eller >>hautboisterna>>. Med dessa hade Gustaf· Dub en
intet att skaffa och kunde saledes ej hindra, att de fingo allt fler_a
borgerliga brollop.

Helt sakert ha dessa stridigheter i sin tur bidragit till att forbittra 
Gustafs Dubens liv. :Men aven husliga sorger torde ha fordystrat hans 
tillvaro. 1654 ingick han aktenskap med Emerentia Standaert, dotter 
till en formogen hollandsk vinhandlare, som pa 1640-talet inflyttat till 
staden.2 Sakerligen voro de ekonomiska forhallandena i borjan goda, 
men snart forsamrades allt. I aktenskapet foddes 9 barn. Visserligen 
dogo tre gossar i spad alder, men de andra skulle uppfostras, och 
Gustaf Duben ville folja slaktens gamla traditioner att soka ge sina 
barn en god solid litterar och social bildning. Detta tarde p;1 for
mogenheten. Till sist kom 1670-talets harda krigsar, som tvingade 
staten till sparsamhet. 1675 beviljades honom fyra kronohemman i 

1. Troback s. 95. - Intressant ar, att med Wustmann folja de motsvarande
forhallandena i Leipzig och de strider som dar utkampades med nederlag for stads
musikanter11a och slutlig seger for organister, kantorer och militarmusiker (haut-
boister). 

2 Forsstrand s. 87. Jfr A.nrep, Sv. adelns attartavlor. 
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Smaland. 1678 anholl han att fa dessa fyra gardar under >>Norrkopings 
besluts villkor» d. v. s. som arv och eget. Aven detta beviljades >>i an
seende.till hans langlige gjorde tjanster och valforhallande, saval som 
ock for den olagenhet han med de sina sittern.1 1684 anholl han at� till 
sitt och sina barns nodtorftiga underhall utfa 3,048 dr silv., som ej 
voro utbetalda av hans Ion under de foregaende aren .. Det hjalpte ej, · 
att lonen okades 1675 till 900 dr s. Arrendet for he.mmandet utbetala
des in natura, och i stallet for penningar erholl han >>courante varon>, 
som befunnos utgora >>en del skrap och gammalt husgerad av tra och 
jarnredskap och onodiga kladdeskillerij>>.2 

Under det hans broder Hans Georg som sockerbagare samlade eh 
stor formogenhet, hade Gustaf Duben det bekymmersamt med sin 
familj. Av de overlevande barn en dog en son 19-arig som vol on tar; 
en annan nadde kaptens rang och dog.36 ar gammal. De ovriga fyra 
vurino alla en lysande stallning. Joachim, f. 1671, nadde riksrads 
stallning och avled 1730. Han blev stamfader for den grevliga atten 
von Duben.3 Stor berommelse vunno aven Gustaf (f. 1659) och Eme
rentia (f. 1669). Den forre blev vid 23 a.rs alder kammartjanare hos 
kronprinsen, sedermera konung Karl XII, den senare blev forst barn
piga (1690), sedan kammarjungfru, dar@fter hovfroken och slutligen 
kammarfroken hos Ulrika Eleonora (d. y.). Mojligen ha dessa platser 
forst formedlats av farmodern Anna Maria Gabriel�n, drottning Maria 

. Eleonoras kammarfroken. Eada fingo ett stort inflytande vid hovet. 
Gustaf atfolj de Karl XII pa alla hans krigstag, blev adlad och steg till 
hovmarskalk, Emerentia blev aven adlad och var Ulrika Eleonoras 
oskiljaktliga foljeslagerska livet igenom,4 

Hovkapellmastaren, deras fader; synes aven trots sina sma till
gangar ha haft forbindelser med de hogsta kretsarna. Darom vittna ej 
blott hans efterlamnade musikalie:r med tillagnan till rikets hogsta 
.adel eller program fran musikstunder, dar han i intima kretsar hos de 
fornama deltagit, utan aven de sorgekvaden, som skrevos, da han 1 febr. 
1691 begrovs i Jakobs kyrka. Icke mindre an tre sadana hyllnings
dikter finnas tryckta, en pa svenska, en tyska 'och en franska. I den 
tyska omtalas sarskilt, att han var »von vornehmen Eltern geboren 
-warden». Detta skulle ju kunna tydas som en erinran om den gamla
harstamningen fran bohmisk adel. Troligen var aven modern, som ju
standigt foljde Gustaf Adolfs drottning, av fornam bord. Det heter

1 IZam.-ark. Handl. ror. Kameralvas. FF. 10416. 
2 Forsstrand s. 91. · 
3 Forsstr. 136 ff. 
4 Forsstr. 118 ff. 
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vidare, att han >>bei hoher und volkreicher Versammlung christ
gebiihrlich beerdiget wurde>>. Till dessa, som f6lj de honom till graven, 
horde i forsta hand >>samtliche leidtragende vornehme Anvenvandten 
. . . und mitleidendE: Freunde>>. Allt tyder pa en synnerligen statlig 
begravning, kanske rent av under deltagande fran med1emmar av det 
kungliga huset .. 

Tyvarr lamna inga av dessa verser nagra meddelanden om Gustaf 
Diihens personlighet eller hans ve:rksamhet. Alla aro ha.Una i den 
gangse hogtravande stilen med veklagan och trosteord i marinismens 
hlommiga sprak. Statligast ar den tyska hyllningsdikten i sin upptakt: 

1hr, die ihr Heil und Gliick selbst mit dem Leben endet, 
1hr, die der Hinfahrts Blick mit stetem. Schrecken blendet, 
Die ihr der Eitelkeit und dero falschem Schirm 
Nur einzig und allein sucht einverleibt zu sejn. 

Den franska hyllningsdikten slutar med en typisk chevaleresk vand-
ning i akta gallisk esprit: 

On crut qu'a✓ec Duben dut mourir l'h[,_rmonie, 
Mais helas ! pour prouver qu'elle est encore en vie, 
N escaurois tu chanter un air touchant et doux 
Qui pres de son tombeau nous fasse pleurer tons? 

Plattast ar den svenska hyllningen, som later var och en av de nio 
muserna framtrada och sjunga ut sin sorg. Sista raden i var strof ar 
ett slags omkvade. De tva sista muserna, Urania och Calliope, hylla 
honom pa foljande satt: 

Urania: Sa langt over varlden vida 
Solen sina stralar sar, 
Skall oss Fama kring om sprida 
DUBENS Lof evart hon gar, 
K vada skall hon, var hon far: 
Var Apollo varit har. 

Calliope: Far nu val du all var fagnad 
Oss med frid i graven sov 
Pa din mull _vi dig tillagna 
Ett fortjant och billigt lov. 
DUBEN, som var gladje var 
Har sin lemmar lamnat har. 

Gustaf Du.hens kompositioner1 -omfatta flera stilarter an faderns 
1 De flesta finnas i UB. Se min studie i SIMG 1901. Hans forsta vokalkomp . 

>>Veni sancte spiritus,, dat. 1651 torde vara skriven for drottning Kristinas
k.ri:ining i Storkyrkan d. 20 okt. 1650. Det heter namligen, att medan drottningen

satt pa tronen, utfi:irdes vokal- och instrumentalmusik: psalmen _Veni Sancte

spiritus sjongs och spelades. Gronstedt, Sv. Hoffester I 109, IV 38.
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och visa storre mangsidighet i behandlingerr. Har och dar ar a-ven 
uttrycket personligare och pregnantare. Dock kan aven Gustaf Du.hen 
ej raknas till de-storre andarna, som skapa for eftervarlden. De allra 
flesta av hans "..Jerk tillhora den enkla visans omrade med blott solo
sang och generalbas. De storre aro nastan alla komponerade pa 50-
o·ch 60-talet. Till de intressantaste hora de tva forsta: >>Veni sancte
s-piritus>>, 4 voka:la och 4 instrumentala stammor; >>Sinfonia>> for 4 in
strument. Det forra ar daterat 1651, det senare 1654. Sedan foljer
forut namnda solosang (alt-solo) med 5 instrument for Karl Gustafs
begravning: Cessat gaudium. -Till balettmusiken fran 1650-talet hora
tre danser,. allemande, courante, sarabande, skrivna i samma stil som
faderns. 1660-talet har i ovrigt en del stycken i den storre stilen:
>>Fader va.n> (4 voe., 5 instr:: 1663), >>Surrexit pastor bonus>> (4 voe.,
2 yel 5 instr.: 1664); till dessa sluter sig en -0earbetning: >>Herre nu
later du din tjanare>> (basso solo con 2 overo 5 viole H. S. [Heinrich
Schutz?] et aucta G. D. 1664). Tva tillfallighetsstycken: >>Ein getreues
Herze wissem>, Aria, 2 vo et cont. (1667); >>Man sagt sonsb>, Aria for
jungfr. Fultins brollop, Solo et cont. (1669). Till samma tid torde av
de odaterade hora: >>Alles Lebem>, 2 a 3 voe. et 3 a 4 strakinstr. (till
drottningen):)Wo bist du Davids Hern>, 4 voe., 4 str.

Efter 1670, da han mindre bidrog till de stora hovfesterna, finnas 
sa gott som endast smarre solos anger eller verk for fa stammor. Hit 
hora hans beromdaste sanger i Sam. Columbus' Od::e sveticIB (1674) 
och samma forfattares >>Ra.drib (1676). Ett mindre verk for firandet 
av slaget vid Lund ar intressant som tydligen avsetUor en tacksagelse
fest v:i,d Uppsala universitet: >>Blickt ihr Salinnen auf mit Freuden» 
(2 a 3 voe., 4 str. 1676). Till 80-talet hor bl. a. �n aria for Karl XI:s 
brollop 1680: >>Var valkommen min basta vam> (2 a 3 voci, 3 a 4 el. 
5 str.). En sang till prinsessan Hedvig Sofias fodelsedag 1688: >>Heut 
freut sich der Himmel» (solo m. cont.). En aria for Friedenreichs brol
lop 9/7 1689: >>Zwo Herzen die brennen» (Solo et 2 a 3 vo). Hans sista 
komposition ar en aria 19 / 2 1690 till greve Lindschiolds verser: >>Spel 
och dan�lusb> (solo con rifornello si piace). Ett odaterat ver� torde 
tiJlhora 80-talet: en arietta >>0 grosser Gott du aller vVelt Gebieten>· 
till ord av Aurora K6nigsmarck. Denna komposition ar intressant sa..,. 
som skriven for viola d'amour, blockflojt och gamba (1, 2 och-3 voe.). 
Det ar forsta gangen viola d 'amour f6rekommer i Sverige oclr till pa 
kopet marklig. darigenom, att detta instrument anvandes i ensemble, 
nagot som eljest ar sallsynt. 

