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JAN BRUNIUS

MPO-projektet och dess resultat
FORTFARANDE FINNS I RIKSARKIVETs SAMLINGAR
tusentals räkenskaper från 1500- och I6oo-talet
som är inbundna i blad ur medeltida handskrifter.
Dessa pergamentomslag är en kvarleva från vasatidens arkivvård. Under detta år (2004) avslutas
katalogiseringen av dessa medeltida bokfragment.
MPO-projektet, uppkallat efter initialerna i Medeltida PergamentOmslag, med dess två vetenskapliga
medarbetare Anna Wolodarski och Gunilla Björkvall, har pågått sedan 1995 med finansiering av
Kungl. Vitterhetsakademien. Projektet är en fortsättning på ett tidigare katalogiseringsprojekt som
startade 1930 med Toni Schmid och senare Oloph
Odenius som ansvariga. Deras arbete resulterade i
kortkatalogen Catalogus Codicum Mutilorum, CCM,
dvs Katalog över stympade böcker. Katalogen innehåller kort över varje rekonstruerad handskrift med
uppgift om de fragment som tillhör denna. Totalt
rör det sig om drygt 4 ooo handskrifter med tillsammans ca 10 ooo fragment, eller knappt hälften
av det totala materialet.
MPO-projektet arbetade från början med en databas, där också CCM-katalogens uppgifter lades
in. Databasen kompletterades efter några år med
inskannade bilder av fragmenten och de skannade
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bilderna är nu ett alltmer viktigt komplement till
textdatabasen. Avsikten är att efter rättningar och
kompletteringar publicera databasen på Internet så
att den därmed blir tillgänglig för en större publik
inom och utom landet. Projektet avslutades med ett
vetenskapligt seminarium i Vitterhetsakademiens
regi i november 2003. Under 2004 pågår en utställning av fragmentmaterialet kallad Stympade båcker
(efter CCM-katalogen) på Stockholms medeltidsmuseum, och i samband med utställningen har
också en bok getts ut med samma namn.'
Databasen innehåller idag ca 22 500 fragment av
bokblad ur mer än 6 ooo handskrifter. Huvuddelen,
tre fjärdedelar av alla, 76 procent, kommer från liturgiska handskrifter, böcker som använts i den
medeltida katolska kyrkan. 10 procent är juridiska
handskrifter, som täcker den kanoniska rätten, 6
procent är teologiska verk, 5 procent är bibelhandskrifter och I procent hagiografiska verk, dvs
helgonlegendarier och liknande. Gruppen Varia, 2
procent, omfattar filosofi, historia, naturvetenskap,
medicin och lexikografiska verk (bild 1).
Den stora gruppen av liturgiska bokfragment,
kan uppdelas på de olika guds~änstböcker som
fanns i medeltidens kyrkor. En tredjedel, eller 36

ARKIV,

SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2

MPO-projektet och dess resultat

The Stockholm Fragments
Law
10%

Varia
2%

Bild I.

procent, av de liturgiska fragmenten kommer från
missalen, dvs mässans huvudbok, ytterligare en tredjedel, 34 procent, kommer från breviarier, dvs tidegärdens huvudbok, medan de övriga representerar
gudstjänstens musikböcker, såsom antifonarier för
tidegärden, I 3 procent, och gradualen för mässan, 8
procent. Andra som förekommer är lectionarier,
böcker med lästexter för mässan resp. tidegärden,
psalterier med Psaltarens psalmer, hymnarier med
hymner, samt ritualen, dvs prästens handbok för
kyrkliga förrättningar (bild 2).
Den tidsmässiga fördelningen av fragmenten
framgår av bild 3. Siffrorna avser enskilda fragment, inte rekonstruerade böcker. De äldsta är en
liten grupp daterad till Iooo-talet (9I fragment),
varefter följer en relativt jämn uppdelning på I rootalet (3636 fragment), I zoo-talet (54I6), I 30o-talet
(5612) och I4oo-talet (5865), och slutligen en litet
antal daterade till I 500-talet (4I I fragment). Någon systematisk rekonstruktion av handskrifter har
ännu inte gjorts inom MPO-projektet, varför alla
siffror bör tas med stor försiktighet.
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En fråga man ställer sig är hur pass representativt
fragmentmaterialet är för de boksamlingar som
fanns i medeltidens Sverige? Vilken roll spelar de
arkivförluster som skett i samlingen under olika
perioder? Vilka begränsningar ligger i själva materialet?
Vi vet att antalet fragment ursprungligen var betydligt större än dagens ca 22 500. Man kan enligt
min mening hävda att praktiskt taget samtliga
räkenskapshäften under hela perioden från I530
till I63o bands in i medeltida bokblad. Undantagna
var enbart de allra viktigaste räkenskaperna: kungens och kammarens egna räkenskaper och räkenskaperna för Sala silvergruva som bands in i skinnband. Beträffande fogderäkenskaperna vet vi att en
tredjedel av räkenskapshäftena gått förlorade under
århundradena, främst genom två stora bränder i
Kammararkivet I802 och I8o7. Om man därtill
lägger till att många häften blev av med sina pergamentomslag under I 8oo-talet, blir förlusterna ännu
större. Vad vi har kvar idag är sannolikt endast hälften av de medeltida fragment som en gång funnits i
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kammarens verksamhet. Dessa förluster är viktiga
att beakta när man drar slutsatser om de medeltida
bokbestånden. 2
En annan viktig begränsning ligger i materialets
art. Det rör sig i de flesta fall om handskrifter i folioformat, medan böcker i mindre format är mer
sällsynta. En annan inskränkning är att det rör sig
om böcker skrivna på pergament, och ytterst sällan
på papper. Vad som också är helt dominerande är
ett enda språk, latin. Endast ett fåtal fragment finns
på fornsvenska, kyrkslaviska eller tyska.
Proveniensen
En central fråga gäller fragmentens ursprung och
tillhörighet, proveniensen. Var skrevs de handskrifter som fragmenten utgör rester av? I vilka sockenkyrkor, domkyrkor eller kloster användes de? VIlka
ägde de juridiska och teologiska böckerna?
Katalogmaterialet tyder på att det rör sig om tusentals olika breviarier och missalen. I medeltidens
Sverige fanns, om den finska delen frånräknas, ca 1
72 5 olika socknar, och man brukar anta att varje

sockenkyrka i medeltal ägde 3-5 olika liturgiska
böcker.3 Eftersom antalet domkyrkor och kloster
var begränsat till ett fåtal, är det troligt att huvuddelen av de liturgiska fragmenten kom från gudstjänstböcker i sockenkyrkors ägo.
De liturgiska texterna på bokbladen ger nästan
aldrig tillräckligt underlag för slutsatser om vilken
kyrka eller vilket kloster som boken skrivits för.
Endast i enstaka fall kan man komma längre. En
sådan grupp gäller de fragment där det finns särskilda påskrifter om kyrkan i fråga. Stiftens synodalstatuter föreskrev att prästerna skulle föra in anteckningar om kyrkans egendom eller viktigare
kyrkliga händelser i kyrkans mässbok för att bevara
uppgifterna för eftervärlden. Sådan uppgifter har
påträffats för liturgiska böcker från 2 2 olika kyrkor.
I MPO-projektets arbete har ytterligare några sådana
bestämningar kunnat göras. En karta över dem visar att det rör sig om kyrkor över hela Sverige, från
Alfta i Hälsingland till Böda på Öland 4 (bild 4).
Bortsett från dessa få exempel på en fastställd
ursprungsort får man använda andra metoder för att
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komrna åt proveniensen. Förekomsten av lokala
svenska helgon i texterna är en sådan metod. En väg
som jag själv sysslat med inom MPO-projektet, är
att utgå från räkenskaperna, från själva räkenskapssituationen.
J ag gav I998 en presentation av projektet på en
konferens i Oxford i en konferensserie kallad History of the Book. Det som då uppmärksamrnades
mest var att de svenska fragmenten är knutna till ett
och samrna arkiv, kamrnarens och fogdarnas räkenskaper, och att användningen skett under en klart
avgränsad tid, åren I53o-I63o. De allra flesta fragmentsamlingar i arkiv och bibliotek i utlandet består oftast av fragment som löstagits ur bokband,
fövärvats till eller på okända vägar hainnat hos inÅngennanland
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stitutionen. För det svenska materialet kan vi däremot säkert ange vilket år och för vilken räkenskap
det'medeltida fragmentet använts. Den sekundära
användningen är därför oftast lätt att fastställa, något som skiljer MPO-projektet från de flesta andra
projekt med medeltida bokfragment. Även om det i
hela Europa varit vanligt att använda pergamentsblad som räkenskapsomslag, är det unika med det
svenska materialet att det rör sig om en systematisk
användning av fragment som räkenskapspärmar i
en ovanligt stor skala.
Från omkring I 540 byggde Gustav Vasa ut den
lokala förvaltningen kraftigt. Antalet fögderier ökade sedan under hela hans regering. Från endast 53
fogdar I 52 7 fanns det 202 i det egentliga Sverige
vid kungens död I s6o. Utbyggnaden accelererade
särskilt under I 5so-talets sista år. Därefter följde en
viss nedgång men år I62o var antalet fögderier
fortfarande omkring I 20 . Användningen av medeltida pärmar följer förvaltningens förändringar. De
första medeltida pärmarna finns redan på I 520-talet
(I5 27 och I5 29). Antalet ökade från I53o-talet med
tillväxten i förvaltningen och fortsatte sedan hela tiden fram till I63o-talet då man övergick till annat
material i samband med en omläggning av förvaltningen från fogdar till länsstyrelser. Men även efter
I63o:.talet förekom sporadisk användning av medeltida pergament, både på I64o-talet och senare.s
Varje fogde förde en årlig huvudräkenskap för sitt
fögderi . Till denna bifogades en jordebok som gav
normen för skatteuppbörden av de olika gårdarna,
samt en tionderäkenskap som byggde på prästernas
lokala tiondelängder för de olika socknarna. Gårdsfogden och slottsfogden förde utöver huvudräkenskapen även en rad andra räkenskaper. D e viktigaste
var mantalsregister för gårdens eller slottets personal, löningsregister över personalens löner, och
förtäringsregister över livsmedelsförbrukningen.
Till sin hjälp vid bokföringen hade fogden en
skrivare. Ett särskilt avsnitt i huvudräkenskapen
med rubriken "tärepenningar" redovisade fogdens
utgifter för löner, tjänsteresor och andra omkostnader. Här framgår att det ofta var fogdens skrivare
som uppgjorde huvudräkenskapen och övriga räkenskaper, och att denna tillsammans med fogden
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en gång om året reste till Stockholm för att få sina
räkenskaper reviderade, eller "förhörda" som termen lydde, i kammaren på Stockholms slott. På
grundval av detta arbetsmaterial uppgjordes den
slutliga huvudräkenskapen av en kammarskrivare
eller kamrerare i kammaren. Kammaren svarade
inte enbart för revisionen av fogdarnas räkenskaper
utan granskade och renskrev även räkenskaper från
tullskrivare och varuhus i Stockholm, Kalmar, Söderköping, Norrköping och Lödöse, hovets skrivare och militära räkenskaper.
Den väsentliga frågan är då: När, var och av vem
blev alla dessa räkenskaper inbundna i sina medeltida pärmar? Tystnaden om de medeltida bokbladen i samtiden är närmast total. Medan andra reformationsåtgärder som konfiskationen av kyrksilvret, kloekskatten och indragning av klosterarkiven
är synnerligen väl belagda, är uppgifterna ytterligt
få om den stora bokslakt det måste ha rört sig om.
Inte heller inbindningsarbetet är dokumenterat,
även om det finns utförliga uppgifter om fogdarnas
och kammarens inköp av papper och bläck till räkenskaperna. Endast några få uppgifter finns: hertig
Karls brev I 590 till domprosten i Strängnäs om att
leverera böcker ur domkyrkans bibliotek att användas till räkenskapsband. Från några östgötakyrkor
finns uppgifter om att blad skurits ut ur kyrkböckerna.6
Det verkar troligast att huvudräkenskapen som
skrevs rent i Stockholm också bands in där eftersom
den oftast inbundits tillsammans med kammarens
revisionsanmärkningar. När det gäller de lokala räkenskaperna finns också belägg för att de inbundits
hos fogden. Men det är också vanligt att alla räkenskaper från ett fögderi är bundna i blad ur samma
handskrift. En trolig förklaring till detta är den s k
portföljteorin som finska forskare presenterat. Teorin innebär att fogdarna medförde ett antal medeltidsfragment som en "portfölj" till sina räkenskaper
vid det årliga besöket i Stockholm. Kammarens
ämbetsmän skulle därför ha använt fogdens medförda bokblad till inbindningen av fögderiets räkenskaper.7
För att pröva portföljteorin på svenskt material
vilket inte gjorts tidigare, valde jag en bok vars äga-

re är väl känd, nämligen det missale från I 300-talet som ägdes av Böda kyrka på Öland ännu I525.
En stor del av detta missale finns bevarat som fragment, totalt 38 fragment eller 64 blad, och de har
alla använts som pärmar till räkenskaper från
Öland eller östra Småland åren I6o4-I624. En
analys av notiserna om "tärepenningar" i dessa räkenskaper visar att flertalet av skrivarnas resor gått
till Stockholm. Kammarskrivarnas påskrifter på
pärmarna ger också samma bild: sex notiser nämner
att revisionen ägt rum i Stockholm. 8
Även om uppgifter saknas för vissa år, är bilden
rätt entydig. Fogdens skrivare måste ha medfört
blad ur Bödamissalet vid sina resor till Stockholm.
Man kan då fråga sig om det varit vanligt förekommande att fogdarna medförde lokalt inbindningsmaterial. En stickprovsundersökning av ett antal
smålandsfogdars räkenskaper I588- 89 tyder på
detta. Samma tendens kan man också se om man
ser på användningen av de tidiga stiftstrycken. Blad
ur Graduale Arosiense, det graduale som troligen
trycktes I493 för användning i Västerås stift, har till
övervägande delen, eller 71 procent, använts till räkenskaper från stiftets två landskap Västmanland
och Dalarna. Blad ur Missale Strengnense, missalet
för Strängnäs stift tryckt 1487, användes till6o procent inom stiftets båda landskap Södermanland och
Närke.
Fogdarna använde uppenbarligen ofta blad ur lokalt förvarade böcker. Mot denna bakgrund har jag
gjort en sammanställning över de fall där ett antal
fragment ur samma codex, minst fem stycken, har
använts till räkenskaper från ett och samma fögderi
eller område. En så långvarig användning av en
bok inom ett begränsat område tyder på att fogden
skaffat sig inbindningsmaterial från en kyrka inom
sin egen region. Sammanställningen visar att man
använt handskrifter från alla landskap i det dåvarande Sverige:
Västerbotten r bok, Ångermanland 4, Medelpad
4, Hälsingland 2, Gästrikland 4, Dalarna r6, Värmland r6, Dalsland 4, Uppland 7, Västmanland I7,
Västergötland 45, Närke 4, Södermanland I o, Östergötland 42, och Småland 94 böcker.
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Det har visat sig att flera av dessa lokala böcker
också på liturgiska grunder kan bestämmmas till
ett visst stift. Fem av de sexton böckerna från Dalarna, för att ta ett exempel, kan också via deras liturgiska innehåll bestämmas till Västerås stift. Metoden att använda räkenskapssituationen för att bedöma proveniensen kan alltså vara ett viktigt komplement till andra metoder.
Däremot är det ett helt annat mönster för de ickeliturgiska handskrifterna. Bladen ur juridiska och
teologiska handskrifter har till en mycket stor del
använts till pärmar för räkenskaper som rör förvaltningen i Stockholm, dvs kammaren, kansliet, hovet,
tullen, varuhuset och provianthuset i Stockholm,
men är betydligt mer sällsynta på räkenskaper från
fögderier runt i landet. Till detta kommer att man
påfallande ofta finner blad ur samma juridiska och
teologiska handskrifter använda till räkenskaper för
Finland som då som bekant var en del av det svenska riket. De finska räkenskaperna med sina medeltida pärmar överlämnades efter fredsslutet I 809 till
Finland och de finska fragmenten förvaras idag i
Helsingfors universitetsbibliotek. Redan Schmid
och Odenius uppmärksammade att många av de juridiska och teologiska fragmenten i Helsingfors
kom från samma handskrifter som i Sverige, och i
vår katalog finns många exempel på böcker med
blad både i Helsingfors och Stockholm. Skälet till
detta ligger troligen i den centraliserade räkenskapsrevisionen på I soo-talet. Liksom de svenska
måste också de finska fogdarna åka till Stockholm
med sina räkenskaper en gång om året, bortsett från
ett fåtal år med lokal revision i Åbo. slutsatsen blir
att kammaren i Stockholm måsta ha haft tillgång
till ett centralt förråd med ovanligt många juridiska
och teologiska böcker. Det ligger nära till hands att
de kom från de indragna klosterbiblioteken i mälardalsområdet.9
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Det omfattande fragmentmaterialet är nu tillgängligt i katalogiserad form för forskningen. Vid
Vitterhetsakademiens symposium i november 2003
framhöll flera av de inbjudna utländska forskarna
att fragmentmaterialet kommer att få en stor betydelse för framtida forskning kring en rad olika områden som missionshistorien, svensk bokhistoria,
musikvetenskap och liturgihistoria. Pergamentomslagen får därmed en ny roll vid sidan av sin
plats som skyddande arkivpärmar för räkenskaper.

NOTER

r. Kerstin Abukhanfusa, Stympade böcker. Märkvärdiga
blad ur svensk bokhistoria (faktainnehåll: Gunilla
Björkvall, Anna Wolodarski, Jan Brunius), Stockholm
2004, samt även på engelska: Murilated Books.
Wondrous leaves from Swedish bibliographical history.
2. Jan Brunius, "Landskapshandlingarna i Kammararkivet.
Från kammarens register till databas", Arkiv, samhälle och
forskning 2ooo:r.
3· Jan Brunius, "De medeltida bokfragmenten och deras
proveniens", i Ny väg till medeltidsbreven, Skrifter
utgivna av Riksarkivet 18, 2002, s 391.
4· Jan Brunius, "Sockenkyrkornas liturgiska böcker. Studier
i pergamentomslagen i riksarkivet", i Kyrka och socken i
medeltidens Sverige, Riksantikvarieämbetet 1991.
5. För förvaltningshistorien se Brunius, Landskapshandlingarna, s 8ff.
6. Notiserna se Brunius, "Från mässböcker till munkapärmar", i Helgerånet: från mässböcker till munkapärmar
(red. Kerstin Abukhanfusa, Solbritt Benneth, Jan Brunius),
Stockholm 1993, s 20.
7· Portföljteorin se Toivo Haapanen, "Verzeichnis der
mittelalterlichen Handschriftsfragmente in der
Universitätsbibliothek zu Helsingfors. I Missalia",
Helsingfors 1922, s XXVI, samt Tikka Taitto, "Graduale
Aboense", Helsingfors 2002, s 221ff.
8. Bödamissalet är katalogiserat som Mi 45 i fragmentkatalogen.
9· Brunius, De medeltida bokfragmenten och deras
proveniens, s 395· För klosttens böcker se Anna
Wolodarskis artikel i detta tidskriftsnummer.
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Två fragmentfynd
I DEN STORA MÄNGDEN AV FRAGMENT I RIKSARKIVET

