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Slaviska kyrilliska och glagolitiska 
krigsbyten i svenska bibliotek 

Proveniensbeskrivningar i databasen ”Cyrillic and  
Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden”

Per Ambrosiani

1. Inledning
Inom ramen för projektet Digitaliserade beskrivningar av slaviska 
kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek 
och arkiv pågår sedan 2010 ett omfattande inventerings- och be-
skrivningsarbete. Beskrivningarna omfattar sammanlagt över fy-
rahundra tryckta böcker, drygt hundra handskriftsvolymer och 
ungefär hundratjugo handskriftsfragment på bibliotek och arkiv i 
Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Västerås och an-
dra orter, varav det största antalet tryckta böcker och handskriftsvo-
lymer förvaras på Uppsala universitetsbibliotek (knappt trehundra 
respektive ett sjuttiotal). De flesta av dessa beskrivningar kommer 
att finnas fritt tillgängliga via Internet i en publik databas, Cyrillic 
and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden (CGS). Projektet 
bedrevs under perioden 2010–2013 med stöd av Riksbankens ju-
bileumsfond under ledning av docent Antoaneta Granberg, Göte-
borgs universitet, och utöver henne har ytterligare tre forskare varit 
verksamma inom projektet: professor Irina Lysén, Uppsala univer-
sitet, docent Alexander Pereswetoff-Morath, Stockholms universi-
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tet, samt professor Per Ambrosiani, Umeå universitet. Projektdel-
tagarnas kombinerade språkkunskaper och samlade vetenskapliga 
erfarenhet har gjort det möjligt att åstadkomma mer fullständiga 
och detaljerade beskrivningar av de aktuella dokumenten än vad 
som är möjligt inom ramen för exempelvis LIBRIS, bland annat 
eftersom man har kompetens att läsa och translitterera både ky-
rillisk och glagolitisk text (se till exempel bild 1, vilken återger det 
glagolitiska respektive kyrilliska titelbladet i en ABC-bok tryckt i 
Rom 1753).

Som ämnesspecialister har medlemmarna i forskargruppen 
också kännedom om sådana referensverk, specialkataloger och be-
skrivningar, i många fall publicerade på slaviska språk som ryska, 
ukrainska, bulgariska, serbiska, kroatiska, etcetera, som är nödvän-
diga att konsultera för att kunna identifi era äldre slaviska tryck och 
handskrifter. Tack vare denna bredare referenshorisont har det i 
fl era fall varit möjligt för gruppen att identifi era ofullständiga eller 
defekta exemplar, som exempelvis tryckta böcker utan titelblad el-
ler kolofon, enstaka tryckta blad och handskriftsfragment av olika 
omfång.