En fraga, som ofta vidrorts i samband med Gustaf Diiben, ar hans 
stallning till det svenska koralarbetet under Karl XI. Man har darvid 
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sarskilt fast sig vid de bada koraler, s_om upptogos i koralpsalmboken 
1697: nr '245 och 370. Dessa harstamma dock fran Arrhenii Psalm
profver 1691, dar de direkt tagits fran Odee sveticce nr V och XL De 
aro saledes forst efter Dtibens dod inkomna i nagon psalmbok (med 
ny text). I Dtibenska biblioteket finnas ej heller nagra melodier, som 
kunna utgora nagot bevis for hans intresse for svensk forsamlings
sang, savida man ej dit vill rakna de 4 koraler med svensk text som till
falligtvis skrivits i UB Tan. 86: 72. G .  Dtiben var organist i Tyska 
kyrkan, som helt sakert i allt foljt tysk-luthersk tradition. Foljakt
ligen saknade han den nodiga kontakten med svensk koralmusik och 
kunde saledes foga ingripa i arbetet for en svensk koralbok. 

Efter Gustaf Dtibens dod erholl sonen Gustaf nominellt befattningen 
som hovkapellmastare·. I verkligheten skottes dock platsen av Chris
tian Ritter.1 Gustaf Dtiben d� y.,- som sedan 1682 varit anstalld som 
kammarpage hos kronprinsen, hade 1685-88 darja;rnte varit hov
kapellist. Om han komponerat nagot ar ovisst r I min uppsats 1901 
har jag meddelat en komposition, som mojligen kan ha skrivits av 
honom.2 

1698 omedelbart efter Karl XII:s tronbestigning hlev Gustaf 
Duben adlad och upphojd till hovintendent. Redan tre ar innan hade 
han ingatt aktenskap med borgmastaren Nils Hansson Tornes dotter 
Sara och med henne saval erhallit en betydande formogenhet som 
kommit in i huvudstadens inflytelserikaste adliga atter. Han kunde 
saledes nu efter sitt adlande intaga en aktad stallning bland den for
nama aristokratien. Sannolikt var det genom hans paverkan som Karl 
XII beslot sig for att 1699 inkalla ett franskt operasallskap. 

Gustaf Duben hade nu definitivt lamnat hovkapellet. Christian 
Ritter erholl avsked3 och i stallet insattes Gustafs yngste broder 
Andreas som hovkapellmastare. Denne var fodd 1673 och intradde i 
hovkapellet 1689. Hans forsta arbete som chef bestod i att omorga
nisera kapellet. En del forut >mppvaktande musiker» fingo fast enga-

1 Se min upps. i SIMG XII (1910): Zur Biogr. Chr. Ritters. 
2 SIMG I 207: Aria a 2 soprani >>Soll man das mit schweigen ehrem (UB 18: 10). 
3 Ritter maste ha avgatt som hovkapellm. forst mot slutet av ar 1699. I old. 

s. a. beslotkyrkoradet i S:t Jakob att kalla lampliga saklmnniga att prova kyrkans
nya orgel. Hartill kallades bl. a. Ritter, som da annu heter >>Konungens Capell
mastare>>, organisterna i Stork. o. Clara. Deckert, organisten i Jakobs kyrka, an
malde, att >>emellan bemalte Ritter och organisten i Stora kyrkan Hr Dijkman
intet gott forstand vara skulle>>. Man beslot dock att kalla alla tre: >>Skulle emot
formodan Ritter inlet komma, sa skulle organisten i Tyska kyrkan i stallet bliva
buden. >> Efter allt att doma var Ritter aven narvarande och deltog i besiktningen
d. 10-13 nov. 1699. Se Ahlen, S:t Jacobs kyrkoorgel s. 17 ff.
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gemang, stadgar utarbetades for hovkapellet, och en helt ny verk
samhet oppnade sig dari'genom att hovm_usikerna fingo deltaga i teater
truppens sceniska forestallningar. Sjalv skrev Andreas Dtiben en
balett, som uppJordes pa slottet d. 6 febr � 1701. Den befordrades
aven till trycket (i sammandragen form). Konungen visade livligt
intresse for musiken och teaterns representationer, och allt tydde pa
en rik uppblomstring av musiklivet. Men kriget kom, och Karl maste
med en suck tillsta, att kulornas vinande hadanefter skulle bli hans
musik. 

Redan Dtibens balett visar en mycket tung och dyster sinnesstam-
ning vid hovet, trots att stycket var avsett att fira den lysande segern
vid Narva.1 Aret darpa (1702) maste Dtiben erkanna, att hovkapellet
var for tiden mycket svagt, >>alldenstund en stor del av musikanterna
are sa gamla och avsigkomna, att de for deras�juklighet icke kunna
gora ·tjansb>. Allt varre blev det med aren, och lonen till kapellisterna
kunde endast till halvten utbetalas. Da 1706 en av de aldsta och
forut framsta musikerna (P. Verdier) dog, insattes ej nagon ny med
lem, utan Andreas Dtiben erholl >>en musikants Ion sasom augemenb>2

• 

Hans huvuds�kliga uppgift blev att tillsammans med sin syster
Emerentia sorj-a for litet forstroelse at Ulrika Eleonora. Hovtjansten
blev med aren allt mera maktpaliggande, och tack vare brodern
Gustaf, som foljt konungen i falt, och system, vars inflytande var
lika stort hos den i styret deltagande prinsessan, fick han en honom
vardigare befattning an skotseln av ett miserabelt och i upplosning
statt hovkapell. 1707 adlades han tillsammans med sin syster (som
orsak omtalas hans stora fortjanster som musiker) och 1711, efter en
resa till konungen i Bender i officiellt uppdrag, blev han utnamnd till
kammarherre. 1713 avgick han darfor, med bibehallen titel som hov
kapellmastare, fran chefskapet for hovmusiken och overlamnade
sysslan at sin narmaste man Gottfrid Buchholtz. Hans egen befatt
ning blev >>direktor» ell er foredragande chef. 1727 lamnade han aven
detta ambete at sin· narmaste medhjalpare vid hovet kammarherre
Carl Franc. Sjalv hade han 1719 blivit friherre och tva ar senare hov-
marskalk. 

An_dreas von Dtiben var tre ganger gift, forst (1700) med Ulrika
Friedenreich, sedan (1716) med Hedvig Ulrika Fleming av Liebelitz
och sist (1718) med Chri_stina Sparfvenfelt. Med alla tre erholl han en

1 B·alettens text har jag utforligt genomgatt i SIMG I 170 ft 
2 Norlind-Troback, Hovk:s hist. s. 58. - Om Andreas von Dubens levnads

forh:n har Forsstrand s. 143 ff utforliga medcl. och aven bilder av honom och hans 
tredje hustru f. Sparfvenfe1t (s. 144 f.). 
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forsvarlig f5rmogenhet och levde ett i- det stora hela stilla liv med tam
ligen omfattande umgangeskrets i de hogsta adelskretsarna. Under sina 
s·enare ar bodde han pa >>Spokslotteb> i Drottninggatan (nu Stockholms 
Hogskolas expeditionslokaler). Vid sin dad 23/8 1738 blev han, liksom 
fadern, vid begravningen i Jakobs kyrka (d. 26/8) hyllad med verser. 
I en dikt av Adlerstedt1 heter det bl. a. 

Vart Manhems bo har gjort herr Marschalk Dliben trott, 
Men sorgedagar med en gladelig afton dampat, 
Och efter talamod dess vandrings borda lampat, 
Se'n han sin Herres hus mer an sitt eget skott: 
Kung, Drottning vittna hogst, att han har varit trogen, 
Och varlden, att han tjant sa tungt liksom vid plogen. 

Andreas von Diibens musikaliska insats maste ses ur en helt annan 
synvinkel an saval- faderns som farfaderns. Bada dessa hade -varit 
organister och skott en maktpaliggande kyrkotj anst j amte hovsysslan. 
Farfadern hade darjamte til1kampat sig en ledande stallning i stadens 
hela musikliv och faktiskt dominerat over varje st6rre musiktillstall
ning i Stockholm. Fadern Gustaf Diiben hade haft en mera begransad 
verksamhet till hov och kyrka men mast avsta fran makten over 
stadens musik. Andreas von Diiben innehade aldrig en kyrklig tjanst, 
var salunda med sin musikaliska verksamhet endast hanvisad till 
hovet och behovde som f5rm6gen man ej blanda sig i stadens musik. 
Hovtj ansteh segrade till sist over de musikaliska intressena. Diiben
slakten intog ej mera en ledande stallning i svenskt musikliv. 

Andreas von Diibens kompositioner aro darf5r ej - av kyrklig art 
utan helt anpassade efter hovets behov av lamplig forstroelse. Da 
ti dens all var ej kravde lysande fester och de musikaliska krafterna 
voro ansprakslosa, noj de han sig med att skriva sma tillfallighets
stycken for nagra fatal soloroster med liten instrumentbesattning. 
I ovrigt begransade han sig till sma danser for klaver.2 Hans enda 
storre verk blev baletten, som kan ge en forestallning om vad han 
skulle kunna ha blivit, om tidsandan varit en annan. Helt sakert 
saknade han ej kompositorisk begavning, men instangd inom en varld 
av sma musikaliska behov, blev lian ej en drivande kraft inom musi
ken, och sakerligen lamnade han utan saknad sin verksamhet for ton
konsten. 