som erbjuder ett så rikt och mångfacetterat källmaterial, hittills till stor del outforskat, ligger styrkan
i själva antalet, som möjliggör kvantitativa undersökningar av olika aspekter', snarare än i uppseendeväckande fynd, som är långt färre. Ändå tilldrar
sig vissa grupper av handskriftsblad eller enstaka
fynd ett omedelbart intresse. En sådan grupp som
bara representerar ca 10% av helheten'- de flesta
fragmenten är blad ur gudstjänstböcker-men som
traditionellt prioriteras högt i forskningssammanhang är de teologiska fragmenten. Ur ide- och kulturhistoriskt perspektiv vittnar de i särskilt hög grad
om de internationella strömningar som i undervisningen förmedlades till studenter och kyrkliga personer som studerade utomlands och sedan tog med
sig böcker hem efter avslutade studier.J
Gruppen av teologiska fragment omfattar dels ett
äldre skikt som främst kommer ur kyrkofädernas
verk, som normalt tillhörde kloster- eller katedralbiblioteken, såsom verk av Augustinus, Hieronymus, Isidorus från Sevilla och Beda Venerabilis,
dels ett senare skikt med verk som flitigt konsulterades, studerades och kommenterades inom univer-
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sitetsutbildningen. F ramför allt finner vi där Petrus
Lombardus Sentenser (Sententiae) med otaliga
kommentarer av kända och okända författare samt
skolastikern Thomas från Aquino och hans efterföljare som skrev i likartad stil. Bland dessa fragment
finns också ett stort inslag av predikningar (sermones) som alltifrån de äldsta kyrkofäderna fram till
senmedeltida representanter ur tiggarordnarna fick
en allt större betydelse för spridningen av bibelkunskapen bland folket.4 Framför allt känner vi till
hur viktiga predikotexterna var i Vadstena kloster
genom de intensiva forskningar som på senare år
har kunnat bedrivas efter katalogiseringen av Csamlingen i Uppsala universitetsbiblioteks Bland
de teologiska fragmenten i Riksarkivet finns med
stor sannolikhet också sådana som kommer ur
böcker som tillhört klosterbiblioteket. Det är en
framtida uppgift att försöka klarlägga hur många
böcker det kan ha rört sig om. 6
Några fragment som däremot med säkerhet kan
knytas till Vadstena är tre stycken om sammanlagt
sex blad som kommer ur en s k Liber ordinarius.
De lägger ytterligare en dimension till vår kunskap
om gudstjänstlivet inom birgittinorden.
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Några rester ur Vadstena klosters Liber
ordinarlus
En Liber 01'dinarius är en boktyp som från och med
I IOo-talet blir vanlig framför allt i kloster och
domkyrkor. Boken används inte direkt i gudstjänsten, men innehåller föreskrifter om hur liturgin
skall utföras och ger i förkortad form de sånger, böner och texter som skall användas. Det är en intressant boktyp som till sin karaktär är normativ, men
det kan vara svårt att avgöra om man alltid strikt
följde föreskrifterna t ex i enskilda kyrkor på landsbygden. Från Sverige finns andra liknande Libri
ordinarii från Linköping och Skara: den förra finns
utgiven av Sven Helander,7 den senare också bevarad i fragment som väntar på att analyseras närmare.8
Alla tre fragmenten är fästade som omslag till räkenskaper från r6oo-talet. Det gäller följande fragment: Stockholm, Riksarkivet, Fr 838, Fr 2032 och
Fr 27926. Alla dessa har olika arkivtillhörighet. Fr
838 hör till Lokala tullräkenskaper från Norrköping för år r6rs (463 :1), Fr 2032 hör till Västergötlands handlingar också för år r6rs (r6rs :4:r). Fr
27926 hör till samlingen Arkivariens skrivbord (nr
9), som består av avtagna fragment med delvis obestämd proveniens, men i det här fallet finns en påskrift som visar att omslaget en gång tillhört samlingen Västergötlands handlingar (Västergötland
1614:8). Samtliga har alltså använts under första
delen av r6oo-talet, och om man ser till arkivproveniensen kan man förmoda att boken ursprungligen har funnits någonstans i Götalandskapen. Mer
kan inte sägas om den exakta platsen; vi vet varken
var inbindningen av räkenskaperna ägt rum eller
varifrån boken tagits. Det råder dock ingen tvekan
om att de tre fragmenten kan knytas till Vadstena.
Det framgår av överskriften i Fr 27926, fol. rr formulerad på följande sätt: Incipit ipse ordinarius seu
ordo cantus et leeture sororum ordinis sancti salvatoris
("Här börjar själva ordinarius eller sång- och läsordningen hos systrarna av den Helige Frälsarens
Orden").
Fragmenten visar att den ursprungliga boken var
omsorgsfullt skriven i en präntad textualis av hög
kvalitet som kan dateras till 14oo-talet. Formatet är
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tämligen stort med en bladstorlek om ca 42 .o x 29.0
cm. Att måttet är ursprungligt och inte beskuret
bestyrks av att snitten är rödfårgade, något som förekommer i andra böcker skrivna i Vadstena.9
Skrivytan är ca 32.0 x 20.5 cm. Radantalet på varje
sida är 32 och texten är disponerad i två spalter.
Linjeringen är gjord med bly, vilket är vanligt i senmedeltida handskrifter. De olika momenten i innehållet är markerade med olika fårger på bläcket. De
flesta rubriker och anvisningar är skrivna med rött
bläck, medan alla textincipit är i svart. Kapitelrubriker, en del initialer och majuskler samt paragraftecken är skrivna med blått bläck. Svarta
majuskler är ifyllda med gul fårg. Helhetsintrycket
är en mycket sober och välstrukturerad bok. Ett av
fragmenten, Fr 2032, fol. zrv, innehåller musiknotation, kvadratnotation på fyra röda linjer, som är
den i särklass vanligaste bland fragmenten. En enda
skrivare tycks ha utfört arbetet. Innehållet i de tre
fragmenten är i korthet följande (rubrikerna är kursiverade och text har supplerats med hakparenteser
för att ange sammanhanget):
Fr 27926, fol rrv <.In nativitate beatae Mariae
virginis . . . in primis vesperis> R <esponsorium>
Solem iusticie . . . Item in die resurrectionis et
usque ad festum trinitatis post completorium
cantetur antiphona Regna cell letare cum versu;
fol. 2rv Incipit ipse ordinarius seu ordo cantus et
leeture sororum ordinis sancti salvatoris ...
Capitutum primum. In dominica ad matutinas
invitatorium .. . Feria tertia invitatorium .. .
R<esponsorium> Eve Maria filia V<erSUS> Tu
plasmator omniurn
Fr 2032, fol. Irv <Capitulum secundum. In
sabbato ante primum dominicam adventus . . . O
trinitas gloria celestis decus> curie sponsa regis
altissiini suique mater filii. Amen ... In erastina
concepcionis beate Marie virginis .. . R<esponsorium>
Beata mater Anna. Et habeatur; fol. 2rv <Capitulum visetimum (= vigesimum) ... Item feria
sexta legantur> Septem psalmi pro peccatis propriis
. . . Capitutum visetimum primum . . . Post
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completorium habeatur antiphona Salve re gina ...
seu pro festis beate virginis trinitatis
Fr 838, fol. uv <Capitulum secundum .. . et
habeatur> hoc festum sancte Anne soltempniter per
omnes horas . . . post completorium antiphona
Gaudendum nobis est versiculus; fol. 2rv
<Capitulum decimum nonum . . . ante vel inter
horas semper debet> addi illa clausula Thesus
Christus ... Capitutum visetimum ... Item feria
sexta legantur
Mellan fragmenten Fr 2032 och 838 är texten sammanhängande, så att efter Fr 203 2, fol. Iv följer direkt Fr 838, fol. Ir och efter Fr 838, fol. 2v följer
2032, fol. zr.
Texten är inte okänd. Tack vare en avskrift som en
Vadstenanunna vid namn ChristinaJohannesdotter
gjorde av denna Liber ordinarius kort efter år I48I
vet vi att boken, som i Christinas avskrift omfattar
56 blad, innehöll två delar: den första med titeln
Ordo cantus et lecture, den andra delen som är den
egentliga Ordinarius. Den första delen är en kort
sammanfattning som slutar med en kapitelöversikt
av den följande huvudtexten som var indelad i 25
kapitel och som täcker veckoritualen, de speciella
firandena, processionerna och kyrkoårets fester.
Christina avslutar kapitlen med följande notis på
fol. 5 Ir: Hic explicit ordinarium (sic!) sororum Vatzstinensium sancti salvatoris ordinis. Orate deum pro scriptrice sorore cristina filia iohannis ("här slutar systrarnas ordinarius av den Helige Frälsarens Orden i
Vadstena. Be till Gud för skriverskan, syster ChristinaJohannesdotter"). Därefter följer en serie korta
läsningar och böner till några fester. Av skriften att
döma är även de skrivna av Christina. På fol. 56v
omtalas att boken kopierats efter den "riktiga ordinarius" (vero ordinario) som användes i klostret
och som skall ha sammanställts av Magnus Unnonis, Petrus Olavi och Michael Sunonis. Denna hade
sedan försetts med sigill från biskop Nils (König)
från Linköping och från både systrarnas och brödernas konvent som en autenticitetsgaranti år I450.
Christinas avskrift fullbordades år I48I "in vigilia

assumptionis" (kvällen före Marie hinunelsfård).
Frågan är nu hur fragmenten förhåller sig till
Christinas avskrift.
I en artikel från I98I omtalar och beskriver Monica Hedlund djupgående Christinasavskrift som
nu är bevarad i England.' 0 Handskriften var en gåva
av Thomas Phillips (I768-I85I) till Saint David's
University College." Hedlund jämför den också
med den folkspråkliga översättning ("en blandning
av svenska och danska") som nu finns i Kungliga
Biblioteket," vilken innehållsmässigt ligger nära
Lampeterhandskriftens latinska innehåll. Robert
Geete som har utgivit den folkspråkliga versionen
av birgittasystrarnas veckaritual har i ett appendix
bifogat ett texturval ur en latinsk handskrift som
innehåller Liber ordinarius och som nu finns i Florens.' J
Monica Hedlund visar att den italienska handskriften som Geete använde innehåller en förkortad
version av den första delen, Ordo cantus et lecture,
jämfört med Christinas avskrift. Den textpassage
som Hedlund använde för sin jämförelse ligger utanför fragmenten, men däremot kan man jämföra
slutet av Ordo cantus et leeture (Fr 838, fol. Irv) med
Christinas avskrift (fol. 5v- 6r). De bägge versionerna stämmer överens i detalj så när som på några
obetydliga variationer i längden på incipit och
rubrikförkortningar. Ytterligare en jämförelse mellan texten i Fr 838 (fol. Ir) och Christinas text (fol.
2JV-24f) mitt inne i Ordinarius-delen visar samma
sak, en nästan exakt överensstämmelse. Bägge texterna speglar antagligen tämligen exakt originalet.
När det gäller utförandet, är både Christinas avskrift och den folkspråkliga versionen i A 5 I skrivna i enklare stil, den s k hybrida, som användes av
många av systrarna i Vadstena. Såvitt jag vet finns
inga uppgifter om originalets storlek eller utförande. Frågan är om fragmenttexten i sin kalligrafiska utformning i högre grad motsvarar "verus
ordinarius" den riktiga ordinarius med sigillen som
systrarna använde i Vadstena. Kan det rent av röra
sig om blad från originalet eller har man möjligen
i Vadstena gjort en kalligrafisk avskrift för att användas i ett mer officiellt sammanhang? '4
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Liber ordinarius från Vadstena (Stockholm, Riksarkivet, Fr 2 7926,jol. z r [Ordz]). Foto Kurt
Eriksson, Riksarkivet.
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Gångdagsprocession i ett engelskt fragment
Bland fragmenten som kommer ur böcker skrivna i
England under medeltiden för~änar Stockholm,
Riksarkivet, Fr 8526, att lyftas fram både på grund
av att det kommer ur en praktfull mässbok och på
grund av sin speciella arkivtillhörighet. Fragmentet
är fåstat på en räkenskap i samlingen Diplomaträkenskaper med beteckningen 3:2. Den har påskriften "Lars Knutzsons regenskap på the penninger som han hade händer emellan på then Engilske
rese anno I559"· Den engelska resan syftar på den
välkända friarexpedition till Elisabeth som gjordes
I559 för hertig Eriks räkning. Utvalda deltagare i
resan var brodern, hertig Johan, samt adelsmännen
Charles de Mornay av fransk härkomst, Gustav JOhansson (Tre rosor), en släkting till Gustav Vasa
och Karl Holgersson (Gera) vilka skulle försöka
vinna Elisabeth för giftermålet. Även hertig Eriks
gamle lärare, fransmannen Dionysius Beurreus,
omnämns i räkenskapen. Han hade redan tidigare
sänts till England i samma ärende. Han fungerade
som Eriks ständige sändebud i London, där både
han och J o han höll stora och dyrbara hushåll. ' s
Alla utgifter för kost och logi i samband med resan tas upp i räkenskapen, och att döma av innehållet tycks resan i mångt och mycket ha varit en lyxoch inköpsresa med avsikt att imponera på det engelska hovet. I räkenskapen ingår utbetalningar av
lönemedel för drängar, inköp av olika varor för
förtäringen som öl och vin, matvaror och medicin,
presenter av olika slag, tyger, dyrbara smycken, bohag och kläder samt utgifter för transporter ett antal gånger med hästar samt med båt fram och tillbaka över Themsen. Bland alla de olika utgifterna,
som i sin konkretion ger en målande bild över vistelsen i London, dyker det upp en intressant notis
om att den 20 oktober betalats 20 penningar (pence)
för 2 skinnpergament. Det framgår dessvärre inte
vad pergamentet skulle användas till, eller om det
var nytt eller gammalt. En annan lika intressant notis Omtalar att den 24 februari I 560 inköptes en
gammal bok för att användas till patroner på båten
Barken. Dessa två notiser är så mycket mer intressanta som det annars sällan sägs något om böcker
eller pergament i räkenskapsmaterialet.

Fragmentet till denna räkenskap består av ett
stort enkelblad vikt i två delar, och har en fint präntad skrift och dekorerade initialer. Det kommer ur
ett missale med säkerhet skrivet i England under
senmedeltiden, sannolikt under I4oo-talet. Bladet
mäter ca 4I x 30 cm men är något beskuret runt
om. Sicrivytans mått är 34· 5 x 22 cm. Linjeringen är
gjord med rött bläck, vilket är relativt sällsynt i det
övriga fragmentmaterialet. Textraderna uppgår till
35, och texten är fördelad på två spalter. Skriften är
en textualis av hög kvalitet. Texten är väl strukturerad genom färgsättning och dekoration. De talrika
rubrikerna och anvisningarna är gjorda i rött bläck.
Majusklerna i svart bläck har ifyllts med rött och
några (fol. u) har prytts med små tecknade människohuvuden. De mindre initialerna, s k lombarder,
är röda eller blå med en enkel fleuronneutsmyckning i rött respektive lila. Sex större tvåradiga initialer markerar början av olika liturgiska moment
(ingångssången, bönerna och en evangelieläsning).
De är målade i guld och omges av en tvåfärgad ram
i blått och rosa. Vita tunna streck och punkter bildar geometriska mönster innanför ramen. Små utlöpare i form av tunna korta streck utgår från de bakre hörnen i ramen. Musiknotation saknas, men
ovanför evangelietexten förekommer accenttecken i
rött bläck, s k lektionstoner, som anger hur texten
skall reciteras.
Bladets innehåll är följande: fol. I r Femte söndagen efter påsk, Dominica V post pascha; texten börjar
mitt i epistelläsningen och fortsätter med måndagen därpå, Feria II in rogationibus. Denna dag är en
av de tre s k gångdagarna (måndag-onsdag) som infaller under veckan före Kristi himmelsfärd och då
man iakttog botgöring. Särskilda böner, speciella
processioner (därav beteckningen gångdagar) och
sjungandet av den stora allhelgonalitanian utmärker
firandet under de tre dagarna. Den detaljerade beskrivningen med de långa rubrikerna i fragmentet
om hur processionen ska dra fram under måndagen
avslöjar att missalet representerar den engelska Sarumtraditionen. ' 6
Om man jämför rubrikerna och anvisningarna i
fragmentet med den edition av Sarummissalet som
grundar sig på tre handskrifter, varav den tidigaste
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förmodligen går tillbaka till I 200-talet, ' 7 är fragmentet mer utförligt än editionen. Om man istället
jämför med processionalet för Salisburykatedralen
skrivet omkring I445,' 8 kan man mer i detalj, och
textmässigt närmare vårt missalefragment, följa den
väg processionen tog och vilka kyrkliga dignitärer
som deltog i den. Framställningen är preskriptiv
och enligt beskrivningen i fragmentet skall förloppet vara följande: efter förberedelserna för processionen skall först draken bäras, sedan lejonet och
sist fanan och det övriga. Processionen skalllöpa
som vanligt i den ordning som är bruklig under
vanliga söndagar. Prästen skall skrida fram utan
sidenkåpa och båren med relikkapseln skall bäras
av två diakoner av lägre grad utan ombyte av dräkt.
Hela kören sjunger sånger inifrån koret innan processionen går ut ur kyrkan. Sedan fortsätter sjungandet under processionens gång med böner om
regn och vackert väder, samt böner om avvärjande
av människors dödlighet och tider av krig.
Om det då återstår någon sträcka att gå, sjungs de
sju botpsalmerna. Litanian sjungs växelvis av prästen och kören. Om processionen går genom någon
annan kyrka skall också det helgon åt vilket kyrkan
är helgad omnämnas. Sedan skall tempot i processionen öka fram till portarna till kyrkogården. Men
processionen skall inte fortsätta runt kyrkogården,
utan gå direkt in i kyrkan och där skall den stanna.
När sången tystnat skall prästen vid trappan upp till
koret nämna åt vilket helgon kyrkan är invigd.
Därefter ber man Kyrie eleison (Herre förbarma dig)
i liggande ställning. Sedan skall fastemässan ta vid.
I editionen av Sarumprocessionalet finns också
träsnittstryck från början av I soo-talet. Av detta
förstår vi att lejonet som omnämns i texten i själva
verket är bilden på en fana, och draken är en skulptur som bars under processionen.
Inte bara det liturgiska innehållet pekar mot
England som bokens ursprungsland utan också
skriftens utforming. Flera drag som återfinns i
skriften i vårt fragment- som den systematiska växlingen mellan olika former av a, hårstreck som förbinder förkortningsstreck med den bokstav som bär
förkortningsstrecket, samt den karaktäristiska förkortningen .p. för prepositionen per - omnämns av
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Illustration av de foremål som bars i processionen under
gångdagarna enligt Sarumriten. (Träsnitt från r so otalet.) Foto Kurt Eriksson, Riksarkivet.

paleografen Albert Derolez som karaktäristiska för
engelsk textualis av hög kvalitet. '9
Många liturgiska fragment kommer ur böcker
som är skrivna i England framför allt från I wooch I zoo-talen. Det är då fråga om böcker som importerats till Sverige under den kyrkliga uppbyggnadsfasen. Senare, under I 300- och I4oo-talet,
fanns ju en etablerad egen produktion av liturgiska
böcker i Sverige, och därmed fanns inte längre samma behov som tidigare av importerade guds~änst
böcker. Det är därför betydligt mera sällsynt med
blad ur senmedeltida guds~änstböcker skrivna i
England. Att ett blad ur ett missale med Sammtraditionen just sitter på en räkenskap över utgifter
från den engelska resan, är uppseendeväckande och
frågan är om det finns ett samband mellan fragmentet och den engelska resan som räkenskapen
avser. Kan det ha varit "den gamla boken" som inköpts för patronerna som också fått släppa till ett
blad för räkenskapen? Frågan kan väl inte slutgiltigt besvaras, men tanken är lockande.
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Engelskt missale enligt Sarumriten. Bladet innehållerfemte såndagen efter påsk samt måndagen fore
Kristi Himmelsfärdsdag. Foto Kurt Eriksson, Riksarkivet.
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NOTER

1. Exempel på kvantitativa undersökningar som med f?rdel
kan göras på fragmenten vore att samma~ställa upppfter l
databasen om mått: bladens mått och slmvytans matt, och
relatera dessa mått till boktyp för att se om det ger ett
signifikant utslag. VIktigt vore också att .undersöka
relationen mellan räkenskapernas provemens l datum och
förekomsten av blad ur samrna handskrift.
2. Se översikten över beståndet i J an Brunius artikel i detta
tidskriftsnummer.
3· Jfr t ex Sten Lindroth, Svensk lä1·domshistoria, del. r
Medeltiden, Stockholm 197s, s r 19-126, 143-147·
4· Man finner både anonyma författare, eller i varje fall
oidentifierade sådana, och vitt spridda författare som
Jacobus de Voragine, Jacobus de V!ttiaco, Franciscus de
Abbatibus, Johannes Militius, Mathias Ripensis eller
Konrad från Waldhausen.
S· Margarete Andersson Schmitt, Håkan Hallberg, Monica
Hedlund, Mittelalterliche Handschriften de1·
Universitätsbibliothek Uppsala, Bd. r-, Uppsala 1988 -. Se
också t ex Roger Andersson, De birgittinska ordensprästerna
som traditionsformedlare och folkfostrm·e: en studie i svensk
medeltidsp1·edikan på den 8:e såndagen efter trefaldighet, i
Sällskapet Runica et mediaevalia, Scripta rninora,
Stockholm 2001.
6. Jfr Isak Collijn, Redogörelse for Kmmnarm·kivet och Riksarkivet angåmde äldre arkiualieumslag, Stockholm.I914 s s9-<i2.
7· Stockholm, Riksarkivet, Ord S· Se ColliJn s s8.
8. Sven Helander, Ordinarius Lincapensis och dess liturgiska
fo'rebilder, i Bibliotheca theologiae practicae 4, Uppsala
19S7·
9· Bland Riksarkivets liturgiska fra~ent finns flera n;ted .
samma präntade och rödfärgade srutt. I Uppsala uruversitets utställningskatalog sammanställd av Håkan Hallberg,
En bokskörd från vingården: Heliga Birgitta, hennes kloster ~ch
dess bibliotek, Uppsala 2003, förekommer också handskrifter med rödfärgat snitt.
ro. Monica Hedlund, ''The Ordinal of the Vadstena Nuns.
The Latin Text Found in Saint David's University
College Libray, Lampeter, Wales (Ms s)'', Eranos 79 r98r ,
I21-136. Christina Johannesdotter kan enligt Hedlund,
ibidem fornot 13, vara antingen Cristina Jowansdotter
från Kalmar eller möjligen Kristina Jönsdotter. Men på s
133 framför Hedlund hypotesen att skriverskan är
identisk med Kristina Hansdotter Brask trots vissa
paleografiska olikheter.
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r 1. Saint David's University College Library, Larnpeter,
Wales, Ms. S·
12. Stockholm, Kungliga Biblioteket, A sr
13. Robert, Geete, Jungfru Marie Ortagård, T&dstenanunnornas veckaritual i svensk översättning från år 1510,
Stockholm I89S· Den italienska handskriften har signum
Florens, Biblioteca Nazionale Centrale, Codex
Magliabecchi el. XXXVI, 62. Monica Hedlund förmedlar
dessutom en muntlig uppgift i sin artikel från professor
Sten Eklund (Uppsala) att samma latinska text som Geete
presenterar utifrån Florenshandskriften påträ~ats i andra
handskrifter med Vadstenanunnornas veckontal.
14. Här kan tilläggas notisen i Vadstena klosters kop!.ebok
(Stockholm, Riksarkivet A 20, fol. 266v) om en begaran
att få instruktioner till klostret för en "ordinarius" över
systrarnas tideböner och ritualer. Dokumentet är ett
brevutkast med ungefärlig datering r4s6-r46s och med
anonym adressat. Eftersom den första Liber ordinarius var
fårdig redani4SO kan det inte gälla instruktioner för den
versionen. Angående A 20 se Peter Ståhl, "Vadstena
klosters stora kopiebok. En presentation av handskriften
A 20 i Riksarkivet", i Kyrka, helgon och vanliga dödliga,
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2003, s 3s-64.
rs. Om den engelska resan och dess diplomatiska betydelse, se Ingvar Andersson, Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik, i Skrifter
utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 17, Lund I93S:
r6. Denna tradition är den lokala versionen av romersk nt
som praktiserades i katedralen i Salisbury sedan I 200talet och som sedan successivt kom att införas i de flesta
engelska stift under senmedeltiden.
I 7. J. Wickham Legg, The Sarmn Missa/ E~ited from Th'.'ee
Ear/y Manuscripts, Oxford 1916. Handskrifterna beskrivs
på s VII.
r8. Chr. Wordsworth, Cerenzonies and Processions of the
Cathedra/ Church of Salisbury, Cambridge 1901, s 93--94·
Se också Terence Bailey, The Processions of Sarmn and the
Western Church, i Studies and texts l Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, Toronto 1971 , s 29.
19. Albert Derolez, The Paleography of Gothic Manuscript
Books. From the Twelfth to the Ear/y Sixteenth Century,
Cambridge 2003, s 84-8s. Se i synnerhet plansch 39 som
avbildar "The Fitzwilliam Missal" Cambridge
(Fitzwilliam Museum, Ms 34), skrivet i England I46s1479·

