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Förord

Efter att den seminarieserie rörande specialsamlingar på bibliotek 
som gått under namnet Bevara för framtiden avslutats i oktober 
2015, togs genast initiativ till en fortsättning med en liknande serie, 
dock under delvis mindre formaliserade och mer anspråkslösa for-
mer. En första ny seminariedag om specialsamlingar hölls vid Göte-
borgs universitetsbibliotek i oktober 2016, och en andra i oktober 
2017 vid Uppsala universitetsbibliotek. I föreliggande volym pre-
senteras de flesta av de föredrag som hölls i Göteborg och Uppsala 
i skriftlig form. Därutöver tillkommer här två bidrag hämtade från 
andra sammanhang (Backman samt Sjökvist & Östlund).

En självklar utgångspunkt för boken är att specialsamlingar på 
bibliotek kan innehålla det mesta. Grundkriterierna är i regel att 
materialet har ett särskilt värde av något slag, att det skall garanteras 
ett säkert bevarande på lång sikt, och att det därför kräver en sär-
skild behandling vid sin heminstitution i förhållande till det övriga 
beståndet. Det kan vara att det måste konsulteras under bevakning 
i särskilda läsesalar, att det förvaras i särskilt säkra magasin, att det 
dokumenteras och beskrivs enligt särskilda principer, etc. Inom spe-
cialsamlingarna på Uppsala universitetbibliotek finner vi därför allt 
från medeltida handskrifter, böcker från boktryckarkonstens alla 
tidsperioder, kartor, bilder, musikalier och personarkiv till sådant 
som rustningar och kanonkulor, även om de senare verkligen hör 
till ovanligheterna.

De skribenter som medverkar är alla aktiva inom olika om-
råden där en användning av specialsamlingar är ofrånkomlig i det 
vetenskapliga arbetet. Därför behandlar också texterna ämnen av 
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vitt skilda slag. Vi möter diskussioner om allt ifrån potentialen hos 
den i vår tid så centrala digitaliseringen av kulturarvssamlingar, 
samt dess begränsningar, till raritetsurval, musikaliers materialitet, 
grekiska och textutgivning, tidigmoderna arkiv samt proveniens- 
dokumentationens betydelse. Forskarperspektivet på materialet, 
och på frågeställningar och problem som är förknippade därmed, 
är ovärderligt för alla som hanterar sådana samlingar på något sätt, 
vare sig det är som anställda på bibliotek, muséer eller arkiv, eller 
som brukare av dem. Syftet med boken har varit att tillgängliggöra 
föredragen på ett tilltalande vis, och författarna har getts stor frihet 
att utforma texten efter eget tycke, men med en essäistisk ton som 
riktlinje. 

Vid formgivningen av boken har Camilla Eriksson vid Uppsala 
universitetsbibliotek haft en särskilt stor betydelse för ett lyckat slut-
förande. Ett stort tack, givetvis, även till alla de forskare som deltagit 
i de två seminariedagarna, och som nu medverkar i denna volym.

   Uppsala den 30 maj 2018
   Peter Sjökvist 
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Digitalisering av böcker
– för vem och för vilka behov?

Dick Claésson och Mats Malm

Det talas ofta om litterär kanon: en kärna kring vilken den svenska 
litteraturen och vår kulturella identitet har formats. Och nog går det 
att sätta ihop en litteraturlista som är mer eller mindre självklar. Att 
den borde omfatta August Strindberg, Selma Lagerlöf, Carl Jonas 
Love Almqvist och Karin Boye skulle de flesta kunna enas om. Men 
hur skulle listan se ut när vi närmade oss plats 50, 83, 134 eller plats 
2382? Och vad har vi egentligen för användning av kanon? Vill vi 
inte ha möjligheten att söka oss fram till det som inte har blivit före-
skrivet av andra? Det råder inget tvivel om att vi behöver digitalisera 
den svenska litteraturen, men det finns en rad frågor att beakta – 
också om man bortser från den viktigaste: vem skall betala?

Litteraturbanken är en ideell förening som har till uppdrag att 
digitalisera och göra den svenska litteraturen tillgänglig för alla. Det 
handlar alltså om allas kulturarv, om de litterära skatter som göm-
mer sig i biblioteksmagasin och arkiv, som vår tids marknadskrafter 
måhända förkastar, men som trots det förblir ekokammare för de liv 
vi lever och klangbotten för det samhälle som vi vill skapa: ett litte-
raturens kulturarv som samtidigt är både historia och framtid. Den 
digitala tekniken ger oss redskap med vilka vi kan avtäcka historien 
till samtidens och framtidens fromma.

