


“DULLE BANÉRENS” MUSIKSAMLING 

I DEN WESTINSKA handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek 
förvaras i en bunt nandlingar rörande Kungsholmen i Stockholm en 
urkund, som är av ett  visst musikhistoriskt intresse. Det gäller Cod, 
W 171 1, som innehåller e t t  inventarium över generalguvernören Gustaf 
Adam Banérs kvarlåtenskap.1 Denne bisarre man, vars självsvåldiga 
uppträdande och egenmäktiga förfarande gav honom det mindre 
hedrande namnet “Dulle Banéren” (dull = hty. toll, tokig), synes näm- 
ligen i sin ägo ha haft en hel del musikalier från 1600-talets förra 
hälft, numera dock tyvärr försvunna. 

Gustaf Adam Banér (1624-81) var son till fältherren Johan Banér, 
för vars förtjänster han för övrigt 1651 upphöjdes i grevligt stånd. 
Trots sina egenheter lyckades Gustaf Adam Banér göra karriär och 
utnämndes efter vartannat till överkammarherre hos drottning Kristina, 
riksstallmästare, överste för drottningens livregemente till häst och slut- 
ligen generalguvernör över Ingermanland.2 Om hans ungdom äro 
källorna däremot mycket sparsamma. Han lär ha företagit långa studie- 
resor, bl.a. till Italien, där han besökte Venedig och Padua. Om hans 
uppehåll i Italien berättar bl.a. C. Bildt: “Dulle Banér har studerat 
i Padua 1649-50 och blev . . . under en del av  sin studietid beklädd 
med hederstiteln syndicus eller rektor”.3 Han hedrades också egen- 
domligt nog med en staty på Prato della Valle i Padua och en ståtlig 
minnestavla i universitetet.4 Efter hemkomsten till Sverige togs Banér 
i anspråk för fälttåget i Polen 1655-56, i vilket han deltog, för det 
mesta dock upptagen av underhandlingar angående de polska lands- 
delarnas underkastelse.5 

Inventarieförteckningen bär på fol. 25 ro rubriken “Inventarium 
öfwer fordom Herr General-Gouverneuren Sal: Höghwälborne Grefwen, 
Gustaff Adam Baners Ägendom och Effterlåtenskap, medh hwadh 
mehra, som här uthinnan infördt finnes)). Beträffande generalguvernörens 

1 För påvisande av detta inventarium tackar jag fil. dr Otto Walde. 
2 Om Gustaf Adam Banér se i övrigt Svenskt biografiskt lexikon, N. F., bd 1, 

1857-58, s. 312-317, och G. Wittrocks artikel i Svenskt biografiskt lexikon, bd 2, 
1919-20, s. 695-697. 

3 Svenska minnen och märken i Rom, 2:a uppl., 1932, s. 248. 
4 Se härom Bildt, a. a., s. 248 f., och T. Kleberg, Svenska Italiafärder genom 

tiderna (i Vår svenska stam på utländsk mark, 2, 1952), s. 425. 
5 Se bl.a. J. L. Carlbom, Karl X Gustaf, 1910, s. 270. 
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bibliotek finnes på fol. 41 VO under punkt 218 följande anteckning, 
“Består af åthskillige slags böcker, hwar öfwer, för detta här Inventarij, 
Kårtare begrepp skull, en särskilt Catalogus är oprättadt, som uthwijsar 
hwart slag för sig och huru många dhe äro fol:)) Inventariet är under- 
tecknat “Signatum Stockholm d: Octobris Anno 1684 Maria Skytte”. 
Det är känt i flera avskrifter utöver denna1 och har upprättats i sam- 
band med utredningen av de tillkrånglade ekonomiska förhållanden, 
som fältmarskalken Gustaf Persson Banér och Gustaf Adam Banér 
hade försatt sig i. Efter den senares död 1681 blev hans maka i andra 
giftet, Maria Skytte af Duderhof, indragen i långvariga processer, 
vilka resulterade i a t t  hon genom kontrakt å r  1686 bl.a. blev betal- 
ningsskyldig till kronan för 20.000 daler silvermynt.2 I samband härmed 
skulle hon till Gustaf Persson Banér utlämna sin makes bibliotek och 
rustkarnmare.3 Att  detta skett kan dock ej påvisas. Till den nu nämnda 
inventarieförteckningen är därför fogad en av annan hand upprättad 
katalog över biblioteket, vars riktighet intygas av Maria Skyttes 
kamrerare Petter Green. 