ANNA WOLODARSKI

De svenska medeltida bokägarna
speglade i fragmentsamlingen
FRAGMENTSAMLINGEN PÅ RIKSARKIVET UTGÖR I dag
ett bibliotek av omkring 6ooo slaktade handskrifter. De har alla använts i Sverige under medeltiden,
majoriteten i sockenkyrkorna. Detta bibliotek som
har kallats av Toni Schmid "Nordens största medeltida bibliotek" är även ett av Europas största och
säkerligen den största existerande fragmentsamlingen. Jämför man Riksarkivets samling med det
relativt ringa antalet fullständigt bevarade handskrifter som hade funnits i Sverige under medeltiden, ter sig biblioteket ännu mera märkvärdigt.
Man ska dock inte glömma att det är olika typer av
handskrifter som idag finns bevarade i de olika institutionerna. I de svenska bibliotekens ägo finns
framför allt latinska brukshandskrifter på papper
eller på pergament i mindre format eller handskrifter på svenska. Flera av dem fanns under medeltiden
i enskild ägo. Däremot Riksarkivets samling dmnineras huvudsakligen av fragment av böcker på pergament i stort format dvs gudstjänstböcker, biblar
och latinska kvalitetshandskrifter av standardkaraktär inom områdena teologi, juridik, filosofi m m.
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Detta har, som bekant, sin praktiska förklaring det var just blad ur sådana handskrifter som lämpade sig bäst som räkenskapsomslag. Pastom och
senare biskopen i Isoo-talets Visby, David Hansson
Bilefeld, uttryckte det så här: "Trii pergaments Boger tho store och j nogit mindre, dog alle in folio,
aff den ene tagis pergament till kirckens regneskabs
bo ger. l item En heel kiste fuld aff adskillige Bo ger
som brugelig kunde were".' Man vet dessutom att
alla dessa böcker vid medeltidens slut ägdes av
svenska (om vi bortser ifrån materialet med baltisk
proveniens) kyrkor och kloster, eftersom det var
kyrkliga samlingar som gick till slakten. Vilka de
enskilda ägarna var, vet vi dock i de flesta fall inte.
I motsats till den mera omfattande dokumentationen som finns om indragningar av de kyrkliga
arkiven är vår kunskap beträffande förskingring av
de kyrkliga boksamlingarna begränsad till några
strödda notiser i vilka böckerna aldrig nämns med
sina titlar.'
Intressanta i sammanhanget är de bevarade protokollen från biskopsvisitationerna i kyrkorna i
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några svenska stift. De är från slutet av I 500- och
början av I 6oo-talet och ger en klar bild av ett starkt
decimerat bokbestånd. De böcker som räknas upp
och finns kvar i ett flertal av sockenkyrkorna är ofta
inte tillräckligt många för att tillfredställa de mest
grundläggande liturgiska behoven. Talrika notiser
talar om sönderskurna och förstörda böcker. Intrycket av en långt gången söndring är påfallande.l
Vår kunskap om de medeltida boksamlingarna
baseras generellt på följande källor: bevarade handskrifter, bibliotekskataloger och olika typer av vittnesmål- som omnämnanden i testamenten, inventeringslistor, ägaranteckningar och annat som finns
i själva handskrifterna. Dessutom skilda notiser och
hänvisningar som förekommer i annat material
samt paleografiska och bokhistoriska vittnesmål är
av värde.
En stor roll i fragmentmaterialets fall spelar även
de respektive räkenskapshandlingarnas proveniens.
Jan Brunius har i flera uppsatser visat att det går att
urskilja vissa mönster i användandet av handskriftsbladen och dra vissa slutsatser rörande handskriftshanteringen, trots att vi inte vet med säkerhet hur
själva bindningsförfarandet gick till.
Påfallande är t ex att de flesta bladen ur de juridiska, teologiska och filosofiska handskrifterna tjänar som omslag till de centrala räkenskaperna från
I 540-talet - den tidigaste perioden av bindningsverksamheten. Det skulle kunna tyda på att kammaren under denna period hade tillgång till ett
stort förråd av den typ av material. Sådant material
ägdes framför allt av klostren och dmnkyrkorna,
inte sockenkyrkorna. Upplösningen av riggarkonventen under perioden I 52 7-40 kan vara en del av
förklaringen.4 Man vet att konventet på Gråmunkeholmen användes som en kronadepå för olika
skingrade samlingar. I Gustaf II Adolfs donation till
det instiftade universitetsbiblioteket i Uppsala
I620 ingick inte bara böcker från Mälardalens
riggarkonvent utan även några handskrifter från
Alvastra kloster samt från flera svenska stift. Så sent
som I 6 I 9 deponerades stora delar av Vadstena
klosters bibliotek i det gamla franciskankonventet.
Också en del av kung Sigismunds boksamling och
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de enskilda beslagtagna biblioteken hamnade där
under senare delen av I 500-talet.S
Arkivproveniensen är även intressant för att identifiera handskrifternas lokala proveniens (se artikel
av Jan Brunius i detta tidskriftsnummer).
För övrigt rör vi oss i mörker. Några svenska medeltida bibliotekskataloger finns inte bevarade och
de direkta bevisen i form av olika typer av anteckningar inskrivna i själva handskrifterna är ytterst få.
Dessa stod många gånger på handskrifternas bandspeglar, försättsblad eller på första och sista sidorna
som oftast gick förlorade . De flesta blev uppmärksammade redan av Isak Collijn i hans undersökning I9I4.6
Endast några få exlibris finns bevaradeJ I ett fall
är ägaranteckningen från I 58o (Pjätteryd kyrka,
sign. Fr 6I45 m fl), vilket gör handskriftens medeltida proveniens osäker. Troligen också av ett senare
datum är ett exlibris i ett juridiskt fragment (sign.
Jur Coll 8oo), som innehåller ett oidentifierat personnamn: ex libris Johannis Bothuidi. För övrigt förekommer personnamn från I 500-talet och korta
notiser inskrivna på flera ställen i materialet. Dessa
är dock alla spår av senare hantering och därför inte
speciellt användbara för identifiering av den medeltida proveniensen.
Kolofoner är sällsynta (8 sammanlagt) och bara
två kan relateras till några kyrkliga institutioner i
det medeltida Sverige. 8 Den första finns i ett s k lectionarium officii (sign. Leo 4) och berättar att handskriften beställdes I 508 av Andreas Wilkinsson, en
dominikanerbroder i konventet i Stockholm.9 Den
andra finns i ett fragment av Thomas från Aquino,
Sententia libri Ethicorum bevarat i Helsingfors universitetsbibliotek (sign. VAR 22). Det är Kanutus
Johannis, ganlianen i gråbrödrakonventet i Stockholm (d. I496) som berättar att han lät binda boken
år I489 och förse den med kedja. Liknande notiser
av KanutusJohannis finns för övrigt i några andra
fullständigt bevarade handskrifter som nu finns i
Uppsala universitetsbibliotek. 10
Två olika gradualefragment innehåller delvis
skadade skrivarnotiser i anslutning till formulären
för kyrkoinvigningsfesten. I Fr 2549I nämns en
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präst i Boteå kyrka i Ångermanland. Det är oklart,
om det var han som skrev boken, eller om det
skedde på hans uppdrag för någon annans räkning.
Och i Fr 10094 har bara prästens namn (Laurentius) och handskriftens tillkomstår (r 524) bevarats.
Kyrkans namn är skadat.
Övriga anteckningar kan innehålla uppgifter rörande själamässagåvor till en enskild kyrka, kyrkans jordinnehav, utdrag·ur prästgårdsinventarier,
notiserna om bokens inköp, biskopsvisitation eller
om ett avlatsbrev.'' Inte oväntat står de flesta notiser i mässböckerna.
En anteckning i ett sent missale från r 300-talet
(sign. Mi 299), troligen från Skara stift, lyder: "anno
domini I 39 8 breviarius iste eeclesie datus est pro anima
suenonis eloui et eonsang;uineorum eius et eorum memoria et cura animarum in perpetuum habeatur". V liken
kyrka det rör sig om, vet man inte, inte heller vem
en viss Sven Elofsson var. Det är också ovisst om
benämningen "breviarius" syftar på en breviariehandskrift eller om det är en felbeteckning för det
bevarade missalet.
I några bevarade kalendariefragment finns notiser med kyrkans eller klostrens namn nämnda. Det
mest kända är ett missale från Böda kyrka på
Öland."
Två handskrifter blev donerade till sockenkyrkor
under reformatorisk tid - ett missale som skänktes
till Högsrum kyrka r 53 8 av en viss Jakob J önsson
(sign. Mi 361) och en med en påsktavla, förmodligen ur ett missale (sign. Fr 7 r 54). Denna handskrift
blev donerad till Tofteryds kyrka år r 599 av Lars
Rasmusson. Jan Brunius har identifierat honom
som fogden i Östbo och Västbo härad under åren
r 579-97 . Högsrumhandskriften, som egentligen är
ett dominikanskt missale, har möjligen tidigare
ägts av det dominikanska konventet i Kalmar. Efter
att konventet antagligen övergavs r 53 r, kunde
missalet ha förvärvats av ovan nämnde Jakob J önsson, som enligt anteckning skänkt boken till den
öländska kyrkan.' J Detta fall kan vara en bra illustration på handskrifternas mest skiftande öden efter
att de kyrkliga samlingama skingrades.
I ett fragment av en juridisk handskrift frånr4ootalet, Antonius de Butrios kommentar till Gregorius

IX:s Dekretaler (sign. Jur AA 68) finns det en anteckning av en senare hand, som berättar om en för
övrigt okänd brand som utbröt i Strängnäs domkyrka år 1551. Eftersom fragmentet dessutom användes som omslag till Strängnäs hospitalräkenskaper, kom boken sannolikt från Strängnäs domkyrkas bibliotek. '4
I Riksarkivets samling finns fragment av omkring
657 juridiska handskrifter. 65 procent av dem innehåller texter i kanonisk rätt, resten i romersk rätt.
Ett flertal av dem hörde säkert till monastiska samlingar, framför allt dominikanernas, men även Vadstena klosterbibliotek, landets största, måste ha haft
många fler juridiska handskrifter än dem som idag
finns bevarade. Emellertid utgjorde de juridiska
handskrifterna huvudstomme i domkyrkosamlingama. Texterna i kanonisk rätt var oundgängliga för
biskoparnas och kapitlets ämbetsutövning. Även en
del av de grundläggande civilrättsliga arbetena
fanns till förfogande .
I en förteckning över biskopsbordets egendom,
som biskop Birger Gregersson lät upprätta strax efter sitt ämbetstillträde 1369, är 96 titlar registrerade. Därav är 54 juridiska arbeten, 5 i romersk
rätt. ' 5 Listan har tryckts och analyserats av Törmes
Kleberg i Medeltida Uppsalabibliotek. De flesta titlar
är mycket spridda standardtexter som är representerade även i Riksarkivets samling. Till de mindre
spridda hör nr 69 i listan "Item easus leg;um super
decretales vel suffragia monaehorum Qui ineipiunt:
Gregorius Episeopus & infra & finiuntur: sed &si § ultimo". Kleberg tolkar titeln som två olika verk: Casus leg;um (Casus longi) av Bernardus Parmensis och
Suffragia monaehorum tillskriven] ohannes Andrea e,
men det rör sig i själva verket om ett franskt anonymt arbete med titel Casus leg;um sive suffragia
monaehorum (ibland förkortad till Suffragia monaehorum). Incipit och explicit angivna i förteckningen stämmer exakt överens med dem som är kända
från två versioner av texten. Fragment av samma
verk finns på Riksarkivet (sign. Fr 7284). Detta
innehåller första versionen av texten, men har dock
ett annat incipit (det finns två olika), och därför kan
Fr 7284 inte vara identisk med den handskrift som
finns förtecknad i ärkebiskopsbordets inventarium. ' 6