Litteraturbankens urval görs utifrån vissheten om att ingen lis-
ta kan göra mångfalden i litteraturhistorien rättvisa, och att ingen 
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– oavsett kompetens, lyrisk sensibilitet eller maktposition – förmår 
göra en för alla tider korrekt bedömning om vad som ska sättas före 
något annat. Synfältet måste helt enkelt vidgas. Vill vi förstå vår kul-
tur och historia behöver vi tillgång till långt fler verk än vad som kan 
föreskrivas i kanon. 

Ändå måste vi i varje givet ögonblick välja. Vilka verk digita-
liserar vi nu, och vilka kan vi vänta med? Här handlar det om att 
försöka förutse de varierande behov som olika läsare kan tänkas ha, 
och att arbeta brett med olika behov för ögonen samtidigt. För den 
digitala teknologin omskapar i praktiken biblioteken och öppnar nya 
vägar till de fysiska samlingarna. Att leta efter ett ord eller en fras i 
en tryckt bok kan vara snart sagt ogörligt om textmängden är om-
fattande, och nyttigt för ansträngda ögon är det inte heller. Att söka 
i en bok som digitaliserats – eller i tusen på en gång – är så mycket 
enklare. 

Behovet av välkurerade material
Forskningen har en mycket lovande framtid kring digitala material 
och metoder – men Litteraturbanken riktar sig ju också till allmän-
heten, biblioteken och undervisningen, och här har vi ett starkare 
fokus på vad man kan beskriva som klassiker, även om vi gärna vill 
bredda allas kontakt med det litterära kulturarvet. Alla har tillgång 
till allt vi tillgängliggör, men för den som är intresserad av att läsa en 
njutbar bok i fåtöljen gör vi noggrant kontrollerade epubfiler för läs-
plattan eller mobiltelefonen – vi närmar oss ett tusental sådana.1 De 
är fritt nerladdningsbara från vår hemsida och via Libris, och genom 
Libris kan också alla folkbibliotek införliva dem i sina kataloger och 
erbjuda sina läsare.2 

För den som vill stifta nya bekantskaper erbjuder vi en rad pre-
sentationer och introduktioner till författarskap och genrer.3 

För lärare och elever från förskola till gymnasium erbjuder vi läs-
material, uppgifter och didaktiska introduktioner i Litteraturban-
kens skola.4

Under 2018 införlivar vi Dramawebbens svenska dramatik och 
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Svenskt översättarlexikons unika presentationer av den utländska lit-
teraturens väg in i den svenska kulturen. 

Tryckta verk är förstås en sak; där har OCR-tekniken mycket att 
ge och utvecklingen på den fronten går hela tiden framåt (inom en 
framtid kanske vi till och med kan lösa problemet med äldre fraktur-
stil – även om det lär dröja längre än vi önskar). De digitala faksimi-
len av förstautgåvor ger bokhistoriska ingångar av ett slag vars bety-
delse har blivit allt starkare under senare år. Men vill vi omdefiniera 
hur kanon skrivs fram så måste också bibliotekens, arkivens och pri-
vatsamlarnas ofta mer osynliga bestånd inventeras och tillgängliggö-
ras digitalt. En handskrift låter sig inte fånga lika lätt som en tryckt 
bok, men den bär också på avgörande information och utvecklingen 
av HTR (Hand-written Text Recognition till skillnad från tryckens 
Optical Character Recognition) ger goda löften för framtiden. (Att 
specialsamlingar kan ha ett stort allmänmänskligt intresse visar de 
omfattande och ställvis konkurrerande digitaliseringar som utförts 

Gunnar Ekelöf och Stig Åsberg på Mörkö, 1936 (Erik Asklunds samling, Göteborgs 
UB. Fotograf okänd).
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på svenska kyrkböcker och annat material med bäring på släktforsk-
ning – men det finns förstås långt fler material som är viktiga för vår 
kunskap om det förflutna.) Vi erbjuder helt unika handskriftsmate-
rial, till exempel av August Strindberg och Erik Johan Stagnelius, 
och har börjat arbeta med ”utställningar” kring verks uppkomst och 
utveckling, till att börja med Gunnar Ekelöf.5

Behovet av ”råa” material
Det välkurerade materialet är i hög grad användbart för forskare, 
men framtidens forskning ställer