Av Diibenslaktens manga under 1700-talet i yttre mening framsta-
1 KB Verser till enskilde Fol. 1738. 
2 En forteckn. over hans komp. i UB ±innes i min upps. i SIMG 1901 s. 188 ff 

och i musikbil. (s. 210 ff) meddelas nagra prov pa stilen. Instrumentala danser 
finnas i Kalmar 4, i Gripsh. ms. 301 (K 13) och i Ternstedtms. (.UB). 
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ende medleinmar, genom akhmskap forbundna med Sverig·es ledande 
adel, erhollo nagra en· viss betydelse for musiken. Sa blev Gustaf von 
Diibens son Carl G_ustaf von Diiben 1741 intendent over hovkapellet 
efter Franc. Om h�ns musikaliska intressen ar endast bekant, att han 
var en skicklig lutenist. Efter hans dod 1758 overgick intendent
befattningen till Joachim von Diibens son Carl Vilhelm, vilken inne
hade den i 4 ar till 1763, da han utnamndes till rysk envoye. Efter sin 
aterkomst till Stockholm blev han president i kammarrevisionen och 
horde tlll Musikaliska Akademiens allra aldsta medlemmar; uppbar 
t. o. m. preses-vardigheten dar 1772-73.1 Om honom heter det: >>Hans
insikter, smak, vitterhet, amabilite gjorde honom till favorit hos
Lovisa Ulrika. Han v3:r med heder minister i Petersburg, med mycken
forsiktighet hovkansler under partiernas ,raseri, med ombytlig lycka
president i-kammarrevisionen, med mycken tranquillite riksrad och en
tid a la tete av utrikes arendena. Han var slug, fin, kall, vanlig, fore
komrriande, alltid glad, ofta i tryckande behov, men reglerade slut
ligen sina affarer igenom arv, hushallning och extra formaner, dem
kungen beviljade.>> Med ett ord: en Diiben.2 

II 

1733 overlamnade Andreas von Diiben till Uppsala universitets
bibliotek tva kistor musikalier.3 Dessa kistor innehollo _ ej blott hans 
egna notsamlingar utan aven faderns och farfaderns; da_ man pa den 
tiden ej sa noga skillde pa allman och enskild egendom, kom kollektio
nen aven att omfatta hovkapellets och Tyska kyrkans musikalier 
for samma tid. Som helhet ger detta bibliotek saledes en oversikt av 
svensk musikodling vid hov och kyrka i Stockholm under nara 100 ar: 
1620-1720. For den aldre tiden maste man rakna med att Andreas 
ej da var i Tyska kyrkans tjanst och saledes ·ej disponerade de verk 
som foregangarna anvant for gudstj anst och skola. - Dess a funnos 
alltsa kvar i kyrkan och kommo ej med till U ppsala. Gen om samar
betet mellan Tyska forsamlingen och hovets musiker var en hop
blandning av badas musikalier mycket naturlig. Lyckligtvis har aven_ 
en stor del av detta gemensamhetsbibliotek raddats at eftervarl�en och 

1 Forsstrand upprepar s. 113 den- gamla felaktiga uppgiften, att Carl Gustaf 
varit hqvkapellmastare. Om Carl ,Vilhelm se Forsstr. s. 141 f. 

2 De under 1800-talet sa beromda professorerna Gustaf '\Vilhelm (lakare, lapp
forskare) och Magnus Vlilhelm .(botanist) v:oro bada -sonsons sonsonsson till hov
kapellmastare Gustaf Diiben. Se Forsstrands sHikttavla s. 117. 

3 Se min bibliogr. >>Vor 1700 gedr. Mus.,>, SIMG 1908 s. 199. 
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befinner sig nu i Musikaliska Akademien. Svenskt hovkapell och kyrka 
kan harigenom foljas annu langre tillbaka: till Johan III:s kyrko
reformations dagar. 

Svenskt musikliv fore 1720 lar man emellertid aven kanna i de gamla 
stiftstaderna, da kyrka och gymnasium samarbetat for uppforandet 
av konstmusik. Skolornas ringa tillgangar tvingade larjungarna att 
spela aven mtanfor dorrarna>> hos de rika borgarna samt inne i gema
ken vid gillen och samkvam. Skolornas bibliotek maste darfor aven 
innehalla varldslig musik, som visserligen ej passade i kyrkan men 
som var sa mycket karkomnare i hemmen och pa torget vid mark
naderna. A ven sadana samlingar skolmusik finnas till var tid bevarade. 
De framsta torde finnas i Vasteras och Vaxio. Med dessa bibliotek 
som grund ar det mojligt att folja svensk musikodling fr. o. m. 1500-:

talets mitt eller GQ,�taf Vasas sista ar. De unga adelsmannen besokte 
pa den tiden mera sallan skolorna, och musikforhallandena pa slott 
och herresate:ri kunna darfor ej studeras i skolsamlingarna. Lyckligtvis 
ar ett adelsbibliotek, sallsynt rikt och i gott star.:.d, bevarat till vara 
dagar fran Finspang (nu i Norrkopings stadsbibliotek), utvisande De 
Geer-slaktens musikutovning pa Lofsta och Finspang under 1600-
talet.1 

De bada svenska universitetens odlande av tonkonsten framstar ej 
sa klart som onskligt vore. Lund har endast kvar teoretiska laro
bocker. Uppsala bibliotek ager visserligen de rikaste musikskatterna 
fran aldre tid, men bortsett fran Dubenska kollektionen, vilken tillhor 
Stockholmskretsen, finnes en ej ringa de1 tyskt material, som kommit 
in genom erovringar under Sveriges utla.Iidska krig under 1600-talet. 
Da alla samlingar bilda en enhet, ar det foljaktligen ej latt att ur de 
vatdefulla skatterna framdraga just sadant, som direkt anvants av 
studenterna vid univei:sitet och kyrka. Endast de nyforvarv, som gjorts 
under Olof Rudbecks tid� ge oss nagorlunda en bild av universitetets 
egen musikodling under 1600-talets andra halvt.2 

Med ledning av de svenska biblioteken ar det mofligt att ratt val 
folja musikkulturen i Sverige under en tid av minst 150 ar: 1570 -
1720. Man kan da forst konstatera en mycket hog konstnarlig stan
dard med de framsta tonsattarna val foretradda pa nastan alla kultur
platser. Aven den stranga stilen i manga stammor har man ej ryggat 
tillbaka for att uppfora. 8-stammiga· vokalverk ha sjungits saval i 
Stockholm som V axio, Vasteras och Kalmar under 1500-talets andra 

1 For skolbibl:n se foreg. bibliogr. 1908; Lat. skolsanger (1909); Musiken i 
Vast. (Kult o. Konst 1907) o. Mkn i Upps. (ibid. 1908). 

2 Vor 1700 gedr. Mus. s. 196 ff. 
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halvt, och hundra ar senare funnos i nastan alla stiftsstader stora or
kestrar med saval strakar som tra- och massingsblasare. Aven svenska 
tonsattare ha uppammats vid de svenska skolorna, vilket forefintliga 
tryck kunna utvisa. Till den hoga musikkulturen bidrog val aven sjalva 
skolforhallandena med rektor eller hans narmaste la.rare som musik-
ledare. Det yttre behovet spelade helt sakert aven eri stor roll. Skol
ekonomien var i hog grad beroende av tonkonsten, da larareloner och 
elevpengar till stor del bestamdes· efter musikens standard. Aven i 
Stockholm var ostiatimgang och liksjungning en viktig inkomst
kalla.1 

Vill man folja de uppforda musikverkens inre struktur, maste man 
ga till den da radande uppfattningen om tonkonstens vasen, dess 
syften och praktiska grundvalar. Dess.a musikens filosofiska sidor 
stodo avhandlade i larobockerna och lastes av de svenska skolgos-. 
sarna med stor noggrannhet och kommenterades av magistrarna. Sa
dana allmant studerade bocker i musikteori voro de av Faber Stapu
lensis, Sethtis Calvisius, Leisringius, Rhaw och Spangenberg for den 
aldre tiden fore 1620. Efter denna tid gick man till betydligt grund.:. 
ligare verk som Pra;torius' Syntagma musicum och Kirchers Mu
surgia. Mot slutet av arhundradet hamtade man garna sitt kunskaps
forrad ur Werckmeister eller Speer och under 1700-talets f.orsta ar
tionden fran Ma ttheson. 2 

Ett slagord, som standigt aterkommer i 1600-talets teoretiska 
musikbocker, ar >>stih>, vanligen uttryckt pa la tin >>stilus>> eller italienska 
>>stilm> - ibland t. o. m. alla tre pa en gang.3 For att klargora ton
konstens alla arter utgick man fran sangen, vars rot var texten eller
rattare textinnehallet. Musiken' skulle tolka och fortydliga ordet, sa
att dettas andliga innebord battre forstods. Petit Coclicus hade
(1552) for denna texttolkning genom musik funnit ett slagord, som
sedan standigt aterkommer:. >>musica reservata>>. Josquin skulle ha
varit den forste, som forstatt att fora musikens ma.I in pa texttolk
ningens grundprincip. Italienarna - framst venetianska skolan -
utbildade denna >>stih> vidare och skapade i madrigalen en konstform,
dar denna musica reservata kunde i alla sina uttrycksmojligheter full-

1 Om musiken i skolorna i Sthlm pa 1600-talet se bl. a. F. L. ·witting, Jakobs 
minne (1771); (utforl. handl. om Jakobs fors. se aven Hiilphers' ms., Vasteras); 
A. Strindberg, Gamla Sthlm s. 293, 309; D. Sjostrand, Maria skola (1882); C. 
Bjorling, Katarina skola (1913) m. fl. kaJlor.

2 Se Zettrin i Allm. mklex. vVerckmeisters J>l\1Iusica math. hodegus curi6.sus» 
(1687) i Finsp. bibl. (Norrk.). 

3 Om J>Stilem under 1600-talet se bl. a. E. Katz, Die mus. Stilbegriffe d. 17. 
Jhs. (1926). 
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foljas. Sa uppstod omkrjng 1600 den .textmalande karaktarsmusiken, 
vars ensidigaste utstralning blev operan eller >>stilo recitativo>>. Utan..:. 
for scenen blev denna reservata-stil bestammande for kyrkans musik 
i,konstformen >>konserb>, vars motsats var >>motetb>, den aldre ej av 
speciellt uttryckssatt bundna tongivningen. Den sceniska recitativ
stilen .$pelade annu vid 1600-talets mitt en underordnad roll. Hogst 
stod darfor musica ecclesiastica med underavdelningen m. composita 
el., mensurata, den flerstammiga polyfona musiken, som i alla hogre 
skolor aven i Sverige oundgangligen maste laras. Mot denna sattes 
musica vulgaris (m. simplex 1. civilis), som aven maste laras, »um mit 
ihrer Hilfe das angeborene Ungli.ick des Menschen zu mildern:>> Hit 
horde den varldsliga· tonkonsten, mestadels sammanfattad under 
titeln spelmansmusik och. dans (m. convivalium el. kort. och gott 
Tafelmusik, >>lustige Lieden>) .. 