Den nämnda katalogen är systematiskt indelad och upptar därför 
Banérs musikalier under en särskild rubrik. Det är detta avsnitt av  
katalogen som här meddelas jämte kortfattade kommentarer för varje 
titel, så långt det nu går a t t  identifiera verken efter de oftast starkt 
förvanskade tonsättarnamnen eller andra beteckningar. I några fall 
är  det ej möjligt a t t  göra detta, i andra fall åter är tonsättaren angiven 
medan verket ej går att belägga med hjälp av tillgängliga bibliografiska 
uppslagsverk.4 

[Fol. 200 ro:] Catalogus Librorum Domini Comitis e t  Gubernatoris 
Generalis Gustavi Adami Banerii iam pie defuncti. 
[Fol. 210 VO:] Libri Musici 

In Folio 

Pier Francesco Valentini un Canones pur di due Milla modie 
=Pier Francesco Valentini: Canone con le sue resolutioni in più 
di due milia a due, a tre, a quattro, et a cinque voci. Roma 1629. 
Se Eitner X: 25 och Bologna I: 326. Sistnämnda källa avtrycker 
dedikationen och musikens början. 

1 Bl.a. i Kammararkivet (Exekutionskommissionen, Sterbhusakter, 23: 1, 

2 Se härom S. Hedar, Enskilda arkiv under karolinska enväldet, 1935, s. 204-211. 
3 Hedar, a. a., s. 204. 
4 I kommentarerna citeras följande arbeten: BoIogna = G. Gaspari, Catalogo 

della biblioteca del Liceo musicale di Bologna, vol. 1-5, 1890-1943. - Eifner = R. 
Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musik- 
gelehrten, bd 1-10, 1900-04. - London ( B M )  = W. B. Squire, Catalogue of 
printed music . . . in the British Museum, vol. 1-2, 1912. 

fol. 150) och Uppsala universitetsbibliotek (Cod. W 1710). 
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[Fol. 
Musicale 

211 ro:] Di Michel Angelo Rossi Ermia sul Giordano Dram.a 

= Michelangelo Rossi: Erminia sul Giordano. Roma 1637. Detta 
verk finnes i Uppsala universitetsbibliotek.1 Jfr Eitner VIII: 325. 

Bernhard Schmeiden Tabulatur Buch 
=Bernhard Schmid d. y.: Tabulatur Buch von allerhand ausser- 
lesenen, schönen, lieblichen Praeludijs. Strassburg 1607. Se Eitner 
IX: 37. 

Sonate di chittara Spagnola 
Leodici Chittarre 

Diversae Tabulaturer, Vthi e t t  stoort Volumen 
De båda sistnämnda titlarna kunna f .n .  e j  identifieras. 

In Quarto 
Josephi Giamberti Antiphonae et  motecte festorum vocibus 2. 3. 4. 
partes 5. 

= Giuseppe Giamberti: Antiphonae et motecta festis omnibus 
propria e t  communis . . . binis, ternis, quaternisque vocibus concin. 
Roma 1650. 5 stamböcker. Se Eitner IV: 234 och London (BM) 
I: 513. 

Detta verk av den italienske tonsättaren Agostino Diruta kan f .n .  
ej beläggas. 

= Virgilio Mazzocchi: Psalmi Vespertini binis Choris Concinendi. 
Roma 1648. 10 stamböcker. Se framför allt Bologna II: 268 men 
även Eitner VI: 411 och London (BM) II: 115. 

Av Agostino Diruta. Kan ej med säkerhet identifieras. 

Kan ej identifieras. Tonsättare är Fra Teodoro Massucci da Monte 
Lupone. 

= Teodoro Massucci: Dialogi spirituali. Roma 1648. Partitur. För 
detta verk se Bologna II: 456 (med avtryckt dedikation) och Eitner 
VI: 375. 

Eiusdem Salmi Conserfati arte novo cum stromenti et organo part. 7. 
Detta verk kan ej identifieras f.n. (Conserfati = consertati!) 

Gino Angelo Caponi Madrigali à 5. part: 6 
= Giovanni Angelo Capponi: Madrigali. Liber 1. Roma 1640. 6 stäm- 
böcker. Se Eitner II: 318. 

1 Se nr 416 i Å. Davidsson, Catalogue critique et descriptif des imprimés de 

Augusti di Ruta Hymni Vespertini totius Anni VOC. 4. 5. p: 6. 

Virgilii Mazochij Psalmi vespertini binis horis part. 10 

Augustini di Ruta Salvi di vesperi part. 5. 

Fr. Theodoro Mazsveci Vesperi à 4 part 5. 

