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Krigsbyten i Uppsala universitets-
bibliotek under 1600-talet

Inte bara en bibliotekshistoria

Emma Hagström Molin

Denna essä kommer att belysa hur krigsbyten, bestående mestadels 
av handskrivna och tryckta böcker, var med om att skapa Uppsala 
universitetsbibliotek under 1600-talet. Egentligen bör föremålen 
bara benämnas som byten, eftersom ordet krigsbyte inte gjorde en-
tré i det svenska språket förrän 1712. I 1600-talets svenska källor 
beskrevs dock böckerna inte ens som byten, utan som föremål vilka 
var ”hämtade” eller ”komna” från en viss plats. Det rör sig onek-
ligen om ett kulturarv med en lång och händelserik historia, som 
genom sina förflyttningar visar på kopplingen mellan krig, kultur 
och samlande. Många byten har bevarats i bibliotekets samlingar 
in i vår tid. 

Varför är det viktigt att forska om bokliga byten och om ska-
pandet av bibliotekssamlingar under 1600-talet? Vad kan vi lära oss 
av att analysera hur böcker hanterades och klassificerades av biblio- 
tekarier i äldre tid? Böcker är textbärande medier som samtidigt 
förkroppsligar historia i egenskap av kulturarvsföremål. Istället för 
att utgå ifrån välkända politiska händelser och religiösa diskurser 
kommer det följande att ta avstamp i bibliotekariernas praktiker. 
Genom att fokusera på hur Uppsala universitetsbiblioteks rumsliga 
ordningar skapades, det vill säga hur böckerna klassificerades och 
blev uppställda i det gamla universitetsbiblioteket, som inrättades 
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under 1620-talet och som bestod fram till 1691, går det att förstå 
hur 1600-talets olika vetenskapliga ideal tog sina materiella former, 
bland annat genom byten. En djupdykning i förhållandet mellan 
människor och böcker i en särskild tid och på en särskild plats kan 
med andra ord förse oss med ny kunskap om vetenskapens, teolo-
gins och politikens gränser och dessas föränderlighet. En studie av 
byten och ordningar i Uppsala universitetsbibliotek visar hur det 
är möjligt för bibliotekarier, historiker och idéhistoriker av idag att 
förstå både enskilda och generella politiska och vetenskapshistoris-
ka utvecklingslinjer.

Byten i biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek grundades genom Gustav II Adolfs 
förordnande 1620. Med förordnandet följde en kunglig donation av 
böcker, bestående av tidigare beslagtagna samlingar från nedlagda 
klosterbibliotek, blandat med bidrag från äldre kungliga samling-
ar. Före 1620 hade det inte funnits någon boksamling som till-
hörde universitetet, men däremot fanns det böcker i domkyrkan 
som troligen var tillgängliga för universitets professorer. Under 
1620-talet mer än dubblerades kungens första donation med hjälp 
av byten. 1621 kom föremål som kungen hade konfiskerat, för att 
använda källornas språk, från jesuitkollegiet i Riga. Förutom cir-
ka 1000 böcker ingick även en rad liturgiska föremål och profa-
na husgeråd, som rysk-ortodoxa ikoner, mässhakar, tenntallrikar, 
kopparkärl, en rad textilier och vetenskapliga instrument av trä. 
1626 fortsatte plundringarna med jesuitkollegiet i Braunsberg 
(Braniewo) samt kapitelbiblioteket i Frauenburg (Frombork), som 
tillsammans innehöll mer än 2200 böcker. År 1636 tillkom böcker 
tagna i Würzburg, och troligen även från Mainz.