Re.servata-ideen fullfolj des vidare: musiken borde ej blott tolka det 
textliga innehallet i alla dess nyanser utan aven ge uttryck for det 
rent individuella. Sa uppstod den musikaliska temperamentlaran, la.ran 
om de musikaliska affekterna, av Kircher kallad >>stylus impressus.>> 
De manskliga karaktarerna skulle ha var sitt uttryckssatt: >>Die 
Melancholici lieben_ eine tiefe, bestandige und traurige Harmonie; 
die Sanguinei den hypochematicum stylum [ = dansmusik], wegen 
leichter Erregung der Blutgeister; Cholerici lieben heftige Harmonie, 
wegen der Vehemenz, ihrer aufschwellenden Gallen; daher Martia
lische Kriegskopfe, so zu T:rompeten und Heerpauken gewohnet, 
alle zartere und reinere Musik verwerfen; Phleg'matici lieben (reine 
'vVeiber-Stimmen, weil dieser sonus die Phlegmatische Feuchtigkeit 
gar gelind afficireb>, sager Adr: Hirsch (1662) .i nara anslutning till 
Kircher.1 

Ur denna >>constitutio temperamenti>> framgick en annan; som under 
hela 1600-talet rikligt debatterades, den_ s. k. >>constitutio regionalis>>: 
musiken skall ge uttryck for varj e lands nationella egenart. Hirsch 
sager i nara anslutning till Kircher: >>Das ist die Ursache, vvarum ein 
stylus dem anderen nicht gefalle, sintemal landlich sittlich, ein jeglich 
Land liebt seine Weise, zu dem richtet sich der stylus nach eines jeden 
Natur,_ und die Gewohnheit ist die andere Natur, was man gewohnt, 
davon will man nicht lassen . .  ·. Doch soll man keines Lands verachten, 
sonderlich der Deutschen und Franzosen, weil sie ihre sonderbare 
Zierlichkeit haben im Componieren · ... Deutsche lie.hen den ·stylum 
motecticum, und die syncopationes und fugas; die Franzosen lieben 
den stylum hyp?chematicum und das Hupfen, Springen; die Italiener 

1 Philos. Extract Hall (1662) IV 133. Jfr Kircher, Musurg. (1650) Lib. VII 545. 
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haben alles beides>>. Den:na sa att saga renodling av den nationella 
musiken var den nodvandiga f6rutsattningen for de enskilda landernas 
tonkonst. Ideerna aterkomma i nastan alla larobocker i musik under 
1600-talet, vilka lastes lika val i de svenska som ritlandska skolorna. 

Sarskilt forenial for ovilja blevo enlig,t dessa grundprinciper 
sadana musikformer, vilka enligt affektlaran ej gavo uttryck for det 
personliga eller nationella. Till dessa horde i forsta hand motetten och 
de med denna forbundna massa och psalm. De maste alltsa omdanas i 
den nya andan. Madrigalen, som varit utgangspunkten for reservata
stile1'1, blev monstret f6rst, sedan konserten med soli och kor i samma 
stycke. Man skrev f6lj aktligen kyrklig kormusik >>auf Madrigalmanien> 
(se t. ex. Hammerschmiedt 1653;· 'Vast. bibl.) eller >>Geistliche Madriga
len» (s. komp:s >>Capella>> 1641; Tyska kyrkan b.). 

Ej blott mo_tetten blev foremal for misshag utan aven den rena in
strumehtalmusiken, som ej gav uttryck for individuella kanslor eller 
nationella sardrag. Endast i f6rening med dans kunde den ta.las, enar 

· den dar genom rytm och kroppsrorelser erholl f6rbindelse med na
tionell egenart.

Den italienska anpassningen av reservatastilen till det sceniska
recitahvet hade ,man i borjan svart att fordraga norr om Alperna:
stilus impressus (temperamentlarans stil) horde ej samman med stilus
expressus (stilo rappresentativo, scenstil, recitativ), emedan denna
senare endast pa yttre satt tolkade en sj alslig grundstamning utan
kanslobetoning eller nationell egenart; den saknade alltsa det rent
musikaliska underlaget, d. v. s. den regionala begransningen, den
nationella individualismen. Forst sedan parlando-recitativet fatt en
sidoform i det musikaliskt, utvecklade obligata recitativet upptog
man aven denna >>stile espressivm> till narmare eftertanke. Man erholl
pa detta satt tre musikarter: kyrkomusik, kammarmusik (stilus cubi.:..
cularis) och scenisk musik, men alla dessa voro endast speciella former
av den vokala tonkonsten. Stylus scenicus vel theatralis borjade vinna
f6r�tradet, sedan man funnit, att massans psalmoditon (stilo narra
tivo, raccontativo) ej ensamt var monstret utan det metodiskt ror
liga recitativo speciale med tal och sang tillsammans.1 

Darm_ed :,var man emellertid kommen utanfor den andliga atmosfar.,
vari skolmagistrarna och disciplarna kunde kanna sig hemma. Musik
fragor debatterades nu i stallet hos adelsmannen i deras assembleer
och salongsbjudningar. I Andreas von Dube�s fran kyrkosysslor be
friade musikutovning passade ej de gamla stilreglerna. Man hade fatt
annat att tanka pa, och nu gallde att som musikamator och kannare

1 Doni, Anotazioni (1640) s. GO ff. 
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kunna konversera om musikproblemen. Mot w·erckmeisters operson
liga >>scientia matematica>> sattes Matthesoris >>gout d'un galant hom
me>>1. Kompositorens enda rattesnore skulle vara publikens smak: 
>>Wer Kirchenmusik setzen will, erkundige sich erstlich der Zuhorer
Inclination, ob sie lVIoteten, Concerten oder Arien lieben, danach richte
er die Musik ein: so hat er alle Regeln des Kirchen-stils ohnfehlbar
beisammen.>> Den som komponerar, maste visserligen tanka pa >>stilell)},
men viktigare an allt annat var att radfraga publiken: >>unser Genius
muss allezeit was neues anschaffen und dem Gout der Zuhorer vor
allen, allen Din.gen Falge leistell)}. Eljest befattade man sig mycket Iitet
med kompositorerna utan mest med ahorare, vilka skulle debattera
den musik de hart: >>Es gehort freilich Kunst dazu eines jeden Styli
rechte Art zu treffen und darin etwas zu setzen; aber solches zu doci
ren, ist ... mein Vorsatz gar nicht gewesen, mein galant homme
soll nichts treff en noch setzen lernen. Ich will ihn nur ... warn.en, dass
er kein Alteration bekomme, wenn ihm von Stylis Musicis ein langes
und breites vorgeschwatzt wird>>.2 

Mattheson horde till de forfattare som pa Andre.::.s von Dtibens tid 
mest lastes · och studerades, men bildningen gick mera i fransk an tysk 
anda, och man laste darfor mest £ran.ska backer. En liten handbok pa 
detta sprak var Brossards musiklexikon (1. uppl. 1703), som utkom i 
en mangd £ran.ska och engelska (Grassineau) upplagor.3 Har fick.man 
liksom forut lasa om musikens uppgift att uttrycka hjartats alla affek
ter, men allra hogst stod >>musica pathetica>>, >>qui touche, qui emeut 
et ebranle le coeur et les entraille.>> . 

Den instrumentala .musiken hade. allt mera blivit den framsta, och 
for att bringa denna i. overensstammelse med affektlaran uppfann 
man att karaktarisera varje instrument. Man kallade den >>stilo 
phantastico>>: >mn stile propre pour les instruments, ou une maniere de 
composer libre et degage de toutes contrainte.>> Sen gallde det att ka
raktarisera med dessa instrument: >>comme chaque instrument a son 
effet particulier, il y a aussi differents stiles ... le stile des violons est 
ordinairement gai; celui des · flutes, surtout traversieres, est triste, 
languissant, celui des trompettes est anime, gai, guerrier etc.>> Man 
tillade garna ett adjektiv, nar man talade om instrumenten. Matthe-

1 J. Mattheson, Das neu-eroffnete Orch, od. universelle und griindliche An
leitung, wie ein Galant Homme einen vollkommnen Begriff von der Hoheit und 
Wiirde der edlen Musik erlangen, seinen Gout darnach formiren, die Terminos 
technicos verstehen etc. Hamb. 1713. Jfr F. E. Niedt, Mus. Handleitung, 2. Aufl. 
1721 (mit Anm. v. Matth.), ·Einleitung. 

2 Matth., D�s beschiitzte Orch. (1717) s. 113 f. 
3 Brossard 3. uppl. (s.a.) i MA; Grassineau 1. o. 2. uppl. (1740, 69) i MM. 
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son talar om >>die lieblich-pomposen Waldhorner, die stolzen Bassons, 
die harten Zin.ken, die modesten Floten, die heroischen Paukell)} etc.1 

Idealet for denna instrumentala stil var dansen: >>c'est le style pro
pre pour exciter le j oie et par consequent rempli de mouvements 
vites, fort gais et bien marquezi>. 1600-talet hade skilt pa tva slag av 
danser, scenisk� for baletter, maskerader och redouter, samt vanliga 
rums- eller salongsdanser (franska, tyska, polska och engelska). Nu 
tillades (genom Mattheson) den >>rent estetiska>> fran dansen losta 
musikformen, som bildade suiten.2 

Granskar man de svenska notbocker, som bevarats till vara dagar 
fran Andreas von Dtibens tid, finner man latt, hur dansstyckena aro 
de nastan enda forekommande, och Dtiben sjalv ar ofta foretradd med 
en eller an.nan menuett. Efter Lullyskolans monster aro aven de dra-

./'5 ' matiska verken, som i tryck och handskrift aro foretradda i Dtiben-
och de Geer-biblioteken, rikligt forsedda med dansstycken.3 Med 
avseende pa melodiken borde den, enligt Mattheson, vara sadan, att 
den klingade efter i oronen tre dagar. Icke metafysiska gemyts- och 
fornufts-kontemplationer utan horselsinnet skulle vara hogsta doma
ren i musik, sager Dres·den-kapellmastaren Heinichen 1711: Det va
sentliga ar icke, att rrmsikverket tager sig val ut pa papperet, utan att 
det klingar val &ch behagar ahorarna; den goda smaken, >>le gout>>; 
bor allena vara utslagsgivande (Neu erfundene und grtindliche An
weisung, Hamb. 1711, Einleitung) .. 

Det. var i denna_ soignerade och val parfymerade aristokratatmosfiir 
den Dtibenska musiken till sist bast kande sig hemma. De tre syskonen 
Gustaf, Emerentia och Andreas von Diiben hade fun.nit sitt musik
ideal. 