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2004:1-2

De svenska medeltida bokägarna speglade i fragmentsamlingen

De juridiska fragmenten, som huvudsakligen är
producerade i Italien och Frankrike, innehåller ofta
innehållsliga anteckningar och tillägg av olika händer. De var nämligen par excellence studieböcker.
Detta gäller i synnerhet för handskrifterna av Corpus iuris canonici med s k Glossa ordinaria. Ofta finns
det flera lager av tillägg och anteckningar av skilda
slag, som tyder på att böckerna hade flera olika
ägare. Dessa tillägg gjordes vanligen i samband med
universitetsundervisning men några kan vara av
mera specifika art. Det är t ex en notis i ett fragment
av Gratianus Decretum (sign. Jur Coll95) som hänvisar till en penitentiariebok tillhörande dekanen i
Uppsala. Har detta exemplar av Decretum möjligen
funnits i Uppsala domkyrka? '7
Ett annat exempel är ett fragment av Gregorius
IX:s Dekretaler (sign. Fr 8s8s), i vilket man har
ändrat rubriken i ett påvebrev från [lnnocentius]
episcopo N till archiepiscopo Upsalensi - ett bevis för
svenskt innehav. De talrika tilläggen i de juridiska
handskrifterna är alltså värda att analysera inte bara
ur texthistorisk och dateringssynpunkt, utan även
för att eventuellt koppla böckerna till de svenska
ägarna. Det kanske skulle vara möjligt att i några
fall identifiera skrivarhänderna bakom anteckningarna.
Det medeltida brevmaterialet innehåller ett flertal boknotiser som har analyserats av olika forskare,
bl a Henrik Schiick, Isak Collijn, Wilhelm Gödel
och Törmes Kleberg. ' 8 Några mera omfattande
bokförteckningar har inte dykt upp sedan dess.
Böckerna är nämnda i testamenten, överlåtelsehandlingar och ett par inventarielistor. Många diplom räknar upp en eller ett par liturgiska böcker
men flera nämner ett åtskilligt antal böcker av
olika typer, inte bara liturgiska. Dessa bokinnehav
vittnar påtagligt om den svenska medeltida lärda
världen. Emellertid är de svåra att relatera till fragmentsamlingen. Då det oftast rör sig om vitt spridda
verk som finns representerade i många medeltida
samlingar, förblir det mesta hypotetiskt.
Av intresse kan vara två titlar som finns uppräknade i magister Hemmings testamente från I 300:
Canones och Tabulae Toletanae. Riksarkivet äger 5
fragment av en sen 1200-tals handskrift (Var 4I)
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innehållande både Ibn az-Zarquala, Canones in
motibus celestium corporum och Tabulae Toletanae.
Titlarna stämmer bra överens med dem i magister
Hemmings testamente, och böckerna kunde ha ägts
av honom. Det kan man dock inte veta med säkerhet, eftersom böckernas vidare öde är okänt, efter
det att magister Hemmings huvudarvinge, studenten Andreas, kallad Calis, fick dem. Han var senare
sannolikt prebendat vid Uppsala domkyrka. Arkivhandlingamas proveniens är inte heller till något
stöd i det här fallet. '9
Däremot är det möjligt att exakt identifiera den
medeltida proveniensen av en annan handskrift av
vilken sex blad är bevarade. Det är Postilla super
Genesim (sign. Fr 77I9) av Hugo från St. Cher (d.
1263). Fragment ur samma handskrift finns också i
Helsingfors universitetsbibliotek (sign. TH AA 2o21). I en Uppsalahandskrift, sign. C I34, som donerades I 248 till dominikanernas konvent i Sigtuna
av Åbobiskopen Thomas strax före hans död, finns
en I2oo-ta:Islista över bokinköp. Sista delen av listan, listan som troligen är skriven av biskop Thomas själv, innehåller bibelböcker och deras kommentarer med utsatta s k pecia-märken och priserna
i parisisk valuta. Pecia (lat. del, lägg) som bestod av
några blad av en handskrift och användes i samband med avskrivning av universitetshandskrifter,
bl. a. i Paris, kunde ibland användas även som en
enhet vid försäljning av handskrifter. Anja Inkeri
Lehtinen, som har arbetat med katalogen över finska icke liturgiska handskrifter, har undersökt biskop Thomas-listan och kunnat identifiera några av
dess titlar såsom postillorna av Hugo från St. Cher.
Hon har nämligen konstaterat att det antalet peciae
som finns angivet i listan vid enskilda texter exakt
stämmer överens med dem i ett flertal pecia-handskrifter av Hugos postillor i olika europeiska bibliotek. Det intressanta är att även Fr 77I9 i Riksarkivet har två pecia-markeringar som exakt motsvarar listans pecia-nurnrering för postillan över
Moseböckerna. I och med att Fr 77I9 är en 1200tals handskrift skriven i Paris är den därför med
största sannolikhet identisk med den som köptes av
biskop Thomas i Paris och skänktes till Sigtunakonventet." Fragmentet är använt som bokbandlO
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smakulatur i en volym av Summarium för Uppsala
stift I 541. I fragmentsamlingen finns fyra andra
I wo-tals franska handskrifter av Hugos postillor
över flera böcker i Gamla Testamentet (Fr 25I7 m
fl, Fq339 m fl, Fr 5243 m fl, Fr 7731 m fl) Samma
titlar förekommer även i Uppsalalistan. Emellertid
är det svårt att bevisa att de också var i biskop Thomas ägo, då fragmenten inte innehåller några
pecia-märken.
Handskrifternas innehåll, skrift eller utsmyckning kan vara ett viktigt bevis för att identifiera
proveniensen. De liturgiska handskrifterna t ex representerar olika liturgiska bruk och text- och
musikskillnader kan vara betecknande. Kulten av
ett visst helgon eller en rubrik kan vara ett talande
särmärke. Tyvärr har man inte i många falllyckats
att precisera exakt från vilken kyrka eller kloster
handskriften kommer. På liturgiska grunder har
man identifierat 55 handskrifter tillhörande dmninikanerna, 28 cistercienserna, I9 franciskanerna, 26
birgittinerna samt en tillhörande johanniterna i Eskilstuna. Det finns i samlingen säkert många fler
fragment av monastiska handskrifter. Några få har
lyckats knytas till en bestämd ägare. Två har jag redan nämnt tidigare (Leo 4 och Fr 8659, se noterna),
men det finns därtill några, vilkas ägare är identifierade i kortkatalogen Catalogtts Codicum Mutilorum,
CCM, i vissa fall på delvis oklara grunder.
Så långt har man identifierat en trolig Vadstenaproveniens för 2 I st. handskrifter. I 8 av dem är
gudstjänstböcker: I Iiber ordinarius för systrarnas
veckaritual (sign. Ord 2, se Gunilla Björkvalls artikel i detta tidskriftsnummer), 4 handskrifter av Cantussororum- birgittinernas veckoritual, 5 sequentiarier, 2 kalendarier, 2 breviarier samt I missale
och I psalterium. Vissa av dem borde ytterligare
undersökas. Dessutom finns det en teologisk handskrift (Theol AA 94) och en juridisk Gur Coli I92)
bestämda till Vadstena av CCM-katalogen utan
motivering. Däremot är ett klart fall av sådan proveniens, redan påpekat av Collijn, en handskrift
med magister Mathias' Bibelkonkordans (Theol
AA I44)." Vi har ovanligt fyllig information om
verket, som ursprungligen var i 3 volymer. Det är
nämnt i Vadstenadiariet, och återanvändningen av
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dess blad sammanföll tidsmässigt med den svenska
administrationens tillslag mot Vadstenabiblioteket.'J
Collijn har föreslagit Vadstenaproveniens också
för ett exemplar av Gutenbergs bibel (sign. Inc I5)
och åtminstone för ett av tre bevarade exemplar av
Mainzpsalteriet I457 (sign. Fr 338m fl) vars rester
finns i fragmentsamlingen. Hans argument var att
Vadstena kloster var just den svenska kyrkliga institution som hade lämpliga kontakter och tillräckliga
resurser att förvärva sådana nymodigheter.'4 Det låter övertygande. Dessutom används majoriteten av
bladen ur Gutenbergs bibel som omslag till östgötska räkenskaper, vilket ytterligare styrker hans antagande.
I samlingen finns säkert många fler Vadstenahandskrifter. Intressant i sammanhanget är en bevarad katalog för det birgittinska biblioteket i det engelska klostret Syon.'s Och även om de medeltida
kyrkliga biblioteken i stor utsträckning var ett resultat av gåvor från olika donatorer, kan Syonsamling ge ettvisst begrepp om vad moderklostrets
boksamling kunde inneha. Vadstenabiblioteket var
nog mönsterbildande för andra birgittinska klostersamlingar. En del böcker som inte förvärvades genom gåvor köpte man eller skrev av, ofta från exemplar som man lånade in från andra hus.' 6 Många titlar som finns förtecknade i Syonkatalogen finns
också i fragmentsamlingen, därav en del som är inte
så vanligt förekommande. Det skulle vara intressant
att göra en paleografisk undersökning av sena teologiska fragment och jämföra dem med de skrivarhänder som är kända från Vadstena.
För Vadstenas del finns ytterligare två intressanta
vittnesmål. Dels finns en notis i Vadstenadiariet
från 2 februari I4o6 om "herr Tyrner" som kom
från Paris med flera böcker,'7 dels en lista över
böckerna också inköpta i Paris av Thorirus Andree
och Johannes Hildebrandi.' 8 Sammanlagt rör det
sig om drygt 20 böcker. De flesta titlarna är väl
kända och fastän de finns representerade i Riksarkivets samling, är de svåra att identifiera som just
Vadstenaexemplar. En handskrift kan dock vara
identisk med den som"herr Tyrner" hade med sig
från Paris. Det är en I 300-tals handskrift Speculum
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historia/e, en av tre delar av ett mycket populärt
medeltida uppslagsverk Specztlum maius av Vmcent
från Beauvais (sign. Var ro). Dess fragment användes som omslag till Östergötlands handlingar huvudsakligen från slutet av I 580-talet och i början av
90-talet. Därför kan arkivproveniensen vara ett indicium på Vadstenaproveniens.
Svensk proveniens har konstaterats för r 264liturgiska sekulära fragment. Jag har ingen siffra för rekonstruerade handskrifter, men den blir givetvis
mycket lägre. De flesta är identifierade med hjälp av
liturgiska kriterier. Vissa är stiftsbestämda och
några är t o m identifierade av CCM katalogen såsom tillhörande capeila regia eller Kalmar eller
Skara domkyrka, tyvärr, utan någon motivering.
I ett fall har man lyckats knyta en handskrift till
en bestämd kyrka. Det är ett r4oo-talsrnissale tillhörande Uppsala domkyrka (sign. Mi rrs). Detta
innehåller flera böner bl. a. för kyrkans reliker, där
nämns sankt Laurentius och sankt Erik, vilkas reliker fanns just i Uppsala domkyrka- alltså ett säkert
bevis för proveniensidentifiering. '9
Även fyra andra handskrifter från r4oo-talet innehåller relikfester på ett bestämt datum. Det är två
missalen (sign. Mi r7, Fr 7038) och ett sequentiarium (sign. Sequ ror) med relikfesten placerad på
ett datum karaktäristiskt för Linköpings domkyrka
samt ett graduale (sign. Gr r8o) med ett datum
kännetecknande för Uppsala domkyrka. I den fjärde handskriften (sign. Mi roz) är relikfesten placerad mellan den helige Laurentius dag (ro augusti)
och Kristi förklaring (lat. Transfiguraria domini).
Detta festdatum är inte känt från någon svensk
kyrka, inte heller fragmentets datum för Kristi förklaring dag, vanligen firad 6 augusti. Missalet är
dock bevisligen svenskt, därför att det innehåller
både Henriks och Ansgars fester. Kan det i alla fall
röra sig om Linköpings domkyrkas fester, fast bara
felaktigt placerade? Alla dessa handskrifter ägdes
troligast av respektive domkyrkor. Emellertid ska
man komma ihåg att exakta avskrifter av domkyrkornas bokexemplar ibland gjordes även för
sockenkyrkornas räkning utan att några hänsyn
hade tagits till de liturgiska skillnaderna.
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Produktionen av de liturgiska böckerna var huvudsakligen koncentrerad till domkyrkorna. Där
fanns de nödvändiga förlagorna och textförebilderna i form av en ordinarius. Man kunde således utöva kontroll över de avskrivna böckernas liturgiska
innehåll. I domkyrkorna fanns också de mänskliga
resurserna för sådana uppdrag - personer kunniga
både i kyrkans liturgi och i konsten att skriva
böcker. Några uppgifter om en organiserad produktion av gudstjänstböcker i Sverige har vi inte, likväl
kan man i materialet urskilja vissa handskriftsgrupper som har gemensamma paleografiska särdrag. Kan man dessutom med hjälp av andra kriterier, t ex innehåll, närmare bestämma liturgisk tillhörighet, åtminstone för några handskrifter, ringar
man på detta sätt in ett gemensamt produktionscentrum.
Metoden har visat sig vara fruktbar redan vid en
preliminär undersökning. En grupp fjortonhundratalshandskrifter från Skara och Västerås kan urskiljas i materialet.3° De kunde identifieras dels
med hjälp av de liturgiska kriterierna och dels med
stöd av skriftens särdrag. I Västeråsgruppen har r 2
handskrifter och i skaragruppen 5 handskrifter identifierats. Det finns dessutom ett antal antifonarier
och gradualen med påfallande paleografiska likheter och därför lämpar de sig för liknande undersökning. Vissa av dem är stiftsbestämda till Uppsala.l'
Alla dessa handskrifter är skrivna med skrift på
den högsta kalligrafiska nivån av yrkeskunniga
skrivare. Detta pekar mot domkyrkorniljöer. Om
sedan respektive domkyrkor verkligen ägde böckerna, är naturligtvis mycket svårare att bevisa. I
vissa fall kan möjligen arkivhandlingarnas proveniens vara till hjälp.
Michael Gullick, en engelsk paleograf och expert
på r roo-talets skrift, har undersökt en del av elvahundratalshandskrifterna i fragmentsamlingen. Han
har lyckats urskilja ett par handskriftsgrupper med
gemensamma paleografiska särdrag, som enligt honom, med större eller mindre sannolikhet är skrivna
i Sverige. I några fall har han t o m kunnat konstatera att de är verk av samma skrivare. Han har vidare jämfört fragmenten med svenska diplom från
rroo-talet och iakttagit vissa påfallande likheter
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mellan dem både när det gäller skrift och pergament. Flera paleografiska indicier pekar mot de
första cisterciensiska klostren i det medeltida
Sverige. Man får dessutom stöd av räkenskapernas
proveniensY I några fall kan kanske Vreta kloster
vara aktuellt.
Handskriftsanalys med hjälp av de yttre och inre
kriterierna kombinerad med en undersökning av
räkenskapshandlingarna, dess typ, datering och
proveniens, samt koppling till de diplomatariska
källoma är därför mycket viktiga metoder för att
identifiera de medeltida svenska bokägama. Det är
en väg att gå i framtiden.

NOTER

I . B. G . Söderberg,"En gotländsk boksamling" i Svenska
boksamlare, red. T. Nyman, Sollentuna I976, s 8o.
z. Art. "Arkiv'', KL I, sp. ZI]-ZZI.]. Brunius, "Sockenkyrkornas liturgiska böcker", i Kyrka och socken i medeltidens
Sverige, red. O. Ferm, Stockbolm I99I, s 459 f.J.
Brunius, "Från mässböcker till munkepärmar", 1
Helgerånet, red. K Abukbanfusa, S. Benneth , J. Brunius,
Stockbolm I993· s I9- 22.
3. Framför allt i A. Sandberg, Linköpings stifts kyrkaarkivalier
till och med år I 8oo. En arkivhistorisk undersökning,
Linköping I948, passim. Ang. Skara och Västerås stift se
Brunius, "Sockenkyrkornas", s 458.
4 · J. Brunius, "De medeltida bokfragmenten och deras
proveniens", i Ny väg tillnzedeltidsbreven , red. C. Ge jrot, R.
Andersson & K Abukbanfusa, Skrifter utgivna av
Riksarkivet I8, zooz , s 395 f. A. Wolodarski,]. Brunius,
G. Björkvall, "Spåren av medeltida bokkultur", i K1mgl.
Vitterhets Historie och Antikvitets A kademiens Å rsbok 2 002,
S I 3 I.
5. L. Munkhammar, B&kerna från Grånzunkeholmen,
Uppsala zooo (publicerad på nätet: http://www.ub.uu.se/
diversellarsmunki.pdf), s 8-Iz och litteratur.
6. I. Collijn, Handlingar angående underso·kning av äldre
arkivalieonzslag i Kammararkivet och Riksarkivet, Kungl.
Bibliotekets handlingar 34, I9I4, s 2o-27. Se även
Brunius, "Sockenkyrkornas", s 464-469.
7· För kyrkorna i Björkvik, sign. Mi 66z, Fredsberg, sign.
Mi 779 och Toresund, sign. Br mi 1.
8. Det är ovisst från vilka svenska boksamlingar handskrifterna sign. Ant z, Jur Coli 6, Jur AA 45 och Fr 434I som
alla innehåller kolofoner kommer.
9. Katalog der datierten Handschri/ten in lateinischer Schrift vor
r6oo in Schweden, utg. M. Hedlund, Bibliotheca Ekmaniana Universitatis regiae Upsaliensis 68:2, Bd 2:I,
Stockbolm I98o, s 45 ·
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IO. I. Collijn, "Franciskanernas bibliotek på Gråmunkeholmen med särskild hänsyn till Kanutus Johannis'
verksamhet", Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksväsen
4!I9I], s I30 ff.
.
I I. Brunius, "Sockenkyrkornas", s 464-469. J · Bruruus,
"Själamässor i det medeltida Uppsala", i Kyrka, helgon och
vanliga dödliga, red. K. Abukbanfusa, Riksarkivets årsbok
2003, s 78-86 (om Fr 8659 från franciskanernas konvent i
Uppsala. Avbildningar av Fr 8659 och Mi I32 l Fr 26427
finns i K Abukbanfusa, Stympade biJ'cker.Märkvärdiga blad ur
svensk bokhistoria, Stockbolm 2004, fig. 58 och 65 .
Dessutom innehåller Fr 8749 en svårt skadad notis
rörande inventarieförteckning för en oidentifierad kyrka.
Angående en uppgift om att en inventarieförteckning av
Ockelbo kyrkas gods skulle ha skrivits in i kyrkans
antifonarium år I334, se Svenskt Diplomatarium
huvudkartotek över medeltidsbreven brevnummer 40I I
(http://www.ra.se/ra).
. .
I 2. Angående Rödamissalet se S. Helander, Ordmanus
Lincapensis och dess liturgiska fdrebilder, Bibliotheca
Theologiae practicae 4, Uppsala I957• s 74, fotnot 4·
Kalendarienotiserna i Rödamissalet och i ett fragment av
kalendarium från Visingsö finns avbildade i Helgerånet,
fig. 90, 92 .
I 3. Abukbanfusa, Stympade boi:ker, s 86 f. och fi~. 86. .
I4. Wolodarski m fl, "Spåren av", s I3I f. Nonsen avbildad
i Abukbanfusa, Stympade boi:ker, fig. 64.
IS· Tryckt i Svenskt Diplomatarium nr 7828.
I 6. T. Kl eberg, Medeltida Uppsalabibliotek 2, Acta
Universitatis Upsaliensis, Organisation och historia 25,
Uppsala & Stockbolm I968-I972, s 97· Om Cams legunz
sive mffragia monaehorum och dess olika versioner och .
incipit, se M. Betram & M. Duynstee, "Casus legnm siVe
Suffragia monachorum. Legistische Hilfsmittel fur
Kananisten im späteren Mittelalter", Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis 5I :I983, s 317-363. Se även M.
Berhams uppsats i Medieval bookfragments in Sweden.
International Sentinar in Stockholm 13-16 Noventber 2003 .
I] . Wolodarski m fl, "Spåren av", s I32 .
.
I8. H. Schiick, "Anteckningar om den älsta bokhandeln 1
Sverige", i Festskrift nzed anledning af Svenska bokfdrläggareforeningens femtioårs-jubileum den 4 december r8g3,
Stockbolm I893, s I9 ff. V. Gödel, Sveriges medeltidslitteratur. Proveniens, Stockbolm I9I6. l. Collijn, Linköping,
Skarn, Strängnäs, Västerås, Växjo·: stifts och läroverksbibliotek, i
SOU I924:7 Betänkande och förslag angående läroverksoch landsbibliotek, Stockbolm I924, s 83-272. Kleberg,
Medeltida Uppsalabibliotek.
I9. Kleberg s 3o-32, 34 f. nr. I4-I5.
20 . A.I. Lehtinen, ''The Apopeciae of the Manuscripts of
Hugh of St. Cher's work", Medioeva zs :zooo, s I-51.
2 I. A.l. Lehtinen, "From the fragments into codices. On
reconstitution of theological and philosophical works", i
Medieval bookfragments in Sweden. International Sentinar in
Stockholm 13-16 Noventber 2003 (under tryckning i
Vitterhetsakademiens konferensserie). Wolodarski m fl
"Spåren av", s I30.
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Collijn, Handlingar, s 6o ff.
3. A. Piltz, "Mathiae canonici Lincapensis Alphabeti
distinccionurn sive Concordanciarum", i Symbolae
septentrionales, ed. M. Asztalos and C. Gejrot, Stockholm
I995· s I40.
24. Collijn, Handlingar, s 27.
2 5. Corpus of British Medieval Library Catalogues, Vol. 9· Syon
Abbey, ed. V. Gillespie, A.l. Doyle, London 2001.
2 6. Se t ex brev från Syon kloster till Vadstena i A I 9, fol.
rr- zr, RA 0201.
2 7. Vadstenadiariet. Latinsk text med liversättning och kommentar, utg. C. Gejrot, Kungl. Samfundet för utgivande av
handskrifter rörande Skandinaviens historia, handlingar
I9, Stockholm I996, s I02, notis IJ9·
28. Schiick, "Om den älsta", s 29 f. Johannes Hildebrandi
Liber epistularis (Cod. Upsal. c 6). I. Lettres nos I a I09 ifol.
I1" a r6r), ed. P. Ståhl, Stockholm I998, sid. IS, I8 f.
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29. S. Helander, Den medeltida Uppsalaliturgin, Bibliotheca
theologicae practicae 63, Lund 2ooi , s I98 f., not 435 ·
Mi IIS l Fr 26343 med suffragier för kyrkans reliker
avbildad i Abukhanfusa, Stympade böcker, fig. 63.
30. I Västeråsgruppen finns II missalen: sign. Mi IJ, Mi
I9, Mi 51, Mi 58, Mi II6, Mi 342, Mi 368, Mi 638, Mi
652, Mi 683, Mi 775, I antifonariurn, sign. Ant 39 och I
graduale, sign. Fr 9954- I Skaragruppen finns tre
missalen, sign. Fr II43, Fr I936, Mi 930 och 2 gradualen, sign. Gr 78, Fr I626.
3 I .I Uppsalagruppen finns t ex antifonarier, sign. Fr 287I
m fl, Fr 6953 m fl, Fr 6836 m fl och Fr 7008 m fl.
3 2 .M . Gullick, "Preliminary observations on Romanesque
manuscript fragments of English, Norman and Swedish
origin in the Riksarkivet Stockholm" (under tryckning i
Medieval bookfragments in Sweden.)
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Bibliotheca Carolina Antiqua
realitet - virtualitet
LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK STARTADE I JANUARI

woo ett externfinansierat projekt "Lunds medeltida handskrifter - tillgänglighet och bevarande",
som avser att vetenskapligt beskriva och analysera
samt digitalt fotografera bibliotekets samling av
medeltida handskrifter för att göra den tillgänglig
och sökbar via nätet. Följande artikel har sin bakgrund i detta arbete. Den behandlar tradition och
förnyelse inom handskriftskatalogisering, bevarandeaspekten och fokuserar slutligen på Lundasamlingens kärna, böckerna från Domkyrkan, som sätts
in i sitt historiska sammanhang. Artikeln avslutas
med några reflektioner kring handskrifternas fortsatta existens i den virtuella världen.
1

Tradition
Det är inte ovanligt att bibliotek, också stora och
rika institutioner, inte har sina samlingar av handskrifter katalogiserade. Några få, lyckligt lottade
nationer som Frankrike, England och USA kan
glädjas åt nästan kompletta tryckta kataloger över
sina bestånd men i de flesta andra länder är det då-

Mh. 7, Liber daticus,f r 8r: KL-monogram fo"r
Kalendae februarii utsmyckat som en drake inflätad i
vinrankor. Foto: Bengt Melliander, UB-Media.
ligt ställt. Likaså är Uppsalas Carolina med sin nyligen färdigställda katalog över C-samlingen snarare ett magnifikt undantag än en regel.' Skälen är
många och vi känner dem alla. I "den tryckta bokens värld" insåg man tidigt värdet av gemensamma
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regler och homogenisering och sedan länge råder
enighet om hur en bibliografisk och ämnesmässig
beskrivning skall se ut och vad den skall innefatta.
Denna enighet har gjort det möjligt att skapa standardformat för datoriserad katalogisering, av vilka
det mest spridda är MARC-formatet i alla dess nationella varianter.
I handskriftsvärlden ser der annorlunda ut. Det
finns inte - och har egentligen aldrig funnits - någon enighet om hur en handskriftsbeskrivning skall
se ut. Man har alltid arbetat långt mer individualistiskt. Här har katalogiseraren varit forskare, mer
synlig så att säga än den anonyme katalogisatören
av tryckta böcker normalt är, och det har funnits om
inte en ovilja så åtminstone ett ointresse för sådana
initiativ som syftat till att likforrna beskrivningen
och analysen. Tvärtorn har "variatio serrnonis" setts
som en styrka. Kataloger över enskilda samlingar
har kunnat ges stor frihet under det att redan
samkataloger och nationella censusarbeten kräver
någon form av homogenisering av disposition och
terminologi. Detta är problem som ställs än mer på
sin spets när alla katalografiska instrument är i
elektroniska format och idag pågår också intensiva
arbeten såväl på nationella som internationella plan
som syftar till att åstadkornrna adekvata, gemensamrna regelverk.J
Om handskriftskatalogisering igår och idag och
om hur vi med användande av modern teknik kan
öppna gamla samlingar samt om en alldeles särskild grupp av Lundahandskrifter skall detta handla.
I de tidigmedeltida klosterbiblioteken fanns inte
några egentliga kataloger över de egna bokbestånden. Bibliotekarien ensam visste var han skulle
finna böckerna och var ensam ansvarig för deras
bevarande. Detta var möjligt därför att tidigmedeltida klosterbibliotek aldrig var särskilt stora: böckerna räknades i hundratal snarare än i tusental och
bestod främst av dem, som var nödvändiga för det
egna gudstjänstlivet. Senare var Vadstena klosterbibliotek, om vilket vi vet ganska mycket och som
hade ett eget skriptorium, med sina ca I 500 volyrner Nordens på sin tid största bibliotek.4De riktigt
berömda klostren på kontinenten hade vid samrna
tid bibliotek med kanske några tusen böcker. Så
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hade t ex Saint-Denis ca I6oo böcker år I450,
Clairvauxhade lika många år I472, Citeauxhade ca
Iwo år I482 och Montecassino hade 1105 volyrner år I461.s
Om man alltså under medeltiden inte katalogiserade sina samlingar gjorde man däremot ofta
inventarielistor för att fastställa äganderätt.6 Inventarielistorna, som inte gjordes i bokstavsordning
utan efter klass - biblar, kyrkofäder, klassiker, och
sist artes liberales eller tvärtom, enligt den dåtida
studiegången: artes liberales, iura, medicin och teologi- bestod oftast av kortfattade notiser med titel,
författare och så småningom, enligt en tradition
som spred sig från Sorbonne, också de första orden
på andra bladet, något som absolut säkert identifierade det egna exemplaret.
Det blir först boktryckarkonstens nya, seriella
produktionssätt som ger relief åt och skapar förståelse för den handskrivna bokens speciella egenart.
Man börjar inse att den som unikt, individuellt objekt kräver en annan typ av beskrivning och analys,
och Bibliotheca graeca manuscripta utgiven i Tarragona I 586 av den spanske lärde filologen och paleografen Antonio Augustin brukar räknas som den
första kritiska handskriftskatalogen i modern tid.7
Under I6oo-talet följer så en hornogen produktion
av vetenskapligt utformade handskriftskataloger.
Den över de grekiska och latinska handskrifterna
vid Wiens Hofbibliothek, Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi utgiven
mellan I665 och I679 av bibliotekets prefekt, filologen Peter Lambeck brukar betraktas som epokens mest lysande exempel. I6oo-talet är också de
stora inventeringsresornas århundrade, de s k itinera. Lärda benediktinermunkar - berömdast är
Jean Ma billon och Bernard de Montfaucon, båda
från St Maur-kongregationen i Paris- reser runt i
Europa och finkammar systematiskt biblioteken
och handskriftsbestånden. 8 Särskilt Montfaucon
skapade, utöver den användbara men summariska
Bibliotheca bibliothecarum manuscripta, en under mer
än Ioo år oöverträffad modell med sin katalog över
Cambout de Coislins, biskop av Metz, grekiska
handskrifter. Här citerar Montfaucon respektfullt
Lambeck men kritiserar honom också för mång-
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ordighet och oreda. Han definierar sin publik, dess
behov och sin katalogs specifika mål: att skapa arbetsredskap för fårdigställande av korrekta editioner av ännu inte utgivna eller inkorrekt ederade
texter. Han inför datering per århundrade, anger
innehåll med titel, författare och incipit, utdrag av
textvarianter och avslutar med konkordanser och
rika indices.
Under 17oo-talet förändras den europeiska
bibliotekskartan. Många bibliotek går från att vara
antikvariskt, historiskt intresserade till att bli textuelit och filologiskt inriktade. Gamla hovbibliotek
blir till statliga växande samlingar med encyklopediska kunskapsambitioner och nya bibliotek skapas. I denna expansiva brytningsperiod lever, inte
onaturligt, de gamla handskrifterna ett tillbakadraget liv men Montfaucons inflytande och ideer är
klart synliga i kataloger från franska, engelska,
spanska och italienska bibliotek.
Den analytiska modellen
Det är faktiskt först på 18oo-talet med dess romantik och historicism som man verkligen börjar att på
allvar och med stor frenesi titta på sina handskriftsbestånd. Samtidigt försvinner det så handskriftsrika
Italien från den katalografiska scenen och är frånvarande för resten av 18oo-talet, liksom Frankrike,
trots grundarrdet 1839 av den prestigefyllda Ecole
des Chartes som snarare byggde på en diplomatisk
tradition. Tyskland blir snabbt ledande. Där hade
filologin en osedvanligt stark ställning. 1819 hade
man startat det stora projektet Manumenta Germaniae Historica som hade som mål att ge ut de historiska källorna för europeisk medeltid.9 Vid samma
tid hade Friedrich Adolf Ebert, bibliotekarie i
Leipzig, Dresden och Wolfenbiittel i sin Bildung des
Bibliothekars inkluderat en volym Zur Handschrif
tenkunde där han drar upp de riktlinjer som kommer
att gälla för all modern vetenskaplig handskriftsbeskrivning. Han knyter an bakåt till Montfaucon,
framåt till den nya disciplinen paleografi och till
filologin. Och tiden var mogen. Den stora katalogen från Erlangen som kom några år senare, Diplomatische Beschreibung der Manuskripte welche sich in
der Kiinigl. Universitätsbibliothek zu Briangen befin-