Med tanke på att Gustav II Adolf var en övertygad protestant, 
och att Uppsala universitet hade en tydlig konfessionell profil, är 
det intressant att analysera hur dessa katolska samlingar – om man 
nu kan kalla dem för det – hanterades av kungens bibliotekarier och 
hur de interagerade med det övergripande pedagogiska syftet som 



63

universitetsbiblioteket hade. I detta sammanhang är de teologiska 
böckerna särskilt tänkvärda, och hur de klassificerades utifrån bib-
liotekariens vetenskapliga ideal. Jag kommer att diskutera hur ka-
tegorier som katolsk, kalvinistisk, och luthersk formerades, och hur 
användningen av de här konfessionella etiketterna förändrades med 
tiden. 1600-talets bibliotekarier följde inte något enhetligt system. I 
stället skräddarsyddes tillvägagångsättet i dialog med samlingarna, 
och i exemplet Uppsala kom flera vetenskapliga ideal i kombination 
med rumsliga förhållanden att uttrycka vetenskaplig mångfald. 

Biblioteksvariationer
Biblioteket i Uppsala skapades i en tid då bibliotek i hela Europa 
genomgick en övergripande förändring i sin innehållsliga oriente-
ring. Kulturhistorikern Luigi Balsamo har visat att om biblioteken 
före 1600 först och främst var historiskt orienterade, så förändra-
des de succesivt under det nämnda seklet. I takt med att samhället 
och vetenskapen förändrades ökade även kraven på mer samtids-
orienterade och kunskapsmässigt uppdaterade samlingar som möj-
liggjorde vetenskapliga praktiker av en mer undersökande natur. 
Huruvida en bok ansågs vara gammal eller samtida fick därmed en 
ny innebörd, och kunde vara avgörande i tolkningen av densamma 
som värdefull eller värdelös, för att hårdra argumentet. Den här 
förändringen kom till fullo att uttryckas genom Uppsala universi-
tetsbiblioteks organisation under 1600-talet. 

De två första katalogerna som gjordes över universitetsbibliote-
ket samlingar avslutades kring 1640. Ordningsarbetet utfördes av 
bibliotekarien Laurentius Tolfstadius, och hans kataloger är särskilt 
viktiga eftersom de är tydlig rumsligt förankrade. Den ordning, 
eller snarare de ordningar, som Laurentius skapade kom därtill i 
stort att förbli intakta fram till dess att samlingarna flyttade till 
en annan byggnad 1691. Det första bibliotekshuset stod färdigre-
noverat 1627 och hade två våningar, vardera våningsplan hade tre 
rum. I källorna benämns våningarna som det övre och det nedre 
biblioteket. Det fanns ingen invändig trappa som förenade de båda, 
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utan respektive plan nåddes utifrån och från olika sidor av byggna-
den. I detta hus skapade Tolfstadius något som bäst kan beskrivas 
som biblioteksvariationer: samlingarna delades in i två delar som 
jag menar skall tolkas som två olika slags bibliotek. Vid en närmare 
analys av ordningarna i de två biblioteken framträder åtminstone 
tre olika strukturer eller ideal som uttrycktes genom desamma. 

Den första ordningen, som genomsyrade det övre biblioteket, 
går direkt att koppla till de olika fakulteterna vid Uppsala univer-
sitet under den här tiden. Här motsvarade flera avdelningar exakt 
de ämnen som professorerna undervisade i. Den här ordningen var 
alltså tydligt kopplad till universitets pedagogiska syfte. I det övre 
biblioteket ville bibliotekarien Tolfstadius skapa ett slags universal-
bibliotek, med ämneskategorier som kunde tjäna professorer och 
studenter vid universitet genom sin mångsidighet. Ett särskilt ta-
lande exempel var avdelningen för teologi. Denna kategori skapade 
Tolfstadius som dogmatiskt blandad, den innehöll all luthersk teo-
logi som fanns i samlingarna tillsammans med böcker av berömda 
katolska teologer som Roberto Bellarmino och Jakob Gretser. Det 
är särskilt intressant att Tolfstadius valde att placera de här böck-
erna i det övre biblioteket, eftersom han i det nedre skapade hela 
avdelningar för böcker som han genom sin klassificering pekade ut 
som katolska och kalvinistiska. Uppenbarligen var det övre biblio-
tekets teologiavdelning inte komplett utan mångfald. 