III 

Den ledande principen under sa gott som hela 1600-talet for saval 
komposition som utforande var dialogen. Ett verk lades upp efter 
kontrasterande smadelar, vilka stalldes mot varandra. Harvid var en 

1 Hiilphers (s. 90) oversatter ordagrant: >>fullstammige claver, vittskallande 
trumpeter, praktigt ljudande basuner, ljuvliga och pompose valthorn, likasom 
talande hautbois, stolta bassonger, harda zinkor, moderata flojter, heroiske pukor, 
valdige klockspel, smekande lutor, lutlike angelikor, djupa teorber, promte cali
chon, complisante violiner, intagande viola d'amore, fyllande violer, susande viola 
di gamba,. dristige violoncello, brummande violone, foraktande trumpet �ariner 
OSV.>> 

2 Matth., Das beschiitze Orch. s. 139. 
3 En sadan fullt typisk hdskr. for tiden ar Finsp. 9098 (nu i Norrk.). 
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sk.arpt :markerad deklamation ett sarskil"t. omtyckt verkningsrriedel.
Men aven ett · till syn es enhetligt upplagf' musikstycke blev. vid ut
forandet uppdelat i grupper, vilka som dialoger fingo var sina in
dividuella partier. 

Sin rot hade givetvis denna gruppuppdelning och -uppstallning i 
venetianska skolans korteknik (chori spezzati), men att for 1600-
talet i varje sarskilt fall soka paverkan fran Venedig och Giovanni . 
Gabrieli ar meningslost, da sadan indelning av stammor var regel. 
Man far darvid ej forglomma, att man under 1600-talet nastan alltid 
raknade med bade vokal och instrumental ensemble pa en gang. 
Uteslutande kor mot kor hor till sallsyntheterna, daremot forekomma 
oftare tva instrumentgrupper enbart, emedan dar kontrast kunde 
uppstallas genom olika val av: instrument. Ett vokalt _satt verk for 
4-6 stammor kunde darfor utforas pa mangahanda satt: nagra stam
mor solo mot korstammor, eller kor for en del och instrument for
andra. Genorn upprepning av enskilda satser kunde vokalgrupp sattas
mot. instrumentgrupp osv. Typiska exempel lamna Viadana, Hassler
och Schlitz. Den sistnamnde sager om sina psalmer 1619: >>Einige
Psalmen schicken sich nicht uhel, wann der hohere Chor mit Zink.en,
Geigen, der niedere mit Posaunen oder anderen Instrumenten gemacht
und auf jedem Chor eine Stimme daneben gesungen .. wird.>> Viadaha
har 1612 forslag pa bade 2, 3 och 4 korer. Ofta heter det pa titelbladet
kort och gott: >>fur 2 oder mehr Chore>>. Man lamnade saledes full
frihet at kapellmastaren att efter forefintliga resurser ordna utfo
-randet. Gustaf Diiben har ofta betecknfogen 2 el. 3 (1 el. 4) voci och
2 el. 4 instrument. Aven har lamnas saledes at godtycket, hur man
vill fordela de 4 el. 5 utskrivna stammorna.

Den vanliga grupperingen av instrumenten var: en strakgrupp med 
t. ex. violin, viola, violetta ( =- tenorviola), violon (el. gamba for de
lagre stammorna); en bla·sgrupp med t. ex. zinka (2 st. el. 3) och basun
(2 el. 3), aven zinka-fagott. Flojter kunde ersatta zinkan i de hogre
·stammorna. Trumpeter tillades sedan for pomposa partier.I Men aHa
dessa kunde blandas med vokala stammor i soli el. tutti.

Tank.a vi oss sedan dessa gn,1.pper pa nagot avstand £ran varandra
med sangare och instrumentister i var, erholls en dramatisk upp-

1 Koschinsky, Protest. Kirchenorch. (1931). Om blasinstr:s stora betydelse i
Sverige vid skolorna se min upps. Mkn i Vasteras s. 101, 107 o. a. Vid en trumpe
tares anstallning i Malmo heter det om dennes skyldigheter (1591 ff), att han skulle
>>j iimte annan av honom avlonad musikant alltid sta tillreds med pipa och trumma
... samt att jiimte sitt bitriide med basuner och sinkor spela med organisten i
orgelverket i S:t Petri kyrka var sondag och helgdag.,> B. Alander, Stadsmkn i
Malmo (.1942) s. 13.
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hyggning av tonverket av mycket hogtidlig art. Ett synnerligen_ gott 
exempeJ pa sadan dramatisk fest lamnar festmus.iken for Karl Gustaf 
25/9 1649 i Niirnberg for firandet av 30-ariga krigets slut.I Sa.val be
skrivning som bild finnes och later oss saledes noggrant kontrollera
utforandet. EJ avlang. fyrkantig sal har en kor el. grupp i vardera
hornet pa en upphoj d estrad >>6 Schuh hoch>>: Bei dem I. chor: 11 con
certierende Stimmen, samt 2 Instrumentisten, Cornetti, Violini und 
Flaten zur Abwechslung dabei ein Contra-Bass, Geigen. II Ch. od. 
Viole Chor: 1. Geigenwerk; 8 Viola gamb:::i,; 4 vocal St. 1 Theorha. 
IU Ch. od. Posaunen-Ch.: 3 Posaunen, dabei ein Quartposaun, 4 
vocalst., 1 stark Regal; IV ch. Fagott- el. Dulcian-Ch.: 3 Fagotti, 
dabei im-Quart- u. Oktav-Fag., 3 voe. St., 1 stark Regal. Hela antalet 
medverkande var 51:. 21 sjungande, 18 instrumentister, 4 organister, 
4 calcanter, 4 >>Aufseher>>. De 4 sistnamnda voro tydligen ledarna for 
gruppetna. Pa bilden synes en av dessa med stav i handen dirigera 
med ansiktet va:i::tt at den motsatta koren, dar aven 1 man star framst. 

Att aven i Sverige vid festmaltider forekommit dylik gruppuppstall
ning pa laktare, visar bilden av banketten vid Karl XI:s myndighets
forklaring 1672 i rikssalen pa kgl. slottet.2 Pa de bada laktarna kan 
man se musike\...na med deras fostrument jamte sangare. Vi fa tank.a oss 
Gustaf Diiben leda den ena gruppen och Hans Henrik Tauscher den 
andra. Sannolikt hade Chr. Geist komponerat festmusiken;·mahanda 
var det hans bevarade >>Aug. 1672>> daterade komposition >>Domine, 
qui dat salutem Regibus>> for 5 voci och 7 Strom. (2 clar., 2 vo, 2 va, 
Fag.)3• Ma:n far aven tanka sig, att denna gruppindelning anvants 
vid pro.cessioner. En beskrivning pa en sAdan rorlig dubbelkormusik
finnes 1616 fran Orebro.4

_ Det var den stora varfesten med >>spiror>> 
och kransar, som plagade firas vid alla skolor i Sverige. Stor musil{ 
ingick alltid i en sad�,n hogtidlighet: >>Den 18 maj, sedan alla spiror 
och kransar blivit sammanforda till sodra ekskogen, tagade hela ung
domen darifran un!ier·prncession in i staden, sjungande: 0 Gud, vi 
love dig. Vid torget delade sig ungdomen i tva korer, av vilka den 
ena gick at norra, d�n andra at sodr,a sid3:.n av torget. Salunda f6rde-
1ade sjongo k6renia en 8-stammig sang, Ego flos campi5, och darefter: 
Gud vare oss barmWirtig och mild. Sedan tva verser av sisfnamnda 

1 Se min upps. >>Ein Mkfest zu Niirnberg 1649>> SIMG t1905). 
2 Bilder av Niirnbergfesten 1649 och banketten i rikssalen i Sthlm 1672 i min 

bok >>lVIusikinstr:s hist. >> (1941) pl. 111. 
3 Orig. i BU V. M. 54: 17; i part. i Mkhist. mus:s arkiv. . . 
4 K. F. Karlson, Blad ur .C>rebro skolas /iildsta hist. (1871)' s. XXXI f. Dansk 

Utt. for samma fest se s. XL V ff. 
5 Mkn till denna sang finnes i Viixio bibl. Ms. 2 (ej fullst.) fr. tiden fore 1652. 

3-428648. 
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sang blivit sjungna och den tredje borjad, gick taget in i kyrkan i 
samma ordning, som man kommit, varefter ytterligare nagra sanger 
utfordes.>> 

Den har omtalade tvâ-koriga sângen >>0 Gud vi love· dig>> utfordes 
alltid i svenska som i tyska protestantiska kyrkor i tva korer, i enklare 
forsamlingar givetvis unisont. Rudbecks Encheridier (1622 o. flera ar) 
.ha tre sadana1

• Fordelningen a den ena ar: 

I Chor: 
0 Gud vi love dig 
Dig Fader i evighet 
All.Englar och him1nels lür 

II Chor: 
0 Gud vi tacke dig 
Prisa varlden vitt och brett 
Och allt det som skapat ar etc. 

Den andra har foljande indelning: 

I .Chor: 
0 Gud var dag vi love dig 
Beskarm oss i dag, trofast' Gud 
Var oss nâdig Herre blid 

Den tredje har korindelningen: 

I Chor: 
A.rones konung Jesu Krist
Av J ungfru fü das var dig tackt
Dodsens makt haver du forstort

II Chor: 
Och prisa ditt namn innerlig 
Att vi ej bryte mot din bud 
Var oss nâdig i all nods tid etc. 

II Ghor: 
Gud Faders ende son fürvisst 
Nar du fralste Manskors slakt 
Och kristtrogna till himmeln fort 

etc. 

Vi se sâlunda, att dubbelkorighet aven strackte sig till de vanliga 
psalmerna. Man far darvid tii.nka sig skolkoren delad pâ tvâ grupper, 
en pâ var sida i koret (uppstii.llning pâ laktaren vid orgeln blev allman 
fürst vid arhundradets slut). Dar skolgossar fran gymnasium fanns att 
tillgâ, mâste man antaga 4-stammig korsattning till ovannâmnda tre 
sanger. 