den och som för första gången använde inte latin
utan nationalspråket, förkroppsligade den nya tyska
modellen som var grundlig, detaljrik, analytisk och
diskuterande. Den var framåtpekande i sin kadikologiska detaljrikedom, i sina säkra dateringar, i sin
moderna terminologi, i sin paleografiska och filologiska analys. Men det var en tidskrävande modell
som resulterade i lärda avhandlingar inte bara om
varje enskild handskrift utan om varje enskild text
som ingick i bandet. Efter att ha läst katalogen behövde man inte se handskriften menade kritikerna.
Den summariska modellen
Samtidigt utvecklades i det pragmatiska England
en annan, konkurrerande katalogiseringstradition.
Den anglosaxiska modellen, "den summariska katalogen", har ett lättare anslag synligt i programmatiskt anspråkslösa titlar som Annuallist of donations
... eller List ofAdditions ... som katalogerna från Bri- ·
tish Museum brukade heta från 1830-talet. Och senare, 1895, i Faleoner Madans A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library
at Oxford (8ooo handskrifter på 651 sidor) liksom i
A descriptive catalogue of the Latin manuscripts in the
John Rylands Library at Manchester av Montague
Rhodes James som katalogiserade handskriftsbestånden vid de enskilda kollegierna i Cambridge,
kanske den skickligaste av dem alla. Många indices
som skapar praktiska ingångar till handskrifterna
blir från och med nu ett engelskt särdrag liksom det
starka intresset för bokens till skillnad från textens
historia och den lågmälda tonen i förorden. Flera
andra länder med några av Europas största handskriftsbestånd väljer att följa den anglosaxiska modellen: Belgien, Frankrike, Bayern och ÖsterrikeUngern (Wien klarar av sina 19500 handskrifter i
10 volymer på 30 år). Man polemiserar mot och
kritiserar den tyska grundligheten, och ironiserar
över den tyske katalogiseraren som prålar med sin
imponerande lärdom.
I Italien försvårade politiskt splittring, social desorganisation för att inte säga kaos, landets enande
och den därtill hörande upplösningen av kyrkans
egendomar (klosterbiblioteken och arkiven) ett systematiskt hanterande av detta viktiga slag av kultur-
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skatter och I869 fattade man dessutom det olyckliga beslutet att föreskriva landets bibliotek ämnesbaserade, bibliografiska raritetskataloger.
Denna tid av låg aktivitet följs av en period som
brukar kallas "den lyckliga våren", från I885 och
ett par decennier framåt. Italienska staten köper t ex
Lord Ashburnhams handskrifter, till Biblioteca
Medicea Laurenziana i Florens, och man startar en
officiell publikationsserie "lndici e Cataloghi" som
skall hysa de italienska bibliotekens kataloger. På
I88o-talet öppnade också Vatikanen sina portar,
först det s k Hemliga Arkivet och därefter Vatikanbiblioteket och Europas länder fick nu plötsligt
tillgång till en mängd nya och delvis okända källor
för sin äldre historia. En intensiv inventeringsperiod tog sin början. Det nyöppnade biblioteket med
några av världens värdefullaste handskriftssamlingar under en ny och energisk chef, den tyske
jesuiten Franz Ehrle, tar ett antal viktiga initiativ
inom handskriftshantering. Det blir nödvändigt att
kunna erbjuda mängden av tillströmmande forskare
någon form av tillgänglighet och en kommission
för utarbetande av regler för handskriftskataloger
tillsätts. Man tvingas välja sida - analytisk eller
summarisk? - och I 897 kommer regelverket: Leges
quas procuratores Bibliothecae Vaticanae in codicibus
graecis o latinis recensendis sibi constituerunt, baserat
på den grundliga tyska katalogmodellen. Io Katalogspråketvar latin och måletvar att ge en så komplett
bild som möjligt av handskriften, att rekonstruera
den både som textuell enhet och som fysiskt objekt.
Arbetet med en sådan katalog går långsamt: 20 år
för 45 5 handskrifter- som i Auguste Pelzers katalog över Vatikanens skolastiska handskrifter- är ett
högt pris. Idag är ungefär I/6 av bibliotekets bestånd om ca 75000 handskrifter vetenskapligt katalogiserad och publicerad.
Men oavsett om man följer den anglosaxiska eller
den tyska modellen finns det idag en samsyn rörande katalogpostens innehåll. Den bör spegla det
trefaldiga intresse som man numera menar att den
handskrivna boken har: innehåll, skriftutveckling
och kodikologi. En handskriftsbeskrivning består
oftast av fyra delar:
I I
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I) En rubrik med vars hjälp man snabbt skall
kunna orientera sig i katalogen och se om där finns
något av relevans. Här återfinns handskriftens signum samt eventuella tidigare signa eller "smeknamn" (som Necrologium Lundense eller Silverbibeln), författare och titel, datering, material, och
antal blad.
2) En innehållsbeskrivning, den mest tidskrävande punkten, med en analys dels av vad handskriften säger att den innehåller dels av vad den
faktiskt innehåller, i standardiserad form för både
författare och titel med incipit respektive explicit
och med hänvisning till kritiska utgåvor. Många
handskrifter har en avslutande skrivarvers, en s k
kolofon som kan bestå av en formel, vara daterad
och självbiografisk eller ge annan viktig information (om skriptoriet, lön, arbetsfördelning, mecenat,
upplägg, tidsåtgång etc) och den återges.
3) En fysisk, eller kodikologisk, beskrivning som
går på djupet med de materiella aspekterna av handskriften. Här gås igenom t ex material för skriftunderlag, vattenmärken för pappershandskrift, läggbeskrivning med angivande av eventuella felaktigheter eller avvikelser, foliering, textsidans layout
dvs skriftspegel, antal spalter, antal rader osv, eventuella reklamanter. Här registreras skrift och skrivarhänder, konstnärlig utsmyckning, datering, primär och sekundär proveniens och band (material
och dekoration).
4) I en avslutande del ges en bibliografi, alltså relevanta tidigare diskussioner av handskriften -inte
av texten.
Bevarande
En annan viktig aspekt av den handskrivna bokens väsen, dess skörhet, stod likaledes i centrum
för de bibliotekarier som liksom Ehrle verkade i
det sena I8oo-talet. Vid alla de stora europeiska
biblioteken förfårades man över det tillstånd som
många handskrifter befann sig i och över den okunskap eller omedvetenhet med vilken de hanterades
och restaurerades. Framsynt menade Ehrle att handskrifter inte egentligen var nationella ansvar utan
att man borde formulera allmängiltiga regler och
gemensamma konserverings- och restaurerings-
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principer. Till ett kort men viktigt möte i St. Gallen I 898 samlades representanter för många av de
stora europeiska biblioteken och arkiven (Sverige
och Danmark tackade nej).' 2 Här formulerades ett
antal problemställningar, lika absolut aktuella idag
som för I oo år sedan: I) eftersom intresset för
handskriften inte längre är begränsat till texten utan
lika mycket till mediet, dvs till själva boken som ett
historiskt, "arkeologiskt" föremål med allt vad
detta kunde berätta, måste varje hanterande av
handskriften väga in denna s k kodikologiska aspekt, 2) publiken växer på grund av den nya tekniken och 3) allt detta måste klaras med ständigt
minskande personella och ekonomiska resurser.
Man beslöt att arbeta gränsöverskridande i grupper
med internationella prioriteringslistor, att skydda
de ömtåliga originalen genom att skapa fler reproduktioner och man rekommenderade att inget
skulle göras med handskriften som inte var reversibelt och alltså kunde göras ogjort igen.
Särskilt intressant förefaller den holistiska syn på
den handskrivna boken som kommer fram under
punkt I. F ram tills dess hade det inte funnits mycket
intresse för handskriften som ett fysiskt objekt vilket innebar att just bevarandefrågor diskuterades i
mycket liten utsträckning. Denna nya fysiska aspekt
blir alltmer etablerad och på I94o-talet skapar
Alphonse Dain (eller möjligtvis Charles Samaran,
en viss osäkerhet råder) termen kodikologi (av codex= trädstam, stubbe) som en översättning av den
tyska termen "Handschriftenkunde" vilken hade
använts sedan Ludwig Traube I909 gjorde åtskillnad mellan paleografi och Handschriftenkunde.'J

Förnyelse
Men så kom I9oo-talets krig och satte stopp för
alla vidare initiativ och arbeten med handskrifter. I
synnerhet det andra världskriget blev med vidsträckta förstörelser av allmänmänskligt kulturarv
ett skrämmande memento om alltings förgänglighet. Under so-talet togs som en direkt konsekvens
ett antal viktiga initiativ. Krigspåven Pius XII
(Eugenio Pacelli, d. I958) förhandlade med jesuituniversitetet St Louis i Missouri fram ett projekt
där hela Vatikanbibliotekets handskriftsbestånd
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milcrofilmades och deponerades på den amerikanska kontinenten, helt enkelt en storartad backupkopia: Varican Film Library. ' 4 Likaledes var man
behjälplig när benediktinuniversitetet St John's i
Minnesota i god benediktinsk tradition startade sitt
Monastic Hill Manuscript Library vars mål är att
skapa ett milcrofilmsbibliotek av varje text och bok
någonsin skriven före Gutenberg. Hitintills har
man filmat ca 25 miljoner sidor från ett stort antal
bibliotek och arkiv i Europa, Mellanöstern och
Nordafrika.•s
Under det att Europa dignar under och förlamas
av sin rikedom på handskrifter måste man på andra
sidan Atlanten arbeta på ett annat sätt, med mikrofilmer, vilket verkade befriande då vissa annars krävande katalogiseringsaspekter, särskilt de kodikologiska, faller bort. Det är också här som ett antal
nya, vägröjande projekt kommer till, framför allt
med avseende på informationsteknikens nya möjligheter. Två särskilt viktiga initiativ bör här nämnas,
Electronic Access to Medieval Manuscripts (EAMSS•<I)
är ett samarbete mellan just Monastic Hill och
Varican Film Library vars mål var att utveckla ett
regelverk för katalogbeskrivningar av medeltida och
renässanshandskrifter och för bevarande av dessa i
elektronisk form. EAMMS kommer inte att självt
lägga ut egna beskrivningar eller bilder på nätet
utan slutresultatet blir ett katalogiseringsformulär
och rekommendationer och förslag på hur man kan
skapa elektroniska hjälpmedel till handskriftssamlingar. Arbetet har gjorts i expertgrupper och
man arbetar med den realistiska insikten att olika
bibliotek arbetar på olika nivåer, personella och
ekonomiska. För att ge service åt bibliotek som redan arbetar i MARC-format och som kanske bara
har enstaka handskrifter eller små samlingar arbetar man längs två spår. Ett gäller utvecklandet av ett
MARC-format för handskrifter. MARC brukar annars inte anses idealiskt för denna typ av material.
Det andra spåret är ett motsvarande formulär men
med utnyttjande av metadataspråket Extensible
Markup Language (XML) autonomt i förhållande
till hårdvara, operativsystem och mjukvara, flexibelt, lätt att läsa och kapabelt att hantera alla typer
av hypertextlänkar. MARC-formuläret testas av

ARKIV,

SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:I- 2

Bibliotheca Carolina Antiqua : realitet - virt:ualitet

handskriftskatalogisatörer vid Varican Film Library och kommer, efter godkännande av Library
of Congress och Bibliographic Standards Committee att vara tillgängligt. Hill Monastic Manuscript Library är testansvarigt för formuläret för
XML och här samarbetar man med det internationella projektet Text Encoding Initiative (TEl) och
det europeiska konsortiet MASTER (Manuscript
Access through Standards for Electronic Records).' 7
Ett annat initiativ som kan vara av intresse i detta
sammanhang togs av Bancroft Library som på sin
tid var ledande när det gällde att utveckla Encoded
Archival Description (EAD).' 8 Nu vill man också
vara med och leda utvecklingen på handskriftssidan
och har i samarbete med Columbia University Rare
Book and Manuscript Library startat Digital Scriptorium. '9 Målet är också här en samkatalog och antalet deltagande bibliotek växer.
Realitet
Så långt om katalogiseringshistoria och den internationella bakgrunden. Hur kommer då Lund in i
detta spektrum av åldriga bibliotek, storartade samlingar, imponerande mödor och revolutionerande
tekniska utvecklingar?
Sveriges perifera läge i medeltidens kristna Europa tillsammans med reformationens oömma
framfart förklarar fattigdomen på äldre handskriftsmaterial. Bortsett från skriftkulturens sena start,
hundratalet år efter Danmark, Norge och Island,
har tumultartad historia och olika slag av katastrofer som den förödande branden på Stockholms
Slott I697 (med bl a Skånearkiven som just införlivats med Antikvitetskollegium I689) kommit att
drastiskt begränsa de svenska bokbestånden. Man
får heller inte glömma att de under medeltiden kulturellt dominerande delarna av landet fram till
I658 tillhörde Danmark. Detta innebar bl a att
Christian III I 53 7 förde över stora delar av L und aarkiven till Köpenhamn där de sedan förstördes i
denstora branden I728.20
Det som trots allt kom att bli kvar i Lund, en
gång Danmarks ärkestift och ett viktigt religiöst
och kulturellt centrum, var betydelsefullt nog och införlivades I 67 I med Lunds nygrundade universitet.
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Av de 67 medeltidshandskrifterna i Lunds universitetsbibliotek härrör I 5 från domkapitlets medeltida bibliotek." I första hand rör det sig om liturgiska, juridiska och administrativa texter, men här
finns även en illa medfaren Boethius-handskrift
från 900-talet (Mh. I) som bekräftar förekomsten
av den didaktiska litteratur som så ofta omnämns i
gåvonotiser, men som sällan bevarats."
En lycklig slump, eller kanske snarare ett tidigt
medvetande om det historiska källvärdet, har låtit
domkapitlets urkundsböcker bevaras: Necrologium
Lundense och Liber daticus vetustior (Mh. 6,7).' 3
Därtill kommer ytterligare en handskrift, Liber daticus recentior, som förvaras i Köpenhamn (Det
Kongelige Bibliotek, Gl.kgl.S. 845 2°).'4 I dessa volymer har århundraden satt spår genom lager på lager av notiser rörande avlidna välgörare och domkapitelsmedlemmar, altarvigningar, ärkebiskopar,
kungar, bönder, mord, krig, maktstrider, helgon,
förrädare och notiser om vilka notiser som skulle
föras in.
En analys av de ca 8o skrivarhänderna i nekrologiet visar att de äldsta notiserna, rörande tiden
fram till I I2 3, har skrivits i en följd, vilket tyder på
att de har kopierats från ett äldre, nu förlorat nekrologium, och läsaren förses med såväl autentiska
källtexter som kopior av försvunna urkunder, frustrerande rester av raderade urkunder som ersatts av
nya urkunder, och texterna möter sin egen kontext
i ett labyrintiskt, självrefererande chiffer. '5
De konkreta historiska omständigheterna kring
dessa handskrifter ger bilden av en turbulent tid.' 6
Fram till uo3 var de nordiska ländernas kyrkor
underordnade ärkestiftet Hamburg-Bremen. Biskoparna under första hälften av Iooo-taletvar huvudsakligen knutna till sina utländska hemkyrkor medan de verkade som missionärer i de nordiska länderna. Eftersom danskar och norrmän under Nordsjöväldets tid hade väl etablerade kontakter med
England hämtades flera missionärer därifrån, vilket
väckte ont blod i Hamburg-Bremen.'7 Omkring år
1060 omorganiserade kung Sven Estridsen den
danska kyrkans stiftsindelning som ett första led i
etablerandet av ett självständigt ärkestift av kontinental modell. Sven Estridsen var dessutom vasall
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både lokalt och på den internationella scenen.
Gåvobrevet finns bevarat alldeles i början av nekrologiet i en I Ioo-talsavskrift som genom sin visuella
utformning vill ge sken av att vara en originalhandling!9
Lika viktig för Lunds dominerande roll kom
Knut den Heliges egen martyrdöd 1086 att bli. När
kung Erik Ejegod återupptog förhandlingarna om
inrättandet av ett självständigt nordiskt ärkestift
omkring år I I oo var en helgonkung betydelsefull
för uppfattningen av en nationell identitet, och
Lund fick nu även en inhemsk biskop - Ascer.
Mönstret återkom i Norges och Sveriges helgonkungar Olof och Erik.
I och med inrättandet av ärkestiftet, som alltså
kom att styra över ett enormt område innefattande
Danmark, Sverige, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Riigen, uppstod ett behov att manifestera
den nyvunna maktpositionen på ett värdigt sätt.
Domkyrkan tog i sin arkitektur och skulptur upp
kampen med de besegrade tysk-romerska kejsarkatedralerna i Mainz och Speyer, och till detta kom
behovet av prakthandskrifter både för liturgiskt och
administrativt bruk.l Ett rimligt antagande är att
domkapitlet inte ägde något organiserat skriptorium för alla led i handskriftsframställningen, även
om det stora flertalet av kanikerna säkert var skrivkunnigaY Skriptoriets roll kunde dock delvis fyllas
av det benediktinska Allhelgonaklostret omedelbart
norr om Lunds stadsvall, som av en ödets nyck låg
på exakt den plats där Universitetsbiblioteket nu
ligger. Med hänsyn till kulturlagrens ~ ocklek skulle
det rentav kunna innebära att några av de tidiga
handskrifterna där de ligger i sitt dolda, underjordiska valv har återkommit till just den plats där de
en gång framställdes.
Till största delen importerades emellertid handskrifterna utifrån, och här utnyttjades både monasriska brödraskapsförbindelser och individuella kontakter. Uppgifter i nekrologietvisar att Domkyrkan,
och möjligen dessförinnan även Allhelgonaklostret,
stod i nära förbindelse med bl a benediktinklostret
i Helmarshausen som utgjorde ett betydelsefullt
konstcentrum under hela I 100-talet. Två illuminerade evangellarier därifrån, som har tillhört Lunds
0