Som redan nämnts innehåller CGS-databasen beskrivningar av 
kyrilliska och glagolitiska tryckta böcker, kompletta handskriftsvo-
lymer, samt handskriftsfragment av olika omfång, i de fl esta fall 
med kyrklig anknytning: evangelieböcker, psaltare, med mera. De 
slaviska pergamentsfragmenten kommer ursprungligen från hand-
skrifter vilka med stor sannolikhet tagits som krigsbyte av svenska 
trupper i nordvästra Ryssland, i synnerhet under perioden 1580–
1620.1 Lars Steensland argumenterar för att de svenska fragmenten 
i första hand kommer från klosterbibliotek snarare än från vanliga 
församlingskyrkor, men konkreta proveniensdetaljer för de enskil-
da fragmenten är fortfarande i stort sett okända.
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Bild 1. Matthæus Caraman: Bukvar slavenskij (CGS 3285F, http://libris.
kb.se/bib/11644276, där det även återfi nns en länk till ett digitalt surrogat 
av det aktuella exemplaret vid Umeå universitetsbibliotek). Det kyrilliska 
titelbladet (till höger) har texten ”BUKVAR´ | SLAVENSKIJ | PISME-
NY | PREPODOBNAGO | KYRILLA | SLAVJANOM´́  EPISKOPA | 
NAPEČATAN´́ . | V´́  RIMĚ | Typom´́  Svętago Sobora ot Razmno|ženię 
Věry. V´́  lěto a ps n g [= 1753] | Izvoleniem´́  Starěišich´́ .”. Det glagolitiska 
titelbladet (till vänster) har texten ”BUKVAR´ | SLAVENSKIJ | PISMENY 
| Veličajšago Učitelě | B. IERONIMA | STRIDONSKAGO | Napečatan :́ | 
V´ RIMĚ | Tipom´ Světago Sobora ot Razmno|ženiě Věri. V´ Lěto č o l v [= 
1753]. | Izvoleniem´ Starěišich .́”. Reproduktion: Umeå universitetsbibliotek.
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Utöver denna typ av material finns i Sverige åtminstone två stör-
re samlingar av ryska arkivdokument vilka är relevanta i krigsby-
tessammanhang. Det ena är det så kallade Ockupationsarkivet från 
Novgorod, vilket fördes till Sverige efter freden i Stolbova 1617 och 
senast har beskrivits av Elisabeth Löfstrand och Laila Nordqvist.2 
Det andra är det så kallade Smolenskarkivet, som innehåller en 
samling dokument där huvuddelen härstammar från den västryska 
staden Smolensk i början av 1610-talet. Handlingarna togs först 
som krigsbyte av de polska trupper som efter en lång belägring in-
tog staden, men kom senare till Sverige genom de svenska militä-
ra operationerna i Polen under mitten av 1600-talet. Detta arkiv 
håller för närvarande på att beskrivas inom ramen för ett separat 
projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Av olika skäl har 
varken Ockupationsarkivet från Novgorod eller Smolenskarkivet 
ingått i det aktuella projektet, och dessa dokument finns därmed 
inte beskrivna i CGS-databasen.

Utöver dessa två dokumentsamlingar med rysk anknytning 
finns det i svenska bibliotek och arkiv även ett antal böcker på 
polska och tjeckiska vilka kan karakteriseras som krigsbyten, men 
eftersom dessa språk skrivs med det latinska alfabetet ingår dessa 
böcker inte i CGS-databasen och kommer därmed inte att vidare 
tas upp i detta sammanhang.

2. Slaviska kyrilliska och glagolitiska krigsbyten i CGS: 
två grundtyper
Förutom de ovan nämnda pergamentsfragmenten är det endast ett 
fåtal poster i CGS-databasen som beskriver vad som entydigt kan 
betraktas som krigsbyten. Bland dessa kan vi identifiera två olika 
typer.

2.1. Till den första typen hör vad som skulle kunna kallas ”egent-
liga” krigsbyten, det vill säga mer eller mindre kompletta volymer, 
där såväl bokband som inlaga har förts till Sverige som en samman-
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hållen fysisk enhet. Som exempel på slaviska glagolitiska och kyril-
liska krigsbyten av denna typ kan nämnas två exemplar av Nya tes-
tamentet i översättning till kroatisk kyrkoslaviska, vilka idag ingår 
i samlingarna på Kungliga biblioteket i Stockholm. Båda böckerna 
är tryckta i Urach utanför Tübingen i södra Tyskland på 1560-ta-
let, och av det exlibris som återfinns på titelbladet av den ena voly-
men (se bild 2)3 framgår att de tidigare har tillhört den österrikiske 
kardinalen och fursten Franz Seraph von Dietrichsteins bibliotek 
i Nikolsburg/Mikulov i nuvarande Tjeckien, varifrån de år 1645 
togs som krigsbyte av svenska trupper.4 Liknande exlibris finns no-
terade bland annat på slaviska böcker vid Stifts- och Landsbiblio-
teket i Västerås5, där totalt ett sjuttiotal Västeråsvolymer kommer 
från biblioteket i Nikolsburg.