Eiusdem Dialogi Spirituali 

musique . . . á la Bibliothèque de l’université Royale d’Upsala, 2, 1951. 
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Æmidii de rubeis motecta vocibus 2. 3. 4. part 4 
= Emilio Rubei: Motettorum 2 ,  3 et 4 voc. liber 1. Laureti 1642 
eller möjligen liber 2,  ibid. 1645. Jfr Eitner VIII: 345. 

Rom. Michael Salmi peri vesperi â tre in concerto part. 4. 
= Romano Micheli: Salmi per i Vesperi a 3 voci in concerto da 
cantarsi in diuersi modi. Liber 2.  Op. 3. Venezia 1615. 4 stamböcker. 
E t t  exemplar av detta verk finnes bevarat i Cesena i Italien men är 
beskrivet i Bologna II: 271, där dedikationen avtryckts med kom- 
mentarer. Se även Eitner VI: 469. 

Gini Angli Canoni Psalmodia Wespertina novem vocibus part 10. 
= Giovanni Angelo Capponi: Psalmodia vespertina. Liber 1. Roma 
1650. 10 stamböcker. Se Eitner II: 318. 

Ronifacio Gratiano motetti 1. 2. 3. 4. 5. 6. part 5. 
Troligen är det frågan om Bonifatio Gratiani: Motetti a due, tre, 
quattro, cinque e sei voci. Roma 1650. 5 stamböcker. Innehålls- 
förteckningen meddelas i Bologna II: 435. Jfr Eitner IV: 342. 

Fracisci Foggia missa et  Sacrae Contiones. VOC. 1. 2. 3.  4. 5. pt. 6. 
= Francesco Foggia: Missa et sacrae cantiones binis, ternis, quaternis, 
quinisque vocibus concinnendae. Roma 1650. 6 stamböcker. Se 
Eitner IV: 18 och Bologna II: 70. 

Augustini di Ruta  PSalmi Vespertini e t  Litaniee Virginis vocibus tribus 
part: 4. 

Är möjligen identiskt med Dirutas Psalmi Vespertini Ternis Vocibus. 
Liber 2.  Roma 1633. Se Eitner III: 208 och London (BM) I: 391. 

Balthazar danese mersa detta La Capriciosa et 4. Concertata Col. 
Organo part: 5. 

[Fol, 211 vo:] Josephi Tricarici motecta vocibus 2. 3. 4. pars 5. 
Kan f .n .  ej identifieras. 

Möjligen Giuseffo Tricarici: Concentus ecclesiastici duarum, trium 
et quatuor vocum. Roma 1649. 5 stamböcker. Se bl.a. Eitner IX: 452. 

Wirgilii Mazockii Sacri flores voce. 2. 3. 4. pars 5. 
= Virgilio Mazzocchi: Sacrae flores binis, ternis, quaternisque vocibus 
concinendi. Op. 1.  Roma 1640. 5 stämböcker. Se Eitner VI: 411. 

R. Floridus Illustrium motecta vocibus 2. 3. 4. pars 5. 
Med ledning av denna kortfattade titel kan ej fastställas vilket verk 
som avses. Jfr Eitner IV: 4 och Bologna II: 361-365. Möjligen är 
det frågan om Sacrae cantiones. Roma 1650. 5 stämböcker. Jfr 
Eitner IV: 5. 

Francisco Rivaldini Vespero â 4. Voc. Concertati pars 5. 
Denne tonsättare kan ej beläggas. 
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Pau: Aug.no Sali. della Madonna Magnif. Hinno etc. â 3 part 4. 
= Paolo Agostini: Salmi della Madonna. Magnificat a 3 voci, Hinno 
Ave Maris stella, Antifone a una, 2. & 3. voci, et Motetti tutt i  
concertati. Roma 1619. 4 stamböcker. Kommentarer i Bologna 
II: 156. Jfr Eitner I: 54. 

Ludovici Cenci Madrigali â. 5. 
Troligen = Lodovico Cenci: Madrigali. Roma 1647. 5 stamböcker. 
Enligt Bologna III: 58 är detta verk komponerat “a tre, a quattro 
e a cinque voci”. Jfr Eitner II: 390. 

Meclone del Andrea vicentina. 
Kan f.n. ej identifieras. 

Diverse tabulaturer Vthi ett  Convolut 
[Fol. 213 ro:] Detta är nu opsatzen af dhe böcker, som lågo förslutne 
och förseglade, i dhe fyra skåp på Grönsiöö, hwilcka från Muhlhammar 
dijt förde och effter Grefwinnan Höghwälborne Fru Maria Skyttes ordre, 
af Oss undertecknade föreenbahradhe och inventeradhe äro; Kunnandes 
medh trygg Eedh ärhålla a t  med wår willia och wettenskap, icke en 
book, af dem i berörde skåp funnits här uthinnan är uthelyckt, uthan 
alla effter föregående ordhning riktigt införde. 