Mh 6, Necrologium LundenseJ r74v: Listan ö'ver
biskopar och å'rkebiskopar: Nomina episcoporum
nostrorum qui Sanctae Lundensi ecclesiae praefuerunt.
a tempore Svenonis magni regis. Foto: Bengt
Melliander, UB-Media.

till den tysk-romerske kejsaren Henrik lli, vilket
fick till följd att det engelska inflytandet i Danmark
minskade markant. De handskrifter som följde med
missionärerna var säkert till största delen av liturgisk art. D en enda bevarade handskrift som kan
knytas till denna period är Dalbyboken (Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek, NKS I325 4to)
som med största sannolikhet är framställd i Hamburg-Bremen under Iooo-talets sista fjärdedel. 28
En central händelse i Lunds historia manifesteras
i Knut den Heliges donationsbrev från den 2 I maj
1085, då den ekonomiska grunden lades för domkapitlets möjligheter att hävda sig som maktfaktor
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domkyrka är ännu bevarade (Uppsala UB C 8 3 respektive Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek,
Thott 2I 4to).l'
Sannolikt har även den eleganta handskriften
med Aachenregeln som har inkorporerats i nekrologiet kommit till Lund genom dessa kanaler.B En
Lundakanik vid namn Findor, vars dödsnotisH
finns både i Necrologium Lundense och Helmarshausenlistan i Liber Vitae från Corvey (Mönster, Staatsarchiv, Mscr. I I33, f. I~), förefaller ha haft en betydande roll i sammanhanget och det bör kanske
inte uteslutas att han kan ha utfört stora delar av
nekrologiet.
Samtidigt kom influenser västerifrån. Eskil, som
hade studerat i Hildesheirn, knöt kontakter med
Frankrikes kyrkliga elit och blev god vän med självaste Bernhard av Clairvaux. Förmodligen var det i
samband med en synod i Reims I I 33, där :Både
Bernhard av Clairvaux och Eskils gamle lärare
Bernhard av Hildesheim närvarade, som Eskil beställde domkyrkans martyrologium Liber daticus
vetustior. Stommen i denna flitigt använda, tummade, solkiga brukshandskrift med utskurna och
tillfogade blad utgörs av kortfattade helgonlegender i kalendarieform med fyra tomma rader per dag
för dödsnotiser. Den utförligaste helgonlegenden,
den om Knut den Helige, som genom sin längd
skulle kunna tas som garant för en inhemsk dansk
tillverkning, är i själva verket sekundärt införd och
därmed bevis för handskriftens utländska ursprung.Js
Eskil knöt även en rik flandrisk präst till sig Herman - som hade haft en uppburen position i
augustinkorherreklostret i Rolduc eller Kloasterrade i närheten av Liege. Han utnämndes till titulärbiskop av Schleswig och han~ gravsten är ännu bevarad i domkyrkans krypta med en vers på leoninsk
hexameter i elegant majuskelskrift.J 6 Herman förde
sannolikt med sig Mh. 2, ett välbevarat epistularium samt den handskrift av vilken ett hundratal
fragment återfunnits i bandet till Liber daticus. Till
skillnad från Liber daticus, som bevarats tack vara
stor betydelse och flitig användning, har Mh. 2 och
fragmenten bevarats just för att de mte har använts.
Herman hade även en viktig roll i förhandlingama
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under I I 30-talet då tyskarna återigen gjorde anspråk på ärkebiskopsvärdigheten över de nordiska
länderna.
Eskils tid framstår på många sätt som blomstringsperioden i Danmarks medeltid. Han grundade åtskilliga kloster, uppmuntrade studier och konsoliderade den kyrkliga kulturen i Danmark. Den exklusiva "textkritiska" Genesishandskriften Mh. 3
illustrerar väl hur Lund och N orden på kort tid hittat fram till de akademiska finsalongerna i klostren
St Victor och Ste Genevieve i Paris.J7
Metropolitankyrkans bibliotek torde under denna tid ha haft en viktig roll som referensbibliotek,
där tillförlitliga exemplaria av liturgiska, juridiska
och teologiska skrifter förvarades för kopiering och
spridning i ärkestiftet och bland katedralskolorna.
Några av de mest frustrerande notiserna i nekrologiet och i Liber daticus är just de som bekräftar
förlusten av sådana böcker, så som förteckningen
över de intressanta volymer som nämns i den lärde
ärkebiskopen Andreas Sunesens (d. 1228) testamente.l8

Virtualitet
Genom notiserna framskymtar en bild av ett organiskt bibliotek med böcker som skänks, byts, lånas
ut, binds om och försvinner. Nu fryses istället det
för ögonblicket rådande tillståndet och som ett led
i att få överblick tvingas man träda ut ur sammanhanget, ta ett steg tillbaka, distansera sig och ta
böckerna ur bruk för att bevara dem på samma sätt
som ceremoniella masker berövas sin funktion och
blir kulturhistoria när de hamnar i museimontrarna.
Omfattande katalogiserings- och digitaliseringsprojekt initieras över hela världen. Några har stöd
från Unescos projekt Memoria mundi, Världens
minne, och just minnet som bild i detta sammanhang är intressant.J9Urkundsböcker som Necrologium lundense och Liber daticus, är till sin natur minnesanteckningar- ett mycel av notiser med hänvisningar till andra hänvisningar till notiser vars existens bara antyds av ytterligare andra hänvisningar i
ett ändlöst Borges-artat bibliotek vars hypertextualitet snarare än linjära narrativitet är ytterstvällämpad för motsvarande nätbaserade struktur.

Eva Nilsson Nylander & Thomas Rydbz

Inte ens den mest uttömmande kodileologiska beskrivning eller textkritiska utgåva kan emellertid på
egen hand ge en komplett bild av handskriftens visuella uttryck. Paleografiska särdrag och konstnärliga utsmyckningar, anpassningar till handskriftens
och sidans förutsättningar påverkar tolkningen av
texten och vice versa. En notis vars textuella innehåll onekligen leder till en viss slutsats kan således
leda till motsatt resultat om hänsyn tas till dess materiella aspekt, som i fallet med den sekundära notisen om Knut den Helige i Liber daticus.
Nödvändigheten av en kompletterande digitaliserad visualisering av handskriften som materiellt
objekt till den utförliga katalogen blir uppenbar.
Och ändå kan inte taktila egenskaper som pergamentet, bläcket, vecken och revorna digitaliseras.
Hålen i huden, lukten av de feta fingeravtrycken
nämns inte i katalogerna. Handskrifternas "reala"
karaktär utelämnas för att det inte har med den intellektuella diskursen att göra. Handskrifterna som
till syvende och sist bara består av hud och pigment,
förpassas till det fördolda, i underjordiska klimatanpassade säkerhetsvalv.
De teoretiska implikationerna av detta hade kunnat leda till upplevelsen av ett simulacrum, en referens utan korrelat, om inte de digitaliserade bilderna hade försäkrat oss om existensen av originalet,
hur oåtkomligt detta än må vara. Men den digitaliserade bilden är inte till sin natur indexikal i semiotisk mening. Den återskapas i datorn som ett
nytt original varje gång den kallas fram, utan att det
finns en omedelbar förbindelse med det fysiska
objektet.'~" Den digitaliserade versionen är ett återberättat minne snarare än ett omedelbart, en tom
grav, ett cenotafium över den fysiska realitet som
finns på andra sidan skärmen, den fysiska realitet
som förpassats till det undermedvetna i det cybernetiska psykets struktur.
I vissheten, eller åtminstone förhoppningen vi invaggas i, om originalets existens är det trots allt inte
originaliteten vi vill veta någonting om. I det virtuella forskningssamhället gör det, i sträng mening,
kanske rentav detsamma om originalet verkligen
finns bevarat?

Mh. 7, Liber daticus,f z6v: Sidan är fylld med notiser
i flera lager fo"r den 3 och 4 mars och har en lång reva
med ursprunglig lagning. Foto: Bengt Melliander, UBMedia.

Möjligheter och skyldigheter
Vi måste - det har vi ju nu förstått- börja hantera
våra handskrifter i internationell enighet och vi
måste ta den nya tekniken till hjälp. Digital fotografering, elektroniska nätverk och metadataspråk
erbjuder nya möjligheter. Men vår kollektiva kapacitet att generera elektronisk information är större
än vår möjlighet att effektivt ta hand om samma information. Bibliotekarier, arkivarier och systembibliotekarier är inte omedvetna om den fragila dimensionen också av den digitala informationen och
om allt som kan hota dess överlevnad. Man arbetar
individuellt och tillsammans med de många pro-
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blem som är knutna tilllagrand et och man försöker
utveckla realistiska analyser som skall hjälpa till att
förutsäga nutida och framtida kostnader.
Den digitala teknologin har på flera sätt förändrat det traditionella förhållandet mellan författare/
skapare- utgivare- förvaltare- användare. Kunskapskedjan är inte längre linjär eller statisk. Bibliotek och arkiv måste nu både förvalta ett fysiskt material, generera det i elektronisk form, bli sina egna
"förläggare/tryckare" och finna nya vägar och nya
sätt att göra sitt material känt som digitala bilder
eller som kodad text på nätet. Alla deltagare i
denna process är tilllika delar fascinerade och paralyserade av möjligheter och skyldigheter.
SUMMARY

This artide deals with problems concerning principles of manuscript cataloguing. It gives a survey
of the historical tradition from the Middle Ages and
goes on to focus on 20th century development with
the conflict between the German analytical catalogue and the Anglo-Saxon summary one.
To allow for international differences the TEl
(Text Encoding Initiative) has launched an international collaboration scheme aiming at formulating
general principles for the cataloguing of medieval
and Renaissance manuscript material with flexible
rules for the creation and exchange of electronic
texts for scholarly use. The project "Medieval
Manuscripts at Lund University Library- Preservation and Access" is a pilot project within this
framework. It intends to catalogue, digitize and
make accessible on-line its collection. It is small
considered internationally with 67 volumes of
which the most valuable the so called Necrologium
Lundense and the Liber daticus Lundensis vetustior
come from the library of the I I th century Cathedra!
in Lund dedicated to St Lawrence. Here are the
books needed by priests and monks for their own
liturgical life, for their theological and canonical
reading as well as a number of friars' chrorneles
nating important events, donations, deaths, and
feasts celebrated in honour oflocal saints etc.
The accumulative nature of the text of Necrologium Lundense and of Liber daticus is seen in its his-
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torical context when Lund was established as a
metropolitansee in uo3 .
Finally the drawbacks and the advantages of
electronic versions are discussed. It becomes obvious that the tactile qualities are ornitted from the
acadernic discourse while the textual and visual
aspects are well suited for the digitized medium.
NOTER
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Nya fynd i gamla källor - det påvliga
peni ten tiariearkivet
VATIKANARKIVETS MEDELTIDA SAMLINGAR HAR TILL

största delen varit kända länge och kunnat utnyttjas
av forskarvärlden. Mycket av det material som rör
Sverige finns utgivet i Svenskt Diplomatarium och
dess sidaserie Acta Cameralia.' Ett antal kopior av
medeltida dokument rörande Sverige, som skandinaviska forskargrupper samlade under vistelser i
Vatikanarkivet före andra världskriget, finns också
bevarade på Riksarkivet i Stockholm.' Dessa skandinaviska forskare hade dock inte tillstånd att arbeta
med alla medeltida samlingar i Vatikanarkivet.
Först 1983 öppnades det påvliga penitentiarieämbetets arkiv för forskare, och då endast delvis, varje
enskild forskare måste söka tillstånd från penitentiarieämbetet för att få arbeta med materialet. Ämbetet är än idag mycket restriktivt med dessa tillstånd, vilket innebär att det mesta av materialets
innehåll ännu är okänt.
Penitentiarian var ett av de många ämbetena inom det påvliga hovet, kurian, och har ofta även
kallats "botgöringsdomstol". Denna benämning
grundar sig på att de ärenden detta ämbete behand-

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2

lade hade att göra med synder eller brott mot den
katolska kyrkans lag, den kanoniska rätten. Normalt kunde sockenprästerna ge sina församlingsmedlemmar absolution, men i särskilt allvarliga
fall hade inte de lokala prästerna eller ens biskoparna den befogenheten. Syndaren var då tvungen
att vända sig till den påvliga kurian, och penitentiarieämbetet behandlade ärendet. Benämningen
"botgöringsdomstol" är dock något Inissvisande;
penitentiarian var ingen domstol som utdömde
straff utan den instans som kunde befria sökanden,
supplikanten, från samvetskval. Ärendena kan i stor
utsträckning definieras som samvetsfrågor.J
En kardinal (poenitentiarius maios, storpenitentiarien) var påvens ställföreträdare i denna typ av ärenden. I takt med att antalet suppliker ökade och påven ensam inte kunde handlägga varje enskilt fall
fick penitentiarieämbetet befogenheter inom fyra
olika områden:

I) att ge absolution åt den som gjort sig skyldig till
särskilt allvarliga brott mot kanonisk rätt. Det

Sam Risbe1'g rl:r Ki1'si Sa/onen

kunde exempelvis röra sig om en person som hade mördat en präst eller en präst som dödat en
annan person.
2) att bevilja dispens för att handla i strid med kanonisk rätt, till exempel för att ingå äktenskap
med en släkting.
3) att ge en kristen tillstånd (licentia) att utöva sin
religion på ett sätt som stred mot kanonisk rätt,
Ett vanligt ärende är begäran om tillstånd att bikta sig för en annan präst än den egna församlingsprästen.
4) att utfärda officiella deklarationer om att en person som kunde misstänkas vara skyldig till brott
inte var det enligt kanonisk rätt.
Var och en som önskade absolution, dispens, tillstånd eller en deklaration var tvungen att vända sig
till penitentiarieämbetet med sin begäran, en så
kallad supplik, som sedan låg till grund för beslutet.4
Penitentiarieämbetets arkivmaterial
F rån penitentiarieämbetets verksamhet under medeltiden finns tre olika typer av dokument bevarade:
I) originalsuppliker som skickats tillbaka till supplikanten med anteckning om beslutet finns i ett
fåtal fall bevarade i lokala arkiv.5
2) originalbrev med beslutet, som härmed meddelades supplikanten. Oftast ansågs dessa brev överflödiga efter supplikantens/adressatens död och
kastades bort. I de fall dessa ändå finns kvar förvaras även de i arkiv i mottagarländerna (t ex
Svenska Riksarkivet),6 I en del fall finns också
medeltida eller senare kopior av dessa original
bevarade.
3) registerposter i de volymer som finns i penitentiarieämbetets arkiv i Va tikanarkivet.

I denna tredje grupp döljer sig ett enormt källmaterial som hittills varit i det närmaste outforskat, eftersom penitentiariearkivet fram till I983 var helt
stängt för allmänheten. Materialet i arkivet består
av 746 registervolymer från åren I409-I4II,
I438-I442 samt I448-I89o. De första 75 voly-

I88

merna innehåller material som rör Sverige; efter
Västerås recess I 52 7 bröts de officiella förbindelserna mellan Sverige och den påvliga kurian, och
några svenska suppliker har inte registrerats efter
detta år.7
De medeltida registervolymerna i penitentiariearkivet är ovanligt väl bevarade. Av totalt 48 volymer från perioden I448-I503 saknas endast en,
medan nästan hälften av de övriga påvliga supplikregistren från samma period har gått förlorade.
Detta gör att undersökningar av penitentiariearkivets material ur statistisk synvinkel har förutsättningar att bli mer pålitliga än i fråga om andra
medeltida registerserier.8
Penitentiarieämbetets registervolymer skiljer sig
även på andra sätt från typiska påvliga register, som
innehåller alla suppliker som påven bifallit i sin
helhet. I penitentiarians volymer har i stället de inkmnna och bifallna supplikerna kopierats i förkortad form, ibland till och med dramatiskt förkortade.
Ytterligare en skillnad är att materialet i penitentiariearkivet inte bara är infört i kronologisk ordning, utan också indelat i kategorier; olika typer av
suppliker har sorterats in under olika rubriker. De
vanligast förekommande rubrikerna är: De matrimonialibus (angående äktenskap), De declaratoriis
(om deklarationer), De defectu natalium och De uberiori (om illegitimitet), De promotis et promovendis
(rörande kyrkliga befattningar), De confessionalibus
(om biktbrev) och De diversis formis (övriga ärenden).9
Tidigare kända medeltida kyrkliga dokument rör
i stor utsträckning ekonomiska och administrativa
frågor. Men i fråga om penitentiariearkivets material är det möjligt att, som framgår av rubrikerna
ovan, finna nya perspektiv, inte bara på medeltidens
kyrkohistoria, utan också dess rätts- och vardagshistoria. Äktenskap, utomäktenskapliga barn, mord,
våld, helgerån och simoni är exempel på ärenden vi
möter i dokumenten.
Sverige och penitentiarian under
medeltidens slut
Den medeltida svenska kyrkaprovinsen bestod av
sju stift: ärkestiftet Uppsala, Linköpings, Skara,
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Strängnäs, Västerås, Växjö och Åbo stift. Uppsala
och Aba stift var de geografiskt största, Växjö stift
det minsta. Ur den katolska kyrkans synvinkel var
Uppsalaprovinsen en bland många, och dessutom
låg den långt från kyrkans centrum, Rom. Men
Uppsalaprovinsen var lika väl som andra provinser
bunden till den påvliga kurian, och dess invånare
var bundna att följa den kanoniska rättens bestämmelser. Den svensk som inte kunde leva enligt kyrkans normer var på samma sätt som alla kristna i
Italien eller Tyskland tvungen att vända sig till den
påvliga kurian (dvs till penitentiarieämbetet) för att
vädja om absolution eller dispens.
Under senmedeltiden har närmare 440 svenskar
inkommit med suppliker till den påvliga kurian och
penitentiarian. Den första av dessa i penitentiariearkivets register är från 1410 och den sista från
1526.'

0

I de närmare 440 supplikerna finns samtliga medeltida svenska stift representerade. Flest suppliker
(128) kommer från Åbo stift, därefter följer ärkestiftet Uppsala, det rikaste och största av stiften. Sedan följer stiften mer eller mindre i storleksordning: Linköping (det folkrikaste i Sverige), Skara,
Strängnäs, Västerås och Växjö.

Tabell I. Antal suppliker från de svenska stiften till
penitentiarian under medeltiden
11

Stift
Linköping
Skara
Strängnäs
Uppsala
Västerås
Växjö
Åbo

Antal suppliker

%

70
44·5
41·5
n6,s
29
7·5

16
10

!28

9

26
7
30
o

Totalt

439

100

Antalet suppliker från de olika stiften inom Uppsalaprovinsen motsvarar alltså rätt väl de enskilda
stiftens storlek, rikedomar och befolkning. Enligt
Ludwig Schmugges undersökningar är tendensen
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densamma i fråga om de tyska supplikerna i penitentiariearkivet. Men det är inte alltid som antalet
suppliker speglar stiftens storlek. Från det engelska
ärkestiftet Canterbury finns till exempel endast ett
fåtal suppliker i penitentiariearkivet, eftersom ärkebiskopen där hade långtgående befogenheter att
handlägga sådana ärenden som normalt hänvisades
till penitentiarian. Invånarna i Canterbury behövde
således inte vända sig till den påvliga kurian."
I vilka ärenden vände sig då Uppsalaprovinsens
invånare till penitentiarieämbetet? De knappt 440
supplikerna från Sverige i arkivets register kan fördelas på olika underrubriker enligt följande:

Tabell 2 . Antal suppliker under olika rubriker
Rubrik

Antal suppliker %

De matrimonialibus
De diversis forrnis
De declaratoriis
De prornaris et promovendis
De defectu natalium
De uberiori
De confessionalibus
Proktor
Totalt

67
120

6s
10
IIS
4
57
439

15
27
15
2
27
o

13
100

Vi kan här konstatera att svenska suppliker finns representerade i samtliga kategorier i penitentiariearkivets registervolymer. De två största grupperna
av suppliker rör olika brott mot den kanoniska rätten (De diversis formis och De declaratoriis) och
illegitimitetsärenden (De defectu natalium och De
uberion). Äktenskapsärenden (De matrimonialibus)
och ärenden rörande biktbrev (De confessionalibus) är
också kategorier där vi återfinner flera suppliker
från Sverige. Då suppliker under rubriken De uberiori förs till illegitimitetsärenden, finner man att
det endast är kategorin De promotis et promovendis
som innehåller få svenska suppliker. Statistisk information om penitentiariearkivet i dess helhet visar att denna fördelning på de olika kategorierna är
typisk för hela materialet.'3 D et svenska materialet
uppvisar alltså samma tendenser som det internationella.
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Vi ska nu titta närmare på vilka ärenden som finns
under de olika rubrikerna.