Vid Gustaf Adolfs begravning i Riddarholmskyrka:n 1634 utfürdes 
tvâ vokala verk, bâda med tvakorig in:delning: Thomas Boltzius' 
>>Threnodia>> och Andreas Dübens >>Pugna triumphalis>>, den forra med
3 mot 4 stammor, den andra 4 mot 4. Huruvida harvid den av Via
dana, Hassler, Schütz och manga andra vid den tiden rekommende
rade fürdelningen ( el. dubbleringen) pa instrumentala och vokala
stammor fürekommit, kan.na vi èj, men ma det vara nog att fastsla,
att inom protestantiska varlden i Tyskland enbart vokalt utforan-de

1 Om P .. J. Rudbecks encheridier se min upps. Svenska kyrkosgbocker •fore 
1697, Kult. o. Konst 1906 s. 283. Motsvar. ty. sg: J. Zahn, Die Melodien d. deut
schen evarig. Kirchenlieder V (1892) nr 8652. 
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skulle varit tamligen sareget och antikverat. Att Sverige med en 
Düben fran Calvisius' och Scheins Leipzig skulle ha negerat hela 
den modern.a stilen, forefaller foga troligt. Franvaron av basso con
tinuo bevisar ingenting. Aven manskorssattningen kan ha utfürts 
annorlunda, da oktavforflyttningar voro vanliga (likasâ falsett'
sang).1 

Aven Andreas Dübens andra korverk >>Miserere>> for Karl Gustafs 
begravning 1660 far tii.nkas utfort med understod av instrumentala 
stammor, kanske aven i flera korer, oaktat detta ej finnes markerat 
i handskrüten. Vad som talar for gruppuppstallning ar framfor allt 
Olof Rudbecks sa:ng vid samma tillfalle, som har avgjort dialogform 
i akta tysk >>Gesprirchstil». Visserligen kanna vi ej musiken, men texten 
ger oss stilen tydligt nog. Titeln lyder: >>Samtalet mellan Gud, Ko
nungen och Landet». Gud borjar: Horer I HimJar och du Jord fatta 
med oronen ! Landet svarar: Ack Herre straffa oss icke i din vrede. 
Gud: Om I an stracken Edra hander ... Konungen: Si mina dagar aro 
intet for dig ... Landet: Ack ve, att vi syndat hava ... Samtalet blir 
sedan endast en clialog mellan Gud och Landet och siutar med Landets 
tacksagelser: »Vi tackom dig Herr, att du haver varit vred pa oss och_. 
din vrede haver sig va.nt och du troster oss. Ty vara ogon aro für
morkade och vart hjàrta ar bedrovat.» Antagligen har Rudbeck sjfilv 
som sangare medverkat och kanske haft Guds roll. Hur stâtligt maste 
det da inte ha latit med ingressen: Horer I Himlar, mahanda ackom
pagnerat av trumpetstotar.2 

For Gustaf Dübens >>Cessat gaudium>> vid samma tillfalle finnes 
musiken bevarad, men dar utan text. Genom det tryckta programmet 
ar det emeHertid ej omojligt att satta in texten.3 Enligt handskriften 
ar sângen skriven for alt-solo med 5 viol-instrument. En >>sinfonia>> 
inlecler, sedan foljer sangen, for varje avsnitt avbruten av en instru-

1 Ej blott sjfilva korverket kunde forses med instrum_entalt acli:. utan aven en 
sjalvstandig instrumentalsats av annan kompositor kunde tillfiilligtvis sattas fore. 
Sam. Scheidt utgav som handledning 70 symfonier 1644 och sager i inledningen: 
»welches auch dieses eine schorre Manier ist� eine Symphonie für den Concerten,
Motetten und Geistlichen Madrigalien, mit Instrumenten gleich als ein .Prreludium 
vorher zu spielew>. Han utg'av sitt verk for att tjana som hjalp, nar _man ej ha.de
tillrackligt symfonimaterial att viilja pâ vid uppforandet av ett vokalverk. Chr. 
j\farenholz, S. Scheidt (1924) s. 34. Aven i Gustaf Dübens »Motetti et Concerti» 
finnas sâdana sjalvstandig'a instrumentalsatser instrodda, sannolikt avsedda att 
tjana som inledningar till korverk (se t. ex. bd 3). 

2 C. A. Moberg, som aven har fast sig vid denna dramatiska upplaggning,
tanker sig Guds parti som kor och de bâda andra som soli (Fran kyrko- o. hovmk 
s. 65).

3 Om »Cessat gaudium,> se min studie Sll\'[G I s. 179 (m, notcitat).
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mental riturnell. Sangen ar overallt blott forsedd med continuo-
ackompagnemang. Koloratur fattas i allmanhet, och sangen ar tam
ligen torftig, endast den instrumentala delen har fylligare stamforing. 
Har ar saledes dialogstilen n�rmast en kontrast mellan sangen och 
orkestern. 

Mot arhundradets slut begynte orkestern att omdanas i fransk anda. 
D�t viktigaste nya instrumentet blev oboen (skalmejan), som standigt 
framtrader solistiskt, jamte fagott och tvarflojt. Mot denna trablas
instrumentgrupp star sedan en strakgrupp med-vanligen 4 instrument 
eller stammor. De solistiska och koriska partierna komma varandra 
narmare, och frihet lamnas darfor ej till korisk eller solistisk besattning 
efter kapellmastarens frivilliga val. Darmed far ett stycke mest karak
tar av dramatisk kantat i stallet for kontrasterande korer. 

Ett gott exempel pa denna teatermassiga musikstil lamnar firandet 
av Karl XI:s dod i Malmo d. 24 nov. 1697, stadskyrkan (Petri). 
Tryckt beskrivning finnes1 men ej musik: 

Uti kyrkan var en harlig sorgmusik anstalld, vartill tvenne cant.ores 
med atskilliga sangare voro forskrivne som, sa snart processen nalkades 
kyrkan, Hito hora forst med hautbois en klagemusik, men sa snart 
sorgefolket satt sig neder, blev en psalm, som var komponerad av Hen
nes Maj:s Sal. Drottningens begravningstext »Christ.us ar mitt liv och 
Doden ar min vinning)> med 4 vokalstammor musicerad. Darefter blev 
sjunget i choret: >>0 Jesu Christ, sann Gud och Mam. Sedan blev musi
cerat med 2 vokalstammor och 3 violiner fortackte, nagre- till denne 
akten komponerade ord forst med en hog altstamma. Det ovriga av 
detta komponerade stycket hlev av alt.en och basen var om annan 
sjunget. Darnast blev sjunget en vers >>Du helga eld hugnelig trost, l> 
varpa prosten herr "\¥ilhelm Laurenberg uppsteg och hall en h§.rlig 
predikan sasom och personalierna sa tydligen avlaste, att var och en det 
hara och forsta kunde. Efter predikan blev ock med sorgemusiken av 
4 vokalstammor och hautbois continuerat >>Jag vet, att min forlossare 
lever», varefter blev sjunget >>Med gladje och frid1> och med detsamma 
begyntes skjutas, och blevo 130 stycken var gang lossade, darpa gay 
regementet salva. Nar nastforegangne psalm var andad, gick prasten 
for altaret och sjongs bonen och valsignelsen. Darpa blev bakom det 
kg1. cast.rum doloris musicerat och av orgoverket med 4 vokalstammor 
och hautbois svarat, naml. Cast. D.: Vivat, vivat, Caroli XI Magni. 
0rg: Memoria in reternum. Cast. D.: Hie sol obscurus lat.et, ach lat.et. 
0rg: Hie sol lucet et pleno splendore lucet. Cast. D: Ecce verre doctrirne 
amator, ecce verre doctrinre propugnator, nunc quiescit in pace. 0rg: 
Detsamma blev ifran orgeverket svarat med 4 vokalstammor. Cast. D: 
Auspiciis ductuque suo, ter victor in anno. 0rg: blev sammaledes sva
rat. Cast. D: Vivit nunc Carolus in regno. 0rg: Beatitudinis. Cast. D: 
Conjunctio in reternum, tvenne ganger repeterat. 0rg: Et nostra con-

1 Hovkap:s hist. s. 59 f. � Orig. i UB. 
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junctio blev·4 ganger svarat. Sedan gick folket utur·kyrkan·och under 
utgangen musicerades med 4 vokalstamm<;>r och 2 violiner, och gick 
proces?en fran kyrkan till Chanut-salen (Knutsalen), darest alla blevo 
av chanutbroderne trakterade. 

' J 

Har fanns tydligen redan den moderna uppstallningen av kor och 
orkester pa orgellaktaren i st. f. som alltid forut i koret. Orgeln hade 
saledes helt overtagit att vara det stodjande continuo:..fostrumentet. 
Orkestrarna voro med stor sannolikhet fran i staden forlagt regemente. 
Sangkrafterna voro >>foreskrivne>> utifran, alltsa antagligen fran Lund. 

Mera i den aldre stilen syn es en annan m us:i.khogtidlighet ha varit: 
i Uppsala d. 3/3 1698 med anledning av Karl-XII:s kroning. Egendom
ligt ar, att tva orglar svara varandra1; fyra emporer med musik
grupper finnas, alltsa i samma stil som fredshogtiden i Niirnberg 
1649. Oboer medverka men framtrada ej pa samma satt solistisktsom 
i Malmo. Allt tyder pa att korverkan var huvudsak:2 

>>Som folket var samlat i ky'rkan begyntes pa stora orgverket nederst 
i kyrkan en vidlyftig musik av 30 violer och efter confessionens upp
lasande sjongs >>Herren var Gud v.are dig blid>> av, hela forsamlingen 
med tvenne instammande orgeverk. Strax psalmen andades musicerades 
at.er med minq.re tal av violer och 4 roster, vilka voro den larde gamle 
Rudbeckius samt dess dottrar och mag haradshovdingen herr Nobelius. 
Medan sedan text.en och tron sjongos, delte sig musikanterna, varibland 
voro manga professorer och larda studenter; i 4 korer: den ena b1ev kvar 
pa stora orgverket, den andra tog sitt rum tvart emot pa en over altaret 
uppbyggd lava, den tredj e st.a.Ude sig pa gamla orgarna, som aro pa 
norra gaveln, och den fjarde pa en laktare, som pa sodra gaveln svarar 
just dar emot. Da tron andades, hordes ordentligen fran alla korerna 
ett traffeligen valljudande musik av atskilliga instrument och roster, 
de dar varandra sa ljuvligen- svarade, att en del av himmelsk. .. gladje 
darmed avmalades. Men anda var den ej att lilma emot den som folj de 
efter predikan, vilken av herr prof. Svedberg ma.kt.a uppbyggeligen 
hades, ty da sjongs det anderika >>0 Gud vi love dig>>, aven val av alla 
korerna tillika med pipor· och skalmejor, ratt helt langsamt och admi
rabelt val, sa att korerna sjongo var sin vers, och salunda hela kyrkan 
omkring, nu ·narmare, nu langre ifran, hordes i gensvar en obesk:tivlig 
behaglighet. Under denna gudliga och fortraffliga sang lost.es pa kyrko
garden och slottet 40 stycken i dubbel svensk losen. Efter vfilsignelsen 
hordes ifran stora orgarna av den skonsta trumpetstamman ett ljuvligt 
och ·valklingande ljud, vilket ·av alla k.orerna besvarades med ett stort 
antal av discant- och basvioler, cymbaler, orgor, skalmejor, trumpeter 
och pukor, sa att ljuvligheten hela kyrkanfyllde och folket av fornojelse 
satt i hapenhet. >> 