Från det övre våningsplanet till ordningen i det nedre bibliote-
ket. Böckerna som förvarades här klassificerades i stort med hjälp 
av ett system som överensstämde med de nordeuropeiska jesuiter-
nas vetenskapliga ideal. När Tolfstadius arbetade med samlingarna 
hade han möjlighet att konsultera katalogen över Braunsbergbiblio-
teket, eftersom den hade varit en del av bytet som togs i det nämnda 
jesuitkollegiet och därför fanns tillgänglig i Uppsala. Ett konkret 
exempel var begreppet Loci Communes som Tolfstadius använde för 
att beskriva en avdelning av böcker innehållande katolsk kontrover-
steologi som placerades i det nedre biblioteket. Se exempelvis den 
polske kontroversteologen Stanislaus Hosius’ Confessio fidei chris-
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tianiae catholica som återfanns här, Hosius som var även biskop i 
Frauenburg. Tolfstadius tillämpning av Loci Communes var långt 
ifrån självklar, eftersom det hade en annan betydelse inom pro-
testantisk teologi. Philipp Melanchthons nyckeltext Loci Communes 
från 1521 anses i regel vara reformationens första dogmatik. Som 
en reaktion på Melanchthons verk kom den katolska kontroverste-
ologin att utveckla en egen, polemisk förståelse av Loci Communes. 
När Tolfstadius använde kategorin Loci Communes i det nedre bib-
lioteket kopierade han den braunsbergska jesuitordens förståelse av 
begreppet. Han kunde ha beskrivit böckerna som katolsk kontro-
versteologi, men istället valde han följa jesuitordens klassificering 
av den här sortens böcker. Denna omständighet visar tydligt hur 
byten medförde en viss sorts kunskap som påverkade Tolfstadius 
arbete och hur han var öppen för olika förståelser av ett emblema-
tiskt begrepp. 

Men det nedre biblioteket uttryckte inte bara jesuitiska veten-
skapliga ideal. Där placerade Tolfstadius böcker som han benämnde 
som katolska, kalvinska och jesuitiska, varav merparten var äldre 
tryck och handskrifter som höll liturgiska texter, kanonisk rätt, 
skolastik och liknande. I stort var böckerna i det nedre biblioteket 
äldre materier, vilket leder till den tredje ordningen som är synlig i 
universitetsbiblioteket organisation. Den ordningen avslöjar biblio- 
tekariernas syn på historien och böckernas temporalitet. Tolfsta-
dius tänkte nämligen i termer av nytt och gammalt, historia och 
samtid när han arbetade med samlingarna och skapade två biblio- 
tek. Det övre biblioteket blev ett universellt universitetsbibliotek 
och det nedre blev till en historisk samling som förkroppsligade ett 
annat konfessionellt förflutet. 

Det finns flera källor som visar att Uppsala universitetsbiblio-
tek egentligen bestod av två bibliotek, där det ena främst var en 
historisk samling och det andra fungerade mer samtidsorienterat. 
Den florentinske adelsmannen och diplomaten Lorentzo Magalotti 
beskrev till exempel år 1674 universitetsbiblioteket som ”icke […] 
synnerligen anmärkningsvärt, inrymdt i tre små rum [min kursiv]”. 
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När Magalotti besökte Uppsala visades han tydligen bara den ena 
biblioteksvåningen och uppfattade den som om det vore hela sam-
lingen. Därtill visar Tolfstadius kataloger signerade 1641, genom 
sin fysiska form, hur samlingarna hade olika inriktningar. Kata-
logen för det nedre biblioteket (K2 i universitetsbibliotekets arkiv) 
blev inbunden i ett handskriftfragment taget från en medeltida 
mässbok. Katalogen för det övre biblioteket (K3 i universitetsbib-
liotekets arkiv) fick däremot ett i jämförelse neutralare pappband 
med skinnrygg. Det äldre grekiska alfabetet användes av Tolfsta-
dius för att beteckna rummen i det nedre biblioteket, medan det 
jämförelsevis yngre latinska användes för rummen i det övre. Och 
inte minst: i en senare katalog daterad omkring 1700 benämndes 
det nedre biblioteket som det ”urgamla” av bibliotekarien.