De matrimonialibus
De mål som finns under denna rubrik rör, som rubriken visar, giftermål, och då särskilt äktenskaps
giltighet i den katolska kyrkans ögon. Kyrkan kontrollerade under medeltiden äktenskap genom den
kanoniska rättens bestämmelser. Enligt denna kunde det finnas vissa hinder (impedimenta) för att ingå
äktenskap:
r) blodsförvantskap (consanguinitas) mellan partema. Enligt det fjärde laterankonsiliets beslut (år
r 2 r 5) räknades fyra led eller närmare som alltför
nära släktskap för ingående av äktenskap.
2) svågerskap (affinitas) . Detta innebar att partema
inte fick vara nära besläktade genom tredje person, exempelvis en tidigare make/maka till den
andra parten. Också härvar gränsen för "nära släkting" fyra led. En variant av detta äktenskapshinder var "nästan svågerskap" (quasi affinitas, inom
kanonisk rätt också benämnt impedimentum publicae honestatis iustitiae), vilket inkluderade förlovade.
3) andlig släk~kap (cognatio spiritualis). Sådan släktskap uppstod till följd av kyrkliga sakrament, t ex
i fråga om faddrar vid dop eller konfirmation.
Det var således inte tillåtet för personer att ingå
äktenskap med gudföräldrar eller deras nära
släktingar.
Genom att söka (och erhålla) dispens från den påvliga kurian kunde äktenskap ingås trots dylika äktenskapshinder, och penitentiarieämbetet var, som
tidigare nämnts, den instans som behandlade dessa
suppliker. I normalfallet sökte ett par dispens innan
de gifte sig, men det finns också fall där äktenskap
hade ingåtts innan paret vände sig till kurian. Om
äktenskap hade ingåtts trots att partema var medvetna om äktenskapshindret var de tvungna att be
om absolution samtidigt som de sökte dispens. '4
Som vi ser av tabell 2 ovan finns 67 svenska
suppliker i äktenskapsmål i penitentiariearkivet,
varav den första är från juli 1438 och den sista från
I 5 r 3. Det är intressant att över hälften av dessa

suppliker (35) kommer från Åbo stift, dvs n\itida
Finland, och en tredjedel (r9,5) från Uppsala stift,
medan de övriga stiften representeras endast av
några få fall var. Frågan man ställer sig är förstås
om det innebär att personer i övriga stift inte gifte
sig med släktingar i samma utsträckning eller om
de gjorde det utan påvlig dispens eller om de kunde
få dispens på annat sätt. '5
Man kan vidare konstatera att det stora flertalet
av de svenska supplikerna kommer från det övre
samhällsskiktet. Bland supplikanterna finner vi
medlemmar ur familjer som Tott, Sture och Bielke
i Sverige, och Kurki, Tavast och Horn i Finland.
Detta är inte en tendens som är allmän för hela
penitentiariematerialet; supplikanter från andra europeiska länder är mer jämnt fördelade på alla samhällsskikt. Paolo Ostinelli har studerat suppliker
från Como stift i Norditalien och noterar i det materialet till och med att supplikanterna till största
delen tillhör de lägre skikten. ' 6
Det finns dock orsaker till denna överrepresentation av de övre skikten i det svenska materialet. En
sådan är att det svenska övre skiktet, och särskilt
frälset, var litet. Därigenom var möjligheterna att
hitta en passande gemål som inte var en släkting
mycket begränsade inom denna grupp. Att ingå äktenskap med en släkting blev ofta nödvändigt, och
därmed måste också dispens sökas för detta.
En annan orsak kan vara den begränsade vikt
man lade vid den kyrkliga vigseln. Enligt svensk
lag var äktenskapet en finansiell uppgörelse mellan
två familjer, och en officiell vigsel i kyrkan var inte
nödvändig för att barnen skulle räknas som legitima med rätt att ärva sina föräldrar. Det är möjligt
att familjer i det övre samhällsskiktet i större utsträckning ansåg det mödan värt att få äktenskap
och barn godkända även i kyrkans ögon. Att vara
född inom ett legitimt kyrkligt äktenskap var bland
annat något som krävdes för att en man skulle
kunna beträda den kyrkliga banan.
En tredje anledning till att det lägre skiktet är
underrepresenterat i det svenska materialet kan
också vara att fattiga personer hade möjlighet att få
dispens lokalt, utan att vända sig till kurian. Påvliga
legater hade ofta särskilda befogenheter att bevilja
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just fattiga dispens. '7 Det är också möjligt att de
svenska biskoparna hade liknande privilegier, även
om någon sådan information inte har kunnat hittas
i bevarade källor. Vi vet däremot att de danska biskoparna kunde bevilja äktenskapsdispenser vid
medeltidens slut. ' 8

De diversis formis och De declaratoriis
Penitentiariearkivets register tillhandahåller information om I 8 5 dokument där en svensk har brutit
mot eller vill bryta mot kanonisk rätt. Av dessa rör
65 suppliker deklarationer. De flesta av supplikanterna var anklagade för mord och begärde deklarationer, dvs intyg, om sin oskuld. '9 Av de övriga I 20
fall som är registrerade under De diversis formis
handlar de flesta om brott där supplikanten hade erkänt sin skuld och nu sökte absolution. ' De flesta
svenska supplikerna gäller våldsdåd som mord eller
misshandel. Andra rör exempelvis monastiska ärenden som apostasi (dvs det att otillåtet lämna sin
klosterorden el dyl), byte av kloster eller helgerån.
Exkommunicering är också ett återkommande
ämne, liksom bön om att få ändra ett löfte givet till
kyrkan. Ett antal personer har vänt sig till penitentiarieämbetet för att de brutit mot kyrkans sexuella
normer eller med bön om dispens för en kroppslig
brist som enligt kanonisk rätt var ett hinder för att
utöva prästämbetet."
Det faktum att många fall är grova tyder på att
svenskarna inte vände sig till kurian i fråga om obetydliga ärenden. Samma tendens syns också bland
suppliker från de andra skandinaviska länderna,
England och Östeuropa. Detta är högst begripligt,
eftersom det både var dyrt och tidsödande att resa
till Rom eller att skicka suppliken med någon som
åkte till kurian. För vissa, t ex för en präst som dödat någon, var det emellertid oerhört viktigt att få
absolution eller en deklaration så snabbt som möjligt, så att han kunde utöva sitt ämbete; ofta reste de
personligen till kurian för att ta hand om sin supplik.
Alla mordanklagade kunde förstås inte erhålla en
deklaration om oskuld. För att få en deklaration var
det viktigt att kunna bevisa att man inte uppsåtligen
dödat offret, t ex genom att hävda att det skett i nödvärn (den kanoniska rättens fras vim vi repellendo et
0
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se defendendo förekommer i alla sådana suppliker).
Supplikanten var också tvungen att visa att han inte
hade använt mer våld än nöden krävt.
Ett svenskt monastiskt ärende i denna supplikgrupp är fallet Nanne Kärling. Nanne (Torbjörnsson) Kärlingvar en svensk man som förts till cistercienserklostret i Varnhem av sina föräldrar. Han
ville dock inte bli munk utan rymde från klostret
ett flertal gånger. I januari I450 inkom Nanne med
en ansökan till penitentiarieämbetet om en deklaration som kunde vittna om att han aldrig blivit munk,
och således också kunde ärva sina föräldrar, lagligen
gifta sig och skaffa barn."

De defectu natalium och De uberiori
Under dessa rubriker registrerades ärenden där
supplikanten sökte dispens för illegitimitet. Som
oäkta räknades alla de barn vars föräldrar inte ingått lagligt äktenskap i kyrkans ögon och enligt kanonisk rätt, t ex på grund av sådana äktenskapshinder som anförts ovan eller att fadern var präst. Personer födda utom ett kyrkligt lagligt äktenskap var
uteslutna från kyrkliga ämbeten och alltså förhindrade att göra en kyrklig karriär. För att kunna bli
präst trots illegitimitet krävdes påvlig dispens, vilket kunde erhållas från penitentiarieämbetet. Enligt
Schmugge utfärdades närmare 38 ooo illegitimitetsdispenser under åren I 449- I 53 3.' 3
Två olika slags dispenser kunde utfärdas för oäkta barn. Supplikanter vars ansökningar registrerats
under De defectu natalium fick dispens för att kunna
prästvigas, verka som biktfäder och inneha ett kyrkligt ämbete. De så kallade utvidgade dispenserna
under De uberiori tillät prästvigning, verksamhet
som biktfader och innehav av två eller till och med
tre kyrkliga ämbeten samtidigt. '4
Sammanlagt I I 9 utomäktenskapliga svenska barn
ansökte hos penitentiarieämbetet om illegitimitetsdispens. Av dessa är endast fyra registrerade under
De uberiori medan övriga suppliker står under rubriken De defectu natalium. Överrepresentationen av
de enkla dispenserna under De defectu natalium har
de svenska dokumenten gemensamt med hela penitentiariematerialet.
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Den första svenska illegitimitetssuppliken är från
år 1410 och den sista från 1516. Att det inte finns
några sådana suppliker efter 1516 kan möjligen
bero på att det- precis som i äktenskapsfallen-var
möjligt att få dispenser lokalt.
Ansökningarna från oäkta barn är särskilt intressanta ur en socialhistorisk synvinkel. Ansökningarna innehåller information om föräldrarnas sociala ställning och om orsakerna till att ett barn är illegitimt. Ofta är anledningen att fadern är präst,
närmare bestämt i 70 % av fallen. Detta är en något
högre siffra än för materialet i stort' s som kan tyda
på att det i Sverige var mer vanligt att följa i sin fars
fotspår när det gällde karriärsval inom kyrkan. Även
om det också skulle kunna spekuleras i huruvida
svenska präster var mer kanoniskt olydiga än andra,
bör man nog vara försiktig med att dra alltför vida
slutsatser, i synnerhet som det svenska materialet är
relativt litet.' 6

De promotis et promovendis
Supplikerna i denna kategori rör präster och deras
(avsaknad av) kompetens i den kyrkliga karriären.
Ansökningarna gäller dispenser för innehav av
prästämbeten trots personliga brister av andligt,
kroppsligt eller moraliskt slag. I många av fallen är
supplikanten för ung för att bli prästvigd; kyrkan
hade fastställt att lägsta åldern för en subdiakon var
18 år, för en diakon 20, och för en präst 25 . Vidare
måste en prästkandidat vara kroppsligt felfri, dvs se
och höra bra och inte ha några defekter. Om
defekten eller bristen inte var alltför allvarlig var
det möjligt att få dispens från den påvliga kurian
och bli prästvigd. '7
Bara tio svenska suppliker har registrerats under
rubriken De promotis et promovendis. De första tre
fallen är från år 1439 och de två sista är från 1522
och 1524. Fem av supplikanterna som vänt sig till
penitentiarieämbetet har begärt dispens på grund av
för låg ålder, tre på grund av kroppslig brist (två för
deformitet i tummen, en för dålig syn på vänster
öga). I två fall anger supplikanten ingen orsak till
varför han behöver dispens, utan bara att han vill bli
prästvigd. zB

De confessionalibus
Enligt det Fjärde Laterankonsiliets beslut måste
varje kristen biktil sig minst en gång om året för sin
församlingspräst. Smuliga ville dock inte bikta sig
för den egna församlingsprästen, och andra, t ex
personer som reste mycket, hade svårt att leva upp
till detta krav. För dem var lösningen att erhålla ett
påvligt biktbrev som gav tillåtelse att bikta sig för
en annan präst. Dessa enkla biktbrev medgav alltså
supplikanten att välja en ny biktfader och gällde
vanligen för livstid eller en kortare period, t ex för
fem år. En annan typ av biktbrev gällde utvidgade
befogenheter. Ett sådant kunde utfårdas åt en person
som önskade att hans biktfader också skulle kunna
ge absolution för grövre synder. Den typen av biktbrev är inte lika vanliga som de enkla biktbreven.'9
56 svenska supplikanter har vänt sig till penitentiarieämbetet med anhållan om biktbrev (under
samma rubrik finns ytterligare en supplik om specialtillstånd att få bära ett portabelt altare). Den första av supplikerna är daterad 1438 och den sista år
1500. Även här kan anledningen till att inga senare
suppliker finns vara att denna typ av ärenden ansågs
obetydliga och inte värda en resa till Rom. Det är
också möjligt att det gick att få tillstånd lokalt. Men
det finns en än viktigare orsak till att supplikerna
om biktbrev blev färre, näinligen de åtskilliga
påvliga legater och avlatshandlare som från slutet
av 1400-talet reste omkring i Europa. För en kristen hade avlatsbrev i stort sett samma betydelse
som biktbrev, och vi kan konstatera att inga svenskar inkom med suppliker om biktbrev de år då
avlatshandlare fanns i landet. Dessa avlatshandlare
kom dock mycket mer sällan till Finland, och
suppliker om biktbrev från Åbo stift är också avsevärt fler än från de svenska stiften.3°
U n der jubelåren, då många svenskar reste till
Rom, ökade antalet suppliker om biktbrev, liksom
även andra suppliker, dramatiskt.
Projektet "Syndare från Norr"
Mot den här givna bakgrunden till den påvliga
penitentiarian och det material som finns bevarat i
dess arkiv i Rom står det klart att supplikerna rörande Sverige innehåller så mycket ny och intres-
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sant information att de borde utges och studeras ytterligare.
I Sverige och Finland planeras för närvarande
(2004) ett forskningsprojekt som syftar till att utge
och kommentera hela materialet rörande Uppsala
kyrkoprovins.l' Ambitionen är att åstadkomma en
kritisk edition av hela det svenska materialet i penitentiariearkivet samt det fåtal dokument som finns
bevarade lokalt i Svenska Riksarkivet och i Finska
Riksarkivet. Till editionen skall också fogas en utförlig inledning, sakkommentarer och förklaringar,
och, inte minst, regester till var och en av suppliktexterna.
Vi vill avslutningsvis presentera ett exempel på
dokument i det svenska materialet. Som ovan nämnts
hade penitentiarieämbetet befogenhet att tillhandahålla supplikanter särskilda deklarationer. Dessa
friade ofta en kyrklig person från en anklagelse för
mord eller dråp - en anklagelse som hindrade honom attverka i sitt ämbete. ,
I exemplet kan vi läsa om hur den svenske prästen Olof Pettersson (Olavus Petri), dekan i Skara
stift, har ansökt om en deklaration som ska bevisa
hans oskuld i fråga om ett dödsfall. Suppliker om
deklarationer är ofta längre och mer omfattande till
innehållet än supplikerna om absolution eller dispens, och så är fallet även här. Med en detaljerad ansökan ville supplikanten förklara så noggrant som
möjligt de omständigheter som hade lett till en annan persons död. Dessutom anför han alla de detaljer som kunde bevisa att han inte hade haft för avsikt att skada den andre och att han beklagade det
som hänt. Denna information krävdes för frikännande.
Olofs fall skiljer sig något från det typiska
deklarationsfallet. N ormalt hade supplikanten själv
brukat våld och på så sätt orsakat någons död. Men
enligt kanonisk rätt var också den skyldig som händelsevis varit närvarande vid dödsfallet eller på något annat sätt haft del i de omständigheter som
ledde till att en person hade avlidit. Även sådana ansökte ofta om en deklaration.
Olofhade beordrat sina män att gripa en lekman
vid namn Peter Simonsson (Petrus Symonis), som
hade angripit en annan lekman. Denne var Olofs
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arrendator, och Olof ville därför ställa Peter inför
rätta och straffa honom. När männen kom för att
gripa Peter, ville denne inte överlämna sig själv, och
det uppstod en strid. Såväl Peter som en av dekanens män skadades. Peter greps dock och fördes till
häkte, där han dagen efter förhördes men ·sedan
släpptes. Några dagar senare inträffade dock det
tragiska att Peter dog av de skador han ådragit sig i
striden. Eftersom Olof var den som beordrat männen att gripa Peter och därmed åsamkat honom
skadorna, ansågs han skyldig till Peters död. Olof
hade dock inte haft för avsikt att skada Peter när han
skickade männen att gripa honom, utan det var i
själva verket Peter som startade bråket. Sålunda ansöker Olof i sin supplik till penitentiarian om en
deklaration som friar honom från skuld till Peters
död, vilken han djupt beklagar.
Penitentiarieämbetet anbefaller biskopen i Skara
(BrynolfGerlaksson, biskop 1478-1505) attsäkerställa att Olof varken har uppmanat till, gynnat eller på annat vis bidragit till Peters död. Om biskopen finner att alla detaljer i dokumentet är korrekta
och att Olof därmed är oskyldig, får han förse
denne med deklarationen.
Två dokument från detta fall finns bevarade:
Originaldeklarationen, som förvaras på Svenska
Riksarkivet (RA, Or. Perg., 14.2 .1484) samt anteckningen med samma innehåll i penitentiariearkivets
register (ASV, PA 33 fol. 172v- 173r, 14.2 .1484).
Här ges endast originaldeklarationen ut.

Exempeltext: RA, Or. Perg., 14.2.1484
Venerabili in Christo patri Dei gratia episcopo
Scarensi vel eius vicario in spiritualibus Julianus
rniseratione diuina episcopus Ostiensis' salutern et
sinceram in Domino caritatem. Ex parte Olaui Petri presbiteri decani ecclesie Scarensis nobis oblata
petitio continebat, quod, cum alias quondam Petrus
Symonis laicus, dum viueret in humanis, colonum
quendam seu prediarum suorum inquilinum sepe
inuaderet seu persequeretur, ipse exponens volens
ipsorum - tam Petri inuasoris quam coloni sui hinc inde indempnitati subuenire quosdam famulos
duntaxat ad capiendum dietum Petrum inuasorem
et, ut eum captum ad se ducerent, eis cornittendo
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transmisit. Qui famuli [cum]' tarde in noctis crepusculo dietum Petrum declinantern et vociferantem
ex hoc magis quam peruersum3 esse considerantes
ipsum tunc insecuti fuerunt. Quos cum dietus Petrus sensisset insequentes eum, arcum eius, quem et
tunc secum et in suis manibus fer~bat, tetendit et
telum impositum ex eo emisit et quendam ex famulis predieris - armis tamen protectum - sagittauit.
lilo ob hoc illeso remanente qui tunc famulus valens similiter iniuriam propulsare et ipse arcu suo,
quem similiter in suis tenebat manibus, extenso et
per eum ex illo telo superposito et emisso dietum
Petrum inuasorem et in illius pectore vulnerauit.
Qui Petrus cum arcu, quem adhuc in suis manibus
tenebat, eundem famulum, qui eum, ut prefertur,
sagittauit tetigitque, et in illius capite percussit et
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vulnerauit. Attamen et dietus Petrus inuasor postea
vietus et captus in carcerem ea nocte ductus est, qui
et altera sequente die se humiiianda et de ulteriori
malestia exponenti ac suis et famulis predieris et per
eum amplius et in futurum non inferenda promissione facta et e carceribus liber dilllissus est. Qui
tamen paucis post diebus superuiuens, sicut D omino placuit, diem suum clausit extremum. Cum
autem, sicut eadem subiungebat petitio, dietus
exponens alias quam ut premittitur in morte dicti
Petri culpabilis non fuerit, immo de eius morte ab
intimis doluerit, prout dolet de presenti, cupiatque
ex rnagno deuotionis feruore in omnibus suis etiam
presbiteratus ordinibus ministrare et altissimo Domino perpetuo famulari, a nonnullis tamen simplicibus et iuris ignaris ac ipsius exponenris forsan
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emulis asseritur exponeotern ipsum propter premissa homicidii reatum incurrisse et irregularitatis
maculam siue inhabilitatis notam contraxisse et
propterea in dieris suis ordinibus licite ministrare
non passe. Ad ora igitur talium et aliorum sibi super hoc in futurum forsan obloqui volentium emulorum obstruenda supplicari fecit humiiiter dietus
exponens sibi super hiis per sedem apostolicam
misericorditer prouideri. Nos igitur auctoritate domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus, circumspectioni vestre committimus, quatenus, si vocatis vocandis vobis constiterit, quod exponens
consilio, auxilio, fauore, adhortatione aut alias
quam ut premittitur in morte dicti Petri culpabilis
non fuerit et de aliis expositis, super quibus vestram
conscientiam oneramus, declaretis exponeotern
ipsum premissarum occasione nullum homicidii
reatum incurrisse nullamque irregularitatis maeulam siue inhabilitatis notam contraxisse sed preroissis non obstantibus in dieris suis ordinibus libere et
licite alio sibi non obstante canonico ministrare
passe. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub sigilla officii penitentiarie, xvikalendas Martii, pontificatus domini Sixti pape iiii anno tertiodecimo.
Videat eam dorninus A. deGrassis in marg. superiore.4
Visa per me in marg. sinistra (lin. s).5
A. deGrassis Auditorem in marg. dextera (lin. 5).6
F. Ro- sex tur. -sa; Condolmario sub plica.7
M . de Magistris in plica.8
Nomina Zuremperger (?) et Jo. de Medina in tergo.9
Sigillum deest.•o

mally be absolved by the local priest, but in some
especially severe cases local priests and bishops did
not have the authority to do so. In these cases, the
sinner had to tum to the Penitentiary in order to
obtain absolution. The head of the Penitentiary, the
poenitentiarius maior, was the pope's deputy in this
field . The office also had authority to give dispensatians (e.g. to marry a relative), licences (e.g. to
confess to another priest) and declarations (that an
accused person was not guilty according to Canon
Law).
The material in the Penitentiary archives consists
of volumes where the supplications were registered
and copied (in abbreviated versions). In these registers we can find new information not only about
ecclesiastical and legal history bu t also about everyday life. Questions regarding marriage, illegitimate
children, homicide, violence, sacrilege and simony
are examples of issues in this material. The supplicarians were not only registered chronologically
but also within different categories depending on
the nature of the case: De matrimonialibus, De declaratoriis, De defectu natalium and De uberiori (matters
of illegitimacy), De promotis et promovendis (dealing
with ecclesiastical offices), De confessionalibus, De
diversisformis(other).
In the registers of the Penitentiary archives we
have found 439 Swedish supplicants from all the
medieval Swedish dioceses: Uppsala, Linköping,
Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö and Åbo. In Sweden and Finland a project is now planned for, which
aims at editing and commenting upon this material
concerning the archdiocese of Uppsala.