1 Den nya orgeln av Caliman satt over vastra ingangen, det gaml� orgelverket 
var flytta t till norra. 

2 Brev av J. Bjorling till sina foriildrar Upps. �/3 1698 i UB N. 1045. Medd. 
Annerstedt, Upps. Univ:s hist. II: 2 s. 356. 
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Med kantatstilens segertag forsvann denna gruppindelning av orkes
ter och kor. Soli och kor hade har redan pa forhand sina bestamda 
platser i stycket och kuncle saledes ej stallas dialogartat emot varandra. 
Sangarna i kyrkan stodb ej langre i koret, dar riklig plats funnits for , 
placering i grupper, utan pa en relativt trang orgellaktare, som ej 
erbjod mojligheter till avstandsverkan mellan korer, varken fran orga
nistens och korens synpunkt eller den ahorande forsamlingens.1 

Nar denna nya kantatstil kommit till Sverige, ar svart att avgora. 
Konsertstilen var Gus�af Dubens egentliga kompositionsform, och 
riagon kantat av honom finnes ej bevarad. Ej heller den atskilligt 
modernare Christian Geist har lamnat nagra kantater efter sig. Sa 
mycket intressantare ar darfor en begravningskantat av storkyrko
organisteh Ludert Dijkman 10 juli 1685 vid prinsarna Gustaf och 
Ulriks begravning: >>Svea inbyggares samhalleliga klagam.2 Kompo
sitionen finnes i tryck. Som forsok i kantatstil ar den kulturhistoriskt 
intressant. Som gediget musikstycke ar emellertid verket av foga 
betydelse. Redan textens art inbj_od ej till storre musikaliska effekt
medel. Orkestern bestar .av ·4 strakar. Solosang borjar, men Dijkman 
har litet svart att halla recitativ och arioso i sar och vinner · darfor ej 
kantatstilens avrundade gruppering i smastycken. Forsta delen, som 
ar ackompagnerad av orkestern, efterfoljes av ett kortare parti med 
ensamt continuobeledsagning. Aven har ar den egentliga recitativ
formen ej helt bibehallen. Efter en kortare instrumentalinledning bor
j ar anyo en >>aria>> utan storre formell utveckling. Sedan har en tre
stammig kor (A. T. B.) en kort insats (mojligen i verkligheten langre 
men ej i tryck meddelad; det heter namligen: >>For korthetens skull 
har man det ovriga av ode-gudinnornas svar mast ga forbi»). Efter en 
aria ( ej heller meddelad, kanske nagon av de foregaende upprepad) 
folj er en slutkor for 4 roster (C. A. T. B.) >>med 4 violen>. Efter denna 
star: >>Repeteras av hela koten 4 sjungancle och 4 spelande tillika>>. 
Koren har tydligen utforts vaxelvis vokalt och instrumentalt. 

Tyvarr sakna vi andra exempel pa svensk kantatstil och maste 
saledes noja oss med att konstatera, att atminstone ett forsok gjorts 
under 1680-talet. Andreas von Dubens tillfallighetsstycken kunna ej 
anses sta nara den cykliska vokala formen. 

En annan; sa mycket mera i Sverige omtyckt konstform, var >>Dia
logen>> (Discours) eller som den mest fick heta pa tyska >>Gesprach>>.3 

1 Om uppstallningen i kyrkan av korer se R. v. Liliencron, Liturg.-mus. Gesch. 

d. evang. Gottesdienste 1523-1700 (1893).
2 UB. Palmsk. nr 18. I Poet. pars. 1. Avskrift i MM.
3 Om dialogen i kyrkomkn se Liliencron l. c. s. 144 ff. 
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Mot slutet av 1500-talet framtradde den forst och da bl. a. i verk 
av sadana ma.stare som Lasso och Andr. Gabrieli. 1592 utkom nam
ligen i Venedig1 en samling >>Dialoghi musicali de diversi eccellentissi
mi autori>>. 1608 utgav Melchior Franck en >>Dialogus metricus . .. 
juvenis et virgo>>. Av de foljande samlingarna finnes i Tyska kyrkans 
notsamling Agazza:ris >>Dialogici concentus>> (Venedig 1618). Framsta 
betydelsen fick Adr. Hammerschmiedts >>Dialogi oder Gesprache 
zwischen Gott und einer g'laubigen Seele, in 2. 3. 4. Stimmem (Dresden 
16.45; ex. i UB). En senare samling >>Musikalische Gesprache iiber die 
Evangelia, mit 4. 5. 6. u. 7. Stimmen>> (Dresden 1_655, 56), finnes saval 
i T. K. som Vasteras och Vaxio samt var aven forut att finna i Jakobs 
kyrka. Sedan folj de flera andra i denna stil, som hastigt blev popular 
i den protestantiska kyrkan. BL a. s�revo Rudolf Ahle (Geistl. Dia
loge, 1648) och W. C. Briegel (Evang. Gesprach auf die Sommer-Fest
tagen 1660) sadana. 

Av svenska verk kan sarskilt namnas en >>Dialogus>> for Canto et 
basso con 2 Violini (et Cont.) av Christian Geist (1670-talet). Den ar 
som nastan allt av Geis ts· hand ett glansande prov pa pregnant, val 
avvagd stil.1 Basen borjar: >>Quam pulchra es, anima mea>>. Canto 
svarar: >>Nigra �um noli me considerare>>. Pa denna samtalsdel i an
dante foljer i allegro basens ivriga bedyranden >>Oculi tui columbarum, 
capilli tui sicut greges caprarum et dente tui sicut greges tonsarum.>> 
Canto svarar dock, ater i langsam sats: >>Nigra sum>>, tills bada forena 
sig i: >>Ecce tu pulcher es dilecte mil>. 

En senare >>dialog>> ar tillskriven Andreas v. Duben. Denna utfordes 
vid >>commissarie Springers brollop>>: >>Dialogus inter sponsum et spon
sam>>: Min ibland alla utkorade lilj a, dialogus Isaac et Rebecca 
(U. B. V. l\!I. 18: 12). 

Dialogformerna gavo aven upphov till ett intensivare odlande av 
duetten eller som den:vid arhundradets borjan kallades madrigaletten. 
Overhuvudtaget ar det just stycket i fa stammor, som givit upphov 
till madrigalens overga.ng i konserten. 2 Dar tva korer stalldes mot var
andra var det mycket vanligt, att man overlamnade de tre stammorna 
at instrument och blott foredrog en stamma solistiskt vokalt. En 
duett ·blev aven pa detta satt slutresultatet. Pa samma satt kunde ett 
trekorigt vokalverk foredrag'as som trio. Sa har t. ex. Hasslers trek?riga 
verk >>Duo Seraphin clamaban�>> foljande sammansattning: Ch. I S. S. 
Ms. T�; Ch. II S.S. A. Bar.; Ch. III A. T. T. B. Utforandet ar.emeller
tid forslagsvis pa folj ande satt: Ch. I 3 violiner + 1 sgstamma; Ch. II 

1 UB V. l\L 26: 10. Part. i MM. 
2 A. Adrio, Die Anfange cl. geistl. Konzerts (1935).
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>>Gesang und event. von Floten mitgespielb>; Ch. III 1 sgst. + 3 basu
ner el. fagott. Aven Viadanas. 4-stiimmiga konserter 1612. kunde ·pa
samma satt solistiskt med sang i en stamma och instrument i de
andra utforas.

Efter 1650 blev de:ri trestammiga vokalsatsen den vanligaste med 
2-5 instrument. Sa t. ex. fordela sig Christian Geists 55 svenska verk
fran 70-talet pa .foljande vokala grupper: 8 enstammiga, 7 tvast.,
.20 trest., 13 fyrst. och 7 femst. De tre grupperna ha mestadels 2 via
liner + gamba som instrumentalt ackompagnemang; de fyrstammiga
ackompagneras oftare av 3 el. 4 violer och de femstammiga av 5-6
strakar, ej sallah forstarkta med· tva trumpeter, vilka ha tamligen
rorlig sats med snabba lopningar. Gustaf Du.hen skrev aven over
vagande for 3 vokalstammor, dock lamnar han oftare frihet till mindre
vokalbesattning. Det star namligen »l. 2. vel 3 voci» mest pa verken.
Du.hen var troligen ej fullt sa saker i de bredare formerna som Geist,
vars hela stil visar st6rre inlevelse och rutin i stambehandlingen
·(framfor allt mjukare melodik). Andreas von Du.hens kompositioner
ha overvagande 1 sgst., har och dar 2, sallan 3 och inga darutover.
Dock maste man rorande hono:rp. yttra sig med storre forsiktighet, da
endast ett fatal med sakerhet kunna foras till hans auktorskap, enar
de flesta aro osignerade.1 

Rudbeck tyckes ha f6redragit den 2-3-stammiga vokalsatsen.
Den enda bevarade kompositionen ar en duett till Axel Oxenstiernas
begravning i Storkyrkan 1654.2 Han anvander som text Joh. Upp.
7: 14 ff: >>Dessa aro· de som komna aro utur star bedrovelse>>, men
karakteristiskt nog andrar han texten i borj an pa akta dialogmane�
till fraga: >>Ho aro dessa, som komna aro?>> och svarar: >>Dessa, dessa
aro de>>. Darmed far hela k_ompositionen ett. drag av >>Gesprach>>.
Den deklamatoriska sonderdelningen med pauser och markerad
rytm i fraserna Jigger ocksa val till for honom: >>De skola intet mer
hungra - ej heller torsta - ej heller skall solen faHa pa dem - ej
heller nagon hetta.>> Darefter lang koloratur i legato utan pauser som
effektiv avslutning pa de forut sa .avhuggna fraserna. Denna typiska
forcering av uttrycket maste aven ha varit radande i den andra till
texten bevarade kompositionen for Karl Gustafs begravning 1660.
Dar ar dialogen annu mera pointerad.