Materiella och immateriella rörelser 
De kataloger som kom till efter Tolfstadius arbeten visar inga stora 
förändringar vad det gäller de profana avdelningarna, men de teo-
logiska böckerna klassificerades om vid flera tillfällen. Den tidigare 
dogmatiskt blandade avdelningen för teologi i det övre biblioteket 
kom med tiden att delas upp i lutherska, katolska och kalvinistiska 
böcker. Dessa förändringar har tidigare tolkats som speglingar av 
samtida teologiska debatter: den så kallade synkretistiska striden 
kring 1600-talets mitt, där en strikt ortodoxi slutligen vann över 
en generösare teologi vilken betonade protestantisk enhet.  Men 
förändringarna i det övre biblioteket uttryckte inte bara konfes-
sionella strider utan även bibliotekariernas förståelse av historien. 
Omkring 1660 var den religiösa hierarkin tydlig, då de lutherska 
böckerna kom före de katolska och kalvinistiska. Men i katalogen 
K5a (bevarad i bibliotekets arkiv) har bibliotekarien haft svårt att 
bestämma sig för om de lutherska böckerna skall kallas för Theolo-
gi Lutherani, eller kanske hellre ”våra teologer” (Theologi Nostrates) 
eller än bättre, ”de senaste teologerna” (Theologi Recentiores). I en 
senare katalog gjord omkring 1700 (K11 i bibliotekets arkiv), efter 
det att biblioteket flyttats till en annan byggnad, har det kronolo-
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giska tänkande till slut övervunnit den konfessionella hierarkin. All 
katolsk litteratur från Libri Rituales (missalen, gradualen et cetera) 
till skolastik, troslära, kontroversteologi och liknande kom före de 
lutherska teologerna. De katolska och kalvinistiska böckerna i det 
övre biblioteket rörde sig därmed mellan olika betydelser: från att 
ha varit del av en bredare teologi, till att bli en specifik konfession 
som underordnades den lutherska, till att slutligen bli en del av en 
kronologisk konfessionshistoria. 

Bibliotekarierna förändrade därmed ordningen i det övre biblio- 
tekets teologisektion vid flera tillfällen, samtidigt som de rumsliga 
ordningarna i övrigt i stort sett var intakta fram till det att samling-
arna flyttades 1691. Katalogerna som gjordes efter Tolfstadius arbe-
ten tog dessutom främst upp innehållet i det övre biblioteket, men 
med vissa tillägg från det nedre. På så sätt gjordes förflyttningar 
och omtolkningar av böcker i de skriftliga katalogerna, medan de-
samma stod kvar på sina forna platser i biblioteket. En del av de 
katolska och kalvinistiska böckerna i det undre biblioteket utsattes 
på så sätt för ett slags immateriella förflyttningar, som ägde rum 
med hjälp av (förvisso materiell) skrift. Ibland skedde det materiel-
la förflyttningar av böcker mellan våningarna och biblioteken. Ett 
exempel kan tas från räkenskaperna E1 i bibliotekets arkiv anno 
1641, då ”de gamle juridiska böckerna […] i det Undre Biblioteket” 
bars upp till övervåningen ”igen”. Den här sortens förflyttningar 
visar att det kunde vara svårt för bibliotekarierna att separera det 
förflutna från nuet, att detta arbete var en process under kontinu-
erlig omvandling. Böcker som tidigare hade tillskrivits en historisk 
betydelse kunde bli relevanta igen och omtolkas som angelägen ve-
tenskap. De här materiella och immateriella förflyttningarna, av i 
synnerhet katolska och kalvinistiska volymer, speglade samtidigt en 
strävan efter att skapa en fullständig samling av vetande i det övre 
biblioteket: ett bibliotheca universalis där all vetenskap skulle finnas 
representerad.
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Ett avslutande besök 
Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att konstatera att 1600-ta-
lets universitetsbibliotek i Uppsala illustrerar en övergripande för-
ändring inom den europeiska bibliotekshistorien. Samlingarna 
användes för att skapa två bibliotek, där det övre biblioteket blev 
ett utrymme för aktuell, universell vetenskap, medan det nedre bib-
lioteket till största del förvarade det förfl utna. Men ett temporalt 
tänkande genomsyrade organisationen av både det övre bibliotekets 
teologisektion och det nedre biblioteket, vilket även förändrades 
under seklets gång. De katolska och kalvinistiska böckerna i det 
övre biblioteket gick från att klassifi ceras som allmän teologi till 
att tolkas som en specifi k konfession, för att till sist betraktas som 
specifi ka konfessioner inom en kronologisk konfessionshistoria. 
Omtolkningarna av de teologiska böckerna och förfl yttningarna av 
böcker mellan våningarna visar hur pass performativa vetenskapli-
ga och teologiska frågor kunde vara i 1600-talets Sverige. Bibliote-