Den ena av de två kyrkoslaviska volymerna på Kungliga bibli-
oteket innehåller två sammanbundna tryck, dels Nya testamentets 
första hälft med evangelierna och apostlagärningarna, tryckt med 
glagolitiska bokstäver år 1562 (se bild 2), dels Nya testamentets an-
dra hälft med bland annat epistlarna, tryckt med glagolitiska bok-
stäver år 1563 (se bild 3). Den andra volymen innehåller däremot 
endast den första hälften av Nya testamentet och är tryckt år 1563 
med kyrilliska bokstäver (se bild 4).6
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Bild 2. Nya testamentet, del 1, Tübingen 1562 (titelblad). (CGS 95A, http://
libris.kb.se/bib/2941823). ”PRVI DEL | NOVOGA TESLAMENTA [sic], 
| VATOM JESU SVI ČETIRI E|vangelisti i Diěne apustolsko, iz mnozih´ | 
ězikov, vopšteni sadašni i razumni Hrvacki | ězik, po ANTONU Dalmatinu, 
i STI|PANU Istrianu, spomoštu drugih | bratov, sada prvo verno | stlmačen. 
Der erst halb Th eil des newen Te|staments / darinn sein die vier Euangelis-
ten / vnd der A|postel Geschicht / jetzt zům ersten mal in die Cro|batische 
Sprach verdolmetscht / vnd mit | Glagolischen Bůchstaben | getruckt. | V 
TUBINGI. | Leto od Krstova roistva. | č. f. m. b. [=1562].” Reproduktion: 
Jens Östman, Kungliga biblioteket.
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Bild 3. Nya testamentet, del 2, Tübingen 1563 (titelblad). (CGS 105A, 
http://libris.kb.se/bib/2941823). ”DRUGI DĚL | NOVOGA TEŠTAMENTA, 
| VKOMSE ZADRŽE APUSTOLSKE | Epistole, po Ordinu kako broj na 
drugoi | strani ove Harte kaže. | Der ander halb theil des newen Testa|ments / 
jetz zům ersten in die Croba|tische Sprach verdolmetscht / | vnd mit Glagolis-
chen | Bůchstaben ge|truckt. | PSAL. zi. [= 19] | Vavsu Zemlju izide glaś  nih´ : 
i na | konce okrugla Zemlě bě|sedě nih .́ | ŠTAMPAN VTUBINGI, | č. f. m. v. 
[=1563].” Reproduktion: Jens Östman, Kungliga biblioteket.



102

Bild 4. Nya testamentet, del 1, Tübingen 1563 (första bevarade sidan). (CGS 100A, 
http://libris.kb.se/bib/2941824). ”PRESVETLOMU, | VISOKOROJENOMU 
HR|CEGU I GOSPODINU, GOSPO|dinu Bolfu, Knezu poli Rena, i | Voivode 
Vbavarii, i Kne|zu Valdencě.” Reproduktion: Jens Östman, Kungliga biblioteket.
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I de aktuella LIBRIS-posterna återges endast de tyskspråkiga av-
snitten av respektive titelblad, medan de glagolitiska respektive 
kyrilliska texterna endast representeras av tre punkter. Texten på 
titelbladet på bild 3, vilket ju inte är placerat i början av den aktu-
ella volymen, återges emellertid inte alls i LIBRIS. Librisposterna 
saknar även uppgift om att de aktuella böckerna till största delen är 
tryckta med glagolitiska respektive kyrilliska bokstäver. Samman-
taget underlättar detta inte för den som önskar använda LIBRIS för 
att få en allmän överblick över förekomsten av äldre slaviska böcker 
i Sverige eller, mer specifikt, för att bestämma huruvida en viss ut-
gåva finns representerad i LIBRIS eller ej. Så redovisas exempelvis i 
Vorndrans arbete 1977 fjorton bevarade exemplar av det glagolitis-
ka Nya testamentets del 1, tio exemplar av det glagolitiska Nya tes-
tamentets del 2 och sex exemplar av det kyrilliska Nya testamentets 
del 1, utan att någonstans de svenska exemplaren nämns. Stock-
holmsexemplaret av det kyrilliska Nya testamentets del 1 finns inte 
heller noterat i den systematiska redovisning av äldre kyrilliska 
tryck som för närvarande är under utgivning i Moskva.7