Grönsiöö d: 13 Augusti A:" 1684. 

P:e Green 
mpria 

Med et t  par undantag ägde Gustaf Adam Banér sålunda en märklig 
samling italienska vokalverk av både kyrklig och profan karaktär. 
Jämför man uppgifterna i inventeringskatalogen med de bibliografiska 
beläggen finner man också a t t  det varit frågan om kompletta exemplar. 
Samlingen har tydligen tidigare befunnit sig på Banérs gods Målhammar, 
varifrån den överförts till Grönsö när Maria Skytte övertog detta efter 
brodern Bengt Skyttes död år  1683. Med all sannolikhet ha dock musi- 
kalierna aldrig varit i användning i det Banérska hemmet. 

Beträffande samlingens proveniens skulle man kanske till en början 
vara benägen a t t  tro, a t t  dessa verk hemförts av Banér från hans 
studieresor i Italien. De av oss angivna tryckåren på de verk som 
kunnat identifieras hindra ju icke et t  sådant antagande. Ser man 
emellertid på biblioteket i dess helhet är en annan förklaring sanno- 
likare. Här åberopar jag mig på et t  uttalande av  O. Walde: >)Samlingen 
uppgår till över 500 nummer blandad litteratur, teologi, juridik, 
medicin, matematiska vetenskaper, arkitektur och militaria, politik och 
historia, musik m.m. Utan tvivel ingår häri något genom krigsbyte 
hemfört bibliotek, i varje fall böcker från något jesuitkollegium . . . 
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Vidare förekomma flera arbeten i många exemplar, ända till 18 st., 
varav man torde vara berättigad sluta a t t  de kommit från någon 
katolsk läroanstalt”.1 Som exempel på sistnämnda upplysning kunna 
följande titlar nämnas: “Psalmen Davidis Nach Fransöske Melodei 
Exemplar 6 in 8vo”, “D. M. Luthers geistliche Lieder vnd Psalmen 3 
Exemplar in 4to”, “Psalmen vnd geistliche Lieder Dantziger. Exempl. 
- 10. in. 16m0 - mehrentheilss in Complette” och »Een Hoop Tyska 
Cathecheser och A. B. C. Böcker)). Allt tyder på a t t  Waldes förklaring 
är den rätta och musikalierna ha då troligen tillhört något jesuit- 
kollegium, vars bibliotek tagits som krigsbyte av svenskarna under 
det polska kriget 1655-582. Musikaliernas sammansättning är här 
ungefär densamma som i de musiksamlingar, vilka på 1630-talet föll i 
svenskarnas händer i Mainz. 

Hösten 1684 befunno sig musikalierna sålunda fortfarande kvar på 
Grönsö men måste ju ha tillhört den del av  kvarlåtenskapen, som 
skulle överlåtas till Gustaf Persson Banér. Hur det förfors med biblio- 
teket då Maria Skytte tvingades lämna Grönsö är  icke bekant. En akt  
i vår handskriftsbunt W 1711 ger oss emellertid upplysning om a t t  
biblioteket försålts någon gång åren 1686-88. Det ä r  en skriftlig 
överenskommelse mellan sterbhusen efter Gustaf Adam och Gustaf 
Persson Banér, daterad >)Stockholm d. 1 Februarij Anno 1689”, i vilken 
det bl.a. heter: “Oppo emotstående Fordran hafwer Gref:n Högwälb: 
Fru Maria Schytte effter uprättat Contract af dato d. 26 Julij 1686. 
på sig tagit a t t  betala som här crediterat blifwer Nembl. . . . Bliblio- 
theket [ !] som är  sedermera försåldt för 44.- Rdr”. Försäljnings- 
summan torde icke i någon högre grad ha bidragit till minskandet av  
sterbhusets skulder, som vid denna tid vuxit till omkr. 30.000 Rdr. 

“Dulle Banérens” bibliotek eller rester därav ha som nämnts icke 
kunnat spåras hittills. Säkerligen splittrades det redan vid försälj- 
ningen. Ifråga om musikalierna utgör dock inventarieförteckningen e t t  
intressant bidrag till kännedomen om de musikaliska krigsbytena under 
stormaktstiden. 

Åke Davidsson 
- 

1 Personligt meddelande till förf. 
2 Angående dessa krigsbyten se O. Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten 

2, 1920, s. 1-176. Om enskilda svenskars förvärv av böcker m.m. se bl.a. s. 8 f f .  