Tv: Sida ur katalogen K5a, där bibliotekarien har haft 
svårt att bestämma sig för vad de luterska böckerna skall 
benämnas som. Th : De två katalogerna K2 och K3, där 
K2 (tv) är omslutet av ett medeltida pergament.
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kets ordningar och variationer visar hur en komplicerad blandning 
av materier, politik, religion och historia kunde ta sina uttryck un-
der 1600-talet. 

Avslutningsvis skall vi för en sista gång stiga in i universitets-
biblioteket, med hjälp av den engelske ambassadören Bulstrode 
Whitelockes berättelse från år 1654. Denne beskrev ”universitetets 
bibliotek, där det finns många bra böcker, till största delen förda 
[hit] ifrån Tyskland [det vill säga: byten]; men det [biblioteket] är 
inte märkvärdigt, inte heller överträffar det de publika biblioteken 
i England, eller någon annanstans.” Ambassadör Whitelocke var 
föga imponerad av biblioteket i Uppsala, men det finns förstås en 
omständighet som jag vill fästa särskild uppmärksamhet vid i det-
ta citat: när Whitelocke besökte biblioteket såg han byten bort-
förda från Tyskland. För honom var byten det mest framträdande 
inslaget i Uppsala universitetsbibliotek. 

Hur kunde Whitelocke veta att det var byten som han såg fram-
för sig i biblioteket? Det går inte att säkert säga var bibliotekets 
övriga föremålssamlingar fanns lokaliserade under 1600-talet, men 
många av de liturgiska föremål och husgeråd som hade kommit 
från jesuitkollegiet i Riga förvarades troligen i biblioteket kring 
1650. Om de föremålen följde en temporal ordning innebar det 
att rysk-ortodoxa ikoner, altarkläden och ljusstakar var placerade i 
det nedre biblioteket. De kan på så sätt ha använts för att förstärka 
känslan av en historisk samling och av det nedre biblioteket som ett 
slags museum över en annan religiös förflutenhet. 

Men det nedre biblioteket rymde även många böcker som kon-
fiskerats från de nedlagda svenska klosterbiblioteken, och kanske 
även bidrag från de äldre Vasakungarnas samlingar. Det som inte 
var byte i Uppsala universitetsbibliotek kunde ändå upplevas som 
om det vore det av Whitelocke, det fanns bevisligen byten i bibli-
oteket som överförde sin speciella betydelse till föremål som hade 
kommit till biblioteket på andra sätt. När Whitelocke besökte de 
övre och nedre biblioteken i Uppsala kring 1650 steg han in i två 
olika världar. I det nedre biblioteket hade bibliotekarien Tolfstadi-
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us främst ordnat historien, gamla böcker och gamla kyrkoföremål. 
I det övre biblioteket arbetade bibliotekarierna med att skapa en 
aktuell, vetenskaplig samling seklet ut. Tillsammans illustrerar de 
två våningarna med sina tre ordningar bibliotekets tankeväckande 
variationer.
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