SUMMARY

New discoveries in old sources - the archives
of the Penitentiary
The major part of the collections in the Varican
archives in Rome has been known and investigated
for a long time. However, the vast material in the
archives of the Penitentiary was not accessible to
schalars until 1983. The Penitentiary is still very
restrictive in giving permission to work with the
material, and most of its contents is still unknown.
The Penitentiary dealt with serious sins and
crimes against Canon Law. A Christian could nor-
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Diplomatarium Suecanum. Acta Pontificum Suecica I.
Acta Cameralia r & 2 . Holmiae MCMXXXVI,
MCMLVII.
2 . Om Svenska Riksarkivets medeltida samlingar och om
skandinaviska forskarexpeditioner till Vatikanen, se till
exempel Birgitta Fritz, "Suecica i Vatikanarkivet", i Arkiv
henmza och ute, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven
1995 , s 14-23. Birgitta Fritz, "Papal Letters and Varican
Copies in the Swedish National archives: An
Orientation", i Marie-Louise Roden (Ed.), Ab Aquilone.
1.
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Nordie Studies in Honour and Memory of Leonard E. Boy/e,
O.P., Skrifter utgivna av Riksarkivet 14 l Svenska Institutet
I Rom, Suecoromana 6, Stockholm I999, s 26-43·
3· Angående penitentiarieämbetet, se vidare Emil Göller,
Die piipstliche Pönitentiarie von ihrenz Urspmng bis zu ihrer
Umgestaltrmg zmter Pius V. Erster Band, Die piipstliche
Piinitentiarie bis Eugen W. I Teil, Darstellung, II Teil,
Quellen. Zweiter Band, Die piipstliche Pönitentiarie von Eugen
W. bis Pius V. l. Teil, Darstellung, II Teil, Quellen,
Bibliothek des Kg!. Preussischen Historischen Instituts in
Rom, Bände m-Iv, VII-Vill, Rom 1907, I9II. Ludwig
Schrnugge, Patrick Hersperger & Beatrice Wiggenhauser,
Die Supplikenregister der plipstlichen Pönitentiarie aus der Zeit
Pius' Il. (1458-1464),. Bibliothek des Deutschen
Historischen Instituts in Rom, Band 84, Tubingen 1996.
K.irsi Salonen, The Penitentiary as a Welt of Grace in the Late
Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 14481457, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia 313,
Saarijärvi 2001.
4· För en utförligare beskrivning av penitentiarieämbetets
befogenheter, se Salonen 2oor, s 58-77.
5· Exempelvis Helsingfors Universitetsbibliotek, Scheelska
samlingen, se Salonen 200I, s 29-30.
6. Se exempeltext nedan.
7· Se Salonen 2001, s I]-r8, särskilt fotnot 8 s I8.
8. Om perutentiarans medeltida arkiv och volymer, se
Salonen 200I, s 425-426. Om andra påvliga registerserier, se Hermann Diener, Die grossen Registerserien im
Vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und
Auswertung, Quellen und Forschungen aus italienischen
Archiven und Bibliotheken sr 1972, s 305-368.
9· Om olika rubriker och deras innehåll, se Schrnugge,
Hersperger & Wiggenhauser, passim. Salonen 2001,
s 103-2 ro.
ro. Om Sverige och penitentiarian under åren I448-r527,
se närmare Salonen 2001, s 2 r8-4r8 .
11. De suppliker som anges med 0,5 rör äktenskapsärenden
där de två personerna i fråga kom från skilda stift.
12 . Salonen 2oor, s 375·
I 3. Vi vill tacka professor Ludwig Schrnugge, som låtit oss
använda hans ännu opublicerade resultat från åren 1455I492.
14 För vidare läsning om äktenskapsbestämmelser i den
kanoniska rätten och i penitentiarian, se Schrnugge,
Hersperger & Wiggenhauser 1996, s 71-74. Salonen
2001' s 103-I 19.
I 5 För ytterligare information om svenska suppliker
angående äktenskapsdispenser i penitentiariearkivet, se
Salonen 2ooi, s 251-277.
r6 Se Salonen 200I, s 265, not. 44·
I]. Vi känner till ett sådant fall: den påvliga legaten
Bartholomeus de Camerino beviljade en absolution och
dispens för Olov Larsson och hans brors-/systersdotter
Birgitta, som hade gift sig trots att de var släktingar i
andra led. Se Diplomatarium Svecanum, Acta Pontificum
Suecica I. Acta Cameralia, nr. I482 och K.irsi Salonen,
"Zur Kommunikation zwischen der Pönitentiarie und der

Provinz von Uppsala", i Kirsi Salonen and Christian
Krötzl (Eds.), The Rrmzan Curia, the Apastolic Penitentiary
and the Partes in the Later Middle Ages, Acta Instituti
Romani Finlandiae Vol. 28, Roma 2003, s 23-3I (särskilt
s 29).
I8. Per Ingesman, "Danish Marriage Dispensations:
Evidence of an Increasing Lay Use of Papal Letters in the
Late Middle Ages" i Salonen & Krötzl, s I29-IS8
(särskilt s I46-I47).
I9. Se exempeltext nedan.
20. Angående fall under De diversis fonnis och De declaratoriis
i kanonisk rätt och i penitentiarian, se vidare Schmugge,
Hersperger & Wiggenhauser, s 96-I62, I75-I82 .
Salonen 2ooi, s 119-I78.
21. Se vidare Salonen 2ooi, s 278-339.
22. Om fallet Nanne Kärling, se vidare Marie-Louise
Nordmark, "Nanne Kärling, munk och frälseman: Studier
kring en medeltida arvspro cess", i Kyrkohistorisk Årsskrift 42
I942, s I24-I53· K.irsi Salonen, "Fallet Nanne Kärling.
Att kombinera biografiska uppgifter ur olika arkiv", i Ny
väg tillmedeltidshreven. Från ett medeltidssymposium I
Svenska Riksarkivet 26- 28 november 1999, Skrifter utgivna
av Riksarkivet I8, Stockholm 2002 , s 99-106.
23. Ludwig Schrnugge, Kirche, Kinder, Karrieren. Piipstliche
Vispense von der unehelichen Geburt im Spiitmittelalter,
Ziirich I995, s 33·
24 Om illegitimitetsfall i kanonisk rätt och penitentiarian,
se Schrnugge I995, passim. Schmugge, Hersperger &
Wiggenhauser, s I86-I8I. Salonen 200I, s I92- 203.
25. Omkring 6o %. Salonen 200I, s 200.
26. Angående de svenska- illegitirnitetsfallen, se vidare
Salonen 2ooi, s 344-358.
27. Om fall under De promotis et promovendis i kanonisk rätt
och i penitentiarian, se Schmugge, Hersperger &
Wiggenhauser, s I96- I98. Salonen 2ooi, s I78- r92.
28. Angående de svenska supplikerna under denna kategori,
se Salonen 2001, s 339-344.
29. Om de olika bikrbreven och penitentiarian, se
Schmugge, Hersperger & Wiggenhauser, s 20]-208, 2 I4.
Salonen 2oor, s 203-210.
30. Om de svenska bikrbreven, se vidare Salonen 2001,
s 358-369.
31. I projektet kommer två personer att arbeta på heltid,
nämligen undertecknade Sara Risberg (latinist) och Kirsi
Salonen (historiker). Projektet leds av Claes Gejrot,
huvudredaktör på Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet. I
övriga Europa pågår redan projekt kring penitentiariematerialet. i exempelvis Tyskland, England och Danmark
är man igång med sina respektive länders dokument. I
Norge har man just fardigställt en volym innehållande det
norska materialet: Tarstein Jergensen & Gastone
Saletnich, Synder og pavenzakt. Botsbrev fra Den
NorskeKirkeprovins og Sudernyene til Pavestolen 1438- 153f,
Stavanger 2004.
1. Julianus de Ruvere (della Rovere), poenitentiarius maior
1476-I503, biskop i Ostia från 3I januari 1483. Salonen
200I, s 51.
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Satsen är anakolut: antingen måste detta cum uteslutas,
eller så måste presensparticipet considerantes på följande rad
ändras till ett finit considerassent (considerantes... insec·uti
fuerunt l cum ... considerassent... tltnc insecuti fuerunt).
Anteckningen i penitentiariearkivet har den senare
ordalydelsen.
3· perverszmz är rättat, möjligen från perviszmz.
4· I den övre marginalen ges namnet på den person som ska
kontrollera att innehållet stämmer överens med suppliken.
2.
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5· På rad fem i vänstermarginalen har kontrollanten
antecknat "jag har sett detta".
6. På rad fem i högermarginalen fortsätter kontrollanten
anteckningen med sitt namn och sin titel.
7· Under uppvecket på dokumentet finns det belopp
supplikanten ska betala (6 turnoser) inskjutet mitt i
namnet på den som räknat ut beloppet (F. Rosa).
8. På uppvecket står skrivarens namn.
9· På baksidan finns namnet på den ansvarige för fallet
(proctor).
ro. Sigillet saknas.

1 97

Recension

Ny väg till medeltidsbreven
Ny väg till medeltidsbreven. Från ett
medeltidssymposiwn i Svenska Riksarkivet
26-28 november 1999· skrifter utgivna av
Riksarkivet 18. Red Claes Gejrot, Roger
Andersson och Kerstin Abukhanfusa. ISBN
9 1-88 366- 56-1.
I november 1999 arrangerades ett symposium på
Riksarkivet på temat de svenska medeltidsbreven.
Det fanns två skäl till att symposiet ägde rum just
då, dels den förestående pensioneringen av huvudredaktören för Svenskt Diplomatarium Birgitta
Fritz, dels lanseringen av CD-ROM-skivan De
svenska medeltidsbreven, ett digitalt kartotek omfattande samtliga svenska medeltidsbrev. Samtliga 28
föredrag har nu samlats i skriftlig form och utgivits
i Riksarkivets skriftserie.
Artikelförfattarna tillhör nordens främsta experter på området, en utan tvivel imponerade samling,
och bokens bidrag spänner över ett stort fält. Rent
inomvetenskapliga bidrag, som t ex Jonas Carlquists för lekmannen en kanske smula svårtillgängliga artikel om fornsvenska lagmans-, kunga-och
biskopslängder blandas med mer lättillgängliga,
som t ex Clara Niveus spännande redogörelse för
botvallfart under svensk medeltid. Bidragen har delats in tematiskt vilket ger boken en klar och tydlig
disposition. N ordiska brev, Brev från Rom, Kungar
och kansli, Nya öden för gamla brev samtJord och
pengar är några exempel på huvudavdelningar.
De mer "populärvetenskapliga" bidragen dominerar och ger läsaren många fascinerande läsupplevelser och mycken ny kunskap. De visar dessutom
exempel på den forskning inom många olika ämnesdiscipliner som dessa medeltidsbrev givit upphov till. Konsthistorikern CarinaJacobsson beskriver hur breven kan belysa beställning och produktion av 1300-talets träskulpturer medan latinaren
AlfUddholm analyserarsveakungenBjörns brev till
kejsar Ludvig den Fromme år 831. Historikern

Carl-Göran Andra e beskriver kung Karl Knutssons
räfst på 1450-talet och dess efterföljder medan den
danske kyrkohistorikern Per Ingesman visar på de
nordiska kontaktema med kurian i sin uppsats om
brev till och från påven och olika påvliga instanser.
Andra bidrag ger kanske - åtminstone för oss
institutionsarkivarier som ständigt jagar ideer som
kan ge upphov till förbättrade sökmedel till olika
arkivbestånd - den största aha-upplevelsen i och
med att de visar på den digitala teknikens storartade möjligheter att skapa nya ingångar och därmed
också på sikt nya forskningsmöjligheter vad gäller
detta trots allt relativt omfattande källmaterial från
svensk medeltid. Bara tillkomsten av den ovannämnda CD-ROM-skivan, som tillkommit vid redaktionen för Svenskt Diplomatarium, måste ge helt
nya infallsvinkar för de forskare som vill söka information om eller ur de svenska medeltids breven.
Några uppsatser visar på andra projekt i samma
riktning. Christian-Emil Smith Ove skriver om ett
norskt digitaliseringsprojekt där Diplomatarium
Norvegicum, en huvudkälla för information om
norsk medeltid, står i centrum. Bo Franzon beskriver hur prosopagrafiska (rättstavningsprogrammet
i Word reagerar omedelbart!) relationsdatabaser
kan utnyttjas för att öka möjligheten av identifiering
av t ex förekommande personer i Arboga tänkebok
ochJan Agertz om F-top, en historisk-topografisk
databas för Jönköpings län.
Tack vare de stiftelser som bidragit till tryckningen har boken kunnat ges en påkostad dräkt. Många bidrag är vackert illustrerade, flera i fårg. En liten anmärkning i marginalen är kanske att vissa
uppsatser tyvärr inte är illustrerade alls. En onödig
obalans uppstår, som med lite bättre styrning från
redaktionens sida ganska enkelt kunde ha undvikits.
Möjligheten att nå en större publik ökar alltid om
en exklusiv utgåva av det här slaget förses med rikhaltigt bildmaterial. Men, som sagt, detta är en
randanmärkning.
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En annan, kanske viktigare fundering, är frågan
om bokens målgrupp. I och med att redaktionen låtit samtliga föredragshållare från symposiet att få
sina bidrag publicerade så spretar naturligtvis boken innehållsligt åt många olika håll. Kanske alltför många olika?

Samtidigt finns tack vare detta medvetna redaktionella val tankegods för var och en som vill hitta
en ny väg tillbaka till medeltiden. Dessutom är det
i högsta grad glädjande att verksamheten som bedrivs vid Svenskt Diplomatarium ges en berättigad
uppmärksamhet.
PeeterMark
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Svenska Arkivsamfundets verksamhet 2003
Styrelsen för Svenska Arkivsamfundet får härmed
avge följande verksamhetsberättelse för år 2003.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt
sex gånger. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 9 april på Sveriges Radio. Vid
mötet valdes följande styrelse för år 2003: ordförande: Berndt Fredriksson, Utrikesdepartementet;
vice ordförande: Carina Sjögren, Sveriges Radio
Förvaltnings AB; sekreterare: Julia Åslund, Stockholms Stadsarkiv; skattmästare: Peter Nordström,
Krigsarkivet; redaktör: Staffan Smedberg, Stockholms stadsarkiv; övriga: Eva Königsson, Eskilstuna kommun; Ann Hörsell, Riksantikvarieämbetet; Johanna Lagerström, Stockholm stad; Sara
Naeslund, Stockholmshem; Leif Gidlöf, Riksarkivet; Mats Danielsson, Forskningsarkivet i Umeå;
Anna Christina Ulfsparre; Eva Block, Statens ljudoch bildarkiv; Mikael Dahlin, Astra Zeneca AB;
Karin Englund, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Magdalena Gram, Nordiska museet.
Till revisorer valdes: Lars-Olof Skoglund, Bo
Eltbammar. Revisorssuppleanter: Bo Berg, Viveca
Carlsson. Till valberedning valdes:
Petra Dombusch-Lind (sammankallande), UlfSöderberg, UrbanJohansson
Temadagar
- Vårens temadag "Massmedia och arkiven - en
viktig kategori arkivanvändare" ägde rum den 9
april på Sveriges radio.

- Höstens temadag hölls den 15 oktober på Armemuseum. Tonviken lades vid etikfrågor, varför
programmet rubricerades "Flera herrars tjänarearkivarieyrkets etiska dimensioner".

Övrigt
- Vårens medlemsmöte utgick.
-I januari (2004) hölls ett uppskjutet höstmöte för
samfundets medlemmar vid Stockholms läns
landstingsarkiv.
- Samfundet har varit representerat i organisationsgruppen för AVEC 04- arkivveckan.
- Ordföranden har representerat samfundet i Eblida (European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations).
- KnowHow Sweden AB har på ett tillfredsställande
sätt skött samfundets räkenskaper och medlemsmatrikel för året.
- Samfundets hemsida har ombesörjts av Bo Berg
på Krigsarkivet.
-Arkiv Samhälle och Forskning utkom med 2
nummerunder året (2002:2 samt 2003:1).
- Svensk arkivbibliografi 1990-1999 har färdigställts.
-Anslag har erhållits från Vetenskapsrådet med 35
000 kr.
- Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 706 stycken.

Berndt Fredriksson ordf
Julia Åslund sekr.

ATT LÄMNA BIDRAG TILL TIDSKRIFTEN

Arkiv, samhälle och forskning välkomnar bidrag av
följande karaktär:

Artiklar
Analytiska framställningar baserade på arkivvetenskaplig
forskning eller omfattande litteraturstudier inom det
arkivvetenskapliga området. Arkiv, samhälle och
forskning tillämpar ett referentsystem för artiklar i syfte
att säkerställa dess vetenskapliga kvalitet. Insända
artikelmanus sänds (utan författarens namn) för
granskning av två läsare som värderar det och
rekommenderar publicering, refusering eller revidering.
Publiceringstillstånd åtföljs vanligen av revideringskrav.
Författare får möjlighet att godkänna redaktionella
ändringar och läsa korrektur. Redaktions- och ·
produktionstid inkl. referentgranskning är normalt ca
12 månader.
Översikter
Översikter i form av beskrivande texter om företeelser
och förhållanden av betydelse för arkivariekåren. Hit hör
även översikter över utländska arkivförhållanden,
genomgångar av utländsk arkivvetenskaplig litteratur
mm.
Rapporter
Rapporter från konferenser och kongresser av intresse
för arkivariekåren publiceras under denna rubrik.
Debatt
Kortare inlägg och svaromål mot tidigare införda
artiklar, översikter, rapporter m m.
Recensioner
Recensioner avseende såväl tryckt litteratur, som
arkivutställningar, webbsidor på Internet och andra
kommunikationsformer av relevans för arkivvärlden.
Manuskript
Manuskript kan sändas till redaktionen eller
redaktörerna, författade på svenska, norska, danska eller
engelska.
Manuskripten skalllevereras på diskett som ren okodad

text med uppgift om författarens namn,
ordbehandlingsprogram samt versionsnummer (t ex
W ord 7.7) samt pappersutskrift. I största möjliga
utsträckning bör vedertagna journalistiska skrivregler
följas (Dagens Nyheters skrivregler).
För artiklar gäller att manus dessutom skalllämnas
som papperskopia i fyra exemplar. Författarens namn
och adress får endast förekomma på titelsidan, vilken
skall vara skild från artikeln. Artikellängden bör vara
minst 8 sidor (28ooo tecken), men ej överstiga 20
sidor (7oooo tecken). Till artiklar skall fogas en
sammanfattning på ett av de tre ovannämnda
nordiska språken eller en engelsk, tysk eller fransk
översättning som inte bör överstiga en trycksida
(ungeHir 3500 tecken).
För översikter, rapporter, debattinlägg och recensioner
gäller att längden inte bör överstiga 5 trycksidor
(ungefär 17500 tecken). Recensioner inleds med
uppgifter om den anmälda boken, isbnfissn-nummer
och avslutas med författarens namn kursiverat och
högerställ t.

Noter skall bifogas som en separat fil och numreras i
löpande följd och skrivs enligt det s k Oxfordsystemet. Första gången en hänvisning förekommer
skrivs all information ut. I fortsättningen när artikeln
citeras anges författarnamnet och sidan. Om samma
författare förekommer med olika arbeten anges också
en förkortning på arbetet i fråga. I rena
kältreferenser skall inga kursiveringar förekomma.
Förkortningar utförs utan mellanliggande eller
avslutande punkt. Onödiga blankrader bör undvikas.
Nytt stycke markeras med indrag.
Manusstopp
Manusstopp är den I februari 2005 (2005:1) och
den 31 augusti 2005 (2005:2).
Välkomna med bidrag till Arkiv, samhälle och
forskning!

MEDVERKANDE l DETrA NUMMER

Doc. Roger Andersson, redaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet
FD Gunilla Bjiirkvall, universitetslektor, Stockholms universitet/Riksarkivet
Doc. Jan Brunius, förste arkivarie, Riksarkivet
FD Göran Bäärnhielm, förste bibliotekarie, Kungl. biblioteket
Doc. Jonas Carlquist, universitetslektor, Umeå universitet
Doc. Birgitta Fritz, fd huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet
Doc. Claes Gejrot, huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet
FD Gö'sta Hedegård, forskare, Stockholms universitet
FD Henrik Klackenberg, statsheraldiker, Riksarkivet
Peeter Mark, enhetschef, Stockholms stadsarkiv
FL Eva Nilsson Nylander, Lunds universitetsbibliotek
Dag Retsö, doktorand, Stockholms universitet
FD Sara Risberg, forskare, Stockholms universitet/Riksarkivet
FD Thomas Rydin, Lunds universitet
Doc. Kirsi Salonen, Tammerfors universitet
FD Peter Ståhl, redaktör vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet
Anna Wolodarski, bibliotekarie, Kungl. Biblioteket

