
Digitaliserad katalog över musikhandskrifter  
i Uppsala universitetsbibliotek 

Denna katalog över vokalmusik i handskrift (tabulatur) har digitaliserats av Uppsala uni-

versitetsbibliotek. Digitaliseringen består av bilder av sidorna i katalogen. Texten i katalo-

gen är med några få undantag handskriven och inte sökbar. I stället söker man efter noter 

genom att bläddra i katalogen. Bokmärkena i vänsterkolumnen fungerar som en navige-

ringshjälp.  

De i katalogen infogade maskinskrivna sidorna har OCR-tolkats och är sökbara. Den ma-

skinellt tolkade texten har emellertid inte korrigerats och kan innehålla en del fel som på-

verkar sökresultatet. 

Kontakta Handskrifts- och musikenheten om du behöver hjälp att söka vidare i musik-

samlingarna, e-post: handskriftochmusik@ub.uu.se 

Digitised Catalogue of Music Manuscripts  
in Uppsala University Library 

This catalogue of vocal music manuscripts (tablature) has been digitised by Uppsala Uni-

versity Library. The digitisation comprises images of the catalogue pages. With few excep-

tions the text of the catalogue is handwritten and not searchable. Instead one searches for 

music manuscripts by browsing the catalogue. The bookmarks panel to the left is a help 

for navigation. 

The typed pages added to the catalogue can be searched mechanically by OCR. However, 

the text created by the OCR process has not been corrected and may contain errors that 

affect the search results.  

For further information, please contact the Section for Manuscript and Music, e-mail: 

handskriftochmusik@ub.uu.se 
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