2.2. En annan typ av krigsbyten utgörs av fragment med kyrillisk 
eller glagolitisk text vilka har följt med olika typer av värdpublika-
tioner vilka har tagits som krigsbyte: det kan röra sig exempelvis 
om pappers- eller pergamentblad som har använts som fyllning i 
traditionellt utförda bokband. I vissa fall är sådana blad fortfarande 
fysiskt förenade med värdpublikationen, medan i andra fall denna 
typ av fragment skilts från sina värdpublikationer och placerats i 
särskilda fragmentsamlingar.

2.2.1. Till denna typ av ”sekundära” krigsbyten hör bland an-
nat omslagen till två volymer vilka togs som krigsbyte av svenska 
trupper på 1620-talet från jesuitkollegiet i Riga och idag ingår i 
Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. I det ena fallet rör det sig 
om ett fragment av en kyrkoslavisk kyrillisk pergamentshandskrift 
från 1200-talet med text ur Apostlagärningarna, vilket fortfarande 
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fungerar som omslag till ett exemplar av Peter Canisius Catechis-
mus Graecolatinus, tryckt i Ingolstadt år 1614 (se bild 5). Det andra 
fallet, omslaget till ett exemplar av Sententiæ et loci quidam insig-
niores, tryckt i Poznań år 1583 (CGS 6640A; UUB Script. lat. coll. 
Poetæ 61:263), har nyligen beskrivits av Antoaneta Granberg (2015) 
och utgör ett fragment av en kyrkoslavisk kyrillisk så kallad Pro-
log-handskrift från 1400-talet.

I båda dessa fall skiljer sig beskrivningarna i CGS-databasen 
på ett principiellt sätt från de traditionella katalogbeskrivning-
na: i de senare är fokus på värdpublikationen, och det faktum att 
omslaget utgör ett handskriftsfragment noteras i bästa fall i band-
beskrivningen.8 I CGS-databasen är fokus tvärtom på de slaviska 
handskriftsfragmenten, medan den bibliografiska beskrivningen av 
värdpublikationen begränsas till vad som är nödvändigt för att en-
tydigt kunna lokalisera fragmentet.

2.2.2. Ett unikt exempel på fragment vilka har följt med en värdpu-
blikation tagen som krigsbyte är ett fyrtiotal blad från sammanlagt 
fyra exemplar av tre kyrilliska inkunabelutgåvor tryckta i Kraków 
på 1490-talet av boktryckaren Schweipolt Fiol (Horologion [se bild 
6], Triod postnaja och Triod cvetnaja, se CGS 40A, 50A resp. 60A 
och 60B), vilka tidigare fungerade som fyllning i pärmen på ett ex-
emplar av Apuleius Asinus Aureus, tryckt i Bologna år 1500. Boken 
togs som krigsbyte av svenska trupper i Frauenberg/Frombork i 
Polen år 1626 och hamnade så småningom i Uppsala universitets-
biblioteks samlingar.9 Troligen i början av 1900-talet avlägsnades 
bladen med kyrillisk skrift från bokbandet, och någon gång där-
efter fördes de av okänd anledning först till Kungliga biblioteket 
och därefter till Riksarkivet, där de länge förblev oidentifierade (så 
finns de till exempel inte förtecknade i Undorf 2012). I samband 
med arbetet med CGS-databasen har de nu kunnat identifieras.10 
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Bild 5. Omslag till ett exemplar av Canisius Catechismus Graecolatinus, Ingol-
stadt 1614 (CGS 6070A, http://libris.kb.se/bib/19383679; UUB Obr. 67:190). 
Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek.
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Bild 6. Ett dubbelblad ur Schweipolt Fiols Horologion, Kraków 1491 (CGS 40A;  
Riksarkivet, Deposition från KB, A 103, 3 [“Ur 32:92”]). Reproduktion: Riksarkivet.