Gesprach-stilen ar emellertid overv'agande aven i rena solostycken, 

1 UB V. M. 18: 1-7 sign.; 18: 8-28 mindre sakra; 18: 17 (>>Korn helge And>>) 

ar t. ex. av Math. Schneider o. tryckt i dennes »Neue geistl. Lieden (Liegnitz 

1667 nr 9; UB). 
2 Avskr. i Ml.VI. Orig. nu i UB. 
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som u - tan Kropp_ ar 

sann gnagand/ Hier- te Matk. Thess 

hogheet? en Liung�ld/ man 

Notex. 1 

dar den framgar ur sjalva textens struktur. Canzonettan-,- sallskaps..: 

visan vid 1600-talets borjan - bestar, poetiskt tillriittalagd,' av tre 
delar: 1. fraga; 2. svar; 3. epigramartacl sentens (sens mora1)1. Aven dar 

1 E. Dahmen, Die vVandlungen des weltl. deutschen Liedstils ... d. 16. Jhs.

(1934); R. Velten, D9-s altere deutsche GeseUschaftslied (1914). 
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schemat ej ar sa starkt framhavt, framtrader kontrast-effekten. Dar 
fa stammor finnas, erhalles en skenhar korisk verkan genom paralle
lismer: frasen flyttas oforandrad upp pa hogre plan och ger pa sa satt 
forestallningen om en ny stamma. I soloverken maste denna hilliga 
skenverkan annu_ oftare tillgripas1 for att tacka over hristande melo
diska ideer. Det ar emellertid under hela harocktiden .en genomgaende 
svaghct att hallre u1Jrycka for mycket, an for litet, och darur framgar 
en sonderstyckning av den musikaliska satsen, som verkar orolig och 
nervost overspand. 

Ett sadant typiskt exempel ar Gustaf Du.hens tonsattning till Odre 
sveticre IV, dar hela sangen hlir ett slags recitativ med konstpauser 
och melodiska kontrasterande fraser (notex. 1). 

Det kan trots allt inte nekas till att Du.hen just i denna sang visal 
sin storsta formaga att uttrycksfullt tolka en text. 

Mot denna elementara formhehandling ar Geists solokompositioner 
att likna vid yppiga harock-praktgemak med vaggar fulla av stora 
Rubenstavlor i skarpaste rott och gult. Man forvanar sig mindre over 
hans rika sats an over att det verkligen vid Karl XI:s spartanska hov 
fanns krafter, som kunde bringa dessa virtuosverk till utforande2

• 

En sang blott kan tjana som exempel med bl. a. foljande slutfras i 
presto: 
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i A. Adrio s. 14 ff. 
2 UB VM 25: 1 (dat,. 1672). Part. i MM. 
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Kontrast kunde emellertid aven instrumentalt erhallas genom skif
tande tempo, omvaxlande rytm, olika instrument, men ej minst genom 
olika styrkegrad: piano och forte i hj art motsattning. Gustaf Du.hens 

. )>symfoni}> av 1654 utgor ett gott exempel ·pa denna instrumentala 
: dialogstil. Instrumenteringen (2 vo + va) ar sa till vida intressant, 
som att Continuo-stamman ( or gel) komhinerats med ohligata Spinett-
och Cemhalostammor. Da hada dessa _klavertyper aro till klangkarak
taren lika, far man val antaga, att >>Spinetta>> far fattas som oktav
spinett (spinettino). Efter 4 takter tutti i jamn takt kommer redan 
ett solo i 2. Vo. (med Cont.) pa tva takter. Satsen avslutas med sar
skilt till styrkegraden angivet pianoparti. Efter ett solo for orgel 
overgar tempot i tretakt med skarpt markerad skillnad i forte och 
piano. Ett ytterligare soloparti med dialogartat >>samtal» mellan 
cemhalo och viola foljer, varefter en >>Canzona}>, antagligen i allegro, 
i jamn takt avslutar.1 

A ven i den fugerade stilen med efter varandra intradande sfammor 
framtrader den dialogartade samtalsformen och anvandes med star 
forkarlek hela arhundradet igenom, sarskilt i vokala slutsatser. Gustaf 
Du.hen har i sin aldsta hekanta komposition >>Veni sancte spiritus>>, 16 

· maj 1651, ett intressant sfalle over alleluja-text2
: 
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i UV IM 3: 1. Utdr. ur denna symf. SIMG I 174 ff. 
2 UB VM 19: 13. Jfr Hassler, Cant. sacrre 1591 nr 13 (Quia vidisti). Denkrn. 
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· I mera primar form aterkommer samma tema hos Leo Hassler:
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Notex. 3 b 

Duben behaver ej nadvandigt ha kopierat Hassler, da en dylik 
stamforing med samma motivbarjan ar tamligen vanlig vid arhund
radets mitt (jfr bl. a. Swelincks Orgelstuck 1 s. 4; Neuausg. bei 
Simrock). 

Det ar sareget, att under en tid, da deklamation och uttryck 
(i>affekt») aro evigt ,aterkommande slagord, man i allmanhet star all
deles redlos infor recitativet. De italienska operakompositorerna ut
bildade visserligen opera-parlandostilen, men norr om Alperna var 
man foga benagen att beramma deras stravan. Dels forevitade man 
elem, att de for litet togo hansyn till kanslan, dels att de alltfor mycket 
togo den gamla >>psalmoderande spraksangen» till forebild. Visserligen 
erkande man, att det utover detta cembalorecitativ (stile raccontativo) 
fanns ett annat, som · var mera lampligt att >>esprimere gli affetti>>, 
namligen det av orkester ackompagnerade >>recitativo speciale>>, vilket, 
fyllde alla ansprak man kunde _stalla pa en musikalisk uttrycksstil. 
I praktiken kunde man dock ej fora den utanfor den italienska sce
nens omraden. Endast i Frankrike lyckades man till sist pa 80-talet 
med Lully skapa en verklig recitativ-konstform. Denna kom dock ej 
till andra lander i aster och norr forr an mot arhundradets slut. Om 
darfor svensken Dijkman ·1685 totalt misslyckades med sina forsok 
i >>stilo narrativ0>>, var det ej sa markvardigt, da aven $t6rre andar i 
Tyskland ej formadde. beharska denna kompositionsart: Chr. Geist 
undvek principiellt att hefatta sig med recitativ. 

Omkring 1700 skedde dock ett genomhrott for den sceniska musi
ken i alla lander, och en livlig anskan uppstod att tillagna sig sarskilt 
den franska Lullystilen. I Sverige sakte Andreas von Du.hen efterbilda 
denna nya deklamationsstil. Balet-t�n 1701 ar __:__ trots sin patagliga 
torftighet - ett vacker prov pa assimilering av franskt uttryckssatt. 
Huruvida Rosidortruppens musiker darvid givit honom ideer eller 
kanske rent av lagt till ratta hans forsak i fransk balett, ar svart att 
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avgara, faktiskt ar, att forst 1701 i Sverige framtrader ett val avvagt 
recitativ.1 

Man kan nog med sakerhet fastsla, att de rikligt representerade 
franska dramatiska kompositarerna i Uppsala hibliotek just tillhora 
Andreas von Dubens eget privata bibliotek, da det ar foga troligt, att 
Uppsala universitets dir. mus. (och insp. rims. bland professorerna) 
efter Rudbecks dad skulle gripits av sadan fanatisk karlek till flard
full fransk balett- och operakonst, att de la.tit bib�ioteket anvanda 
sina fattiga slantar under Karl XII:tidens nadar till forvarv av dessa 
verk. Det ar ju ej omajligt, att Rosidor:truppen haft med sig en del, 
men dels far man val antaga, att de vid avfarden fran isbj arnarnas land 
tagit med sig sina noter, dels forskriva sig de flesta verken fran tiden 
efter 1703, da de ledande operaartisterna reste hort. Dar tr.affa vi 
namligen represeritativa sceniska arbeten av Campra, Collasse, Des
marets, Labarre, for att inte tala om alla Lullys praktfulla parti
turer. Ej nog med alla dessa vackra operatryck finnes aven i 
handskrift en god samling av Destouches och t. o. m. den store Lullys 
lille son Louis de Lully (en del aven i ork.-�tammor).2 

Duben maste saledes ha haft en speciell forkarlek for dessa repre
sentanter av >>le gout franc;ais>>. Han var emellertid ej ensam om denna 
raffinerade smak. De la Gardiesamlingarna i Dubenska biblioteket 
(>>fraken d_e la Gardies Comediesaker>>)3 visa samma lust att framfora 
musik fran ·commedia del arte-glanstiden och L'Europe galante
feberns dagar � A ven Finspangbiblioteket lamnar prov pa denna 
franska stil. Visserligen hade man dar alltid sokt folja fransk smak, 
men sarskilt manga aro verken fran tiden omkring ar ,1700. Sa t. ex. 
finnas Campras succes-pjes >>L'Europe galante>> i andra uppl. 1698, 
och Lully-kollektionen >>Les trio des opera ... mis en ordre pour les 
concerts>> 1690, 91. Darjamte representeras det beramda Ballard
trycket >>Recueil d'airs serieux et a boire de differents autheurs pour 
les mois>> samt Amsterdamupplagorna: >>Recueil d'airs serieux et a
boin> 1696 och Chevalier� >,Recueil d'airs nouveaux serieux et a boire 
de differents auteurs>> 1692. Overhuvudtaget bli i de svenska adels
slotten fr. o. m. 1690-talet de franska samlingarna >>airs serieux et a 
boire>> allt vanligare saval i tryck som handskrift. Samtidigt averflada 

1 Ex� pa A. v. Diibens rec.-stil finnes av mig medd. i upps. SIMG I s. 209. 
2 Att en del av dessa maste ha avskrivits i Sverige, framgar bl. a. darav, att 

nagra (daribland Desmarets' balett >>Les fetes galantesi> · o. opera 1>Didoni>) ha 
svensk pappersstampel. Aven ha medlemmar av hovkapellet antecknat sina namn. 

3 UB V. M. 18: 9 o. 10: Froken Johanna Eleonora de la Gardies program for 
musikafton. Se SIMG I 185 f. och Hovkap:s hist. s. 61 f. 
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dansbockerna av menuetter med franska titlar med eller utan sang
text.1 Manga av dessa >>airs et danses>> aro tagna ur populara teater
stycken. Rococotidens anda begynner alltmera beharska sinnena och 
smaken for >>le style fort gay et bien marquez>> tilltager i orovackande 

_grad. 
Det kan ju vara litet vagat att stalla ett horoskop for hur musiken i 

Sverige skulle ha gestaltat sig, om ej skottet fran Fredrikshald andat 
hjaltekonungens liv och i stallet Sverige hemf6rt segern over alla 
fiender. Kanske hade konungens smak for glad, fransk opera ater
vant, och Andreas von Duben fatt utveckla hela sin f6rmaga som 
musikdramatisk komposit6r i Lullys anda. 

1 Danssamlingar i MM; dar aven chansonsamlingar bl. a. fran Svaneholms slott 

i Sk::'me. 
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