108

3. Avslutning
Som vi har sett återfinns bland den stora mängd krigsbyten som 
kom till Sverige i samband med de svenska truppernas militära ak-
tiviteter under 1600-talet i bland annat Ryssland, Lettland, Polen 
och Tjeckien endast ett mindre antal tryckta böcker och hand-
skrifter tryckta eller skrivna med kyrilliska eller, mer sällan, gla-
golitiska bokstäver. Detta gäller även om vi räknar in de kyrilliska 
pergamentfragment som vi vet kommer från Ryssland, men där 
den exakta proveniensen i de flesta fall är okänd. Om vi därutöver 
inkluderar även de ryskspråkiga arkivhandlingar som återfinns i 
Ockupationsarkivet från Novgorod och i det så kallade Smolensk- 
arkivet blir materialet storleksmässigt mer betydande, men det är 
fortfarande betydligt mindre än antalet krigsbyten tryckta eller 
skrivna med latinska bokstäver. Inte desto mindre speglar materi-
alet en viktig del av svensk bok- och arkivhistoria, och det är min 
förhoppning att CGS-databasen kommer att bidra till att göra de 
kyrilliska och glagolitiska krigsbytesvolymerna liksom även det öv-
riga äldre kyrilliska och glagolitiska materialet i svenska bibliotek 
och arkiv mer synligt, både för nationell och internationell bokhis-
torisk forskning.
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Noter
1 Se Steensland 2005, 216 f.
2 Se Löfstrand & Nordqvist 2005–2009.
3  Jmf. även den delvis avlägsnade etiketten på den första bevarade sidan i den andra 

volymen (se bild 4).
4 Se Walde 1916, 247 ff.
5 Se Gawryś 1961, 8, 43, 50.
6  Kungliga bibliotekets exemplar av denna utgåva saknar titelblad, och boken börjar 

med första sidan i förordet. Andra kända exemplar av samma utgåva innehåller ett 
titelblad med både kyrkoslavisk text tryckt med kyrilliska bokstäver och tysksprå-
kig text, jmf t.ex. Vorndran 1977, 37 ”PRVI DEL NO|VOGA TEŠTAMENTA, 
| VATOMSU VSI ČETIRI EVAN|gelisti i Apustolska D´jan´ja, iz´ | mnozih´ 
JAzikov´ vsadašni opšteni i | razumni Hrvatski jazik ,́ Po Antonu | Dalmatinu i 
Stipanu Istrijanu, spo|moštu drugih´ Bratov ,́ verno stl|mačeni, i Sciruličskimi | 
Slovi naiprvo sada | štampani. | Der erst halb Theil des newen Te|staments / darinn 
sein die vier Euangelisten | vnd der Apostel Geschicht / jetzt zum ersten mal in die 
| Crobatische Sprach verdolmetscht / vnd mit | Cyrulischen Buchstaben | getruckt. 
| VTUBINGI. | a. f. y. g. [=1563]”. Översiktliga beskrivningar av alla tre utgåvorna 
återfinns i Vorndran 1977, 27 f., 33 f., 37–39. 

7 Se Nemirovskij 2009, 2011, 2012.
8  Se till exempel Librisposten för Canisius Catechismus Graecolatinus 1614 (http://li-

bris.kb.se/bib/19383679), där omslaget kortfattat beskrivs: ”Med omslag av kyrk-
slavisk handskrift”. Jag tackar Antoaneta Granberg som har uppmärksammat mig 
på denna i april 2016 upprättade Librispost.

9  Se Walde 1916: 72–82; nuvarande signum är Copernicana 30, se http://libris.kb.
se/bib/8929772.

10 För en detaljerad genomgång, se Ambrosiani 2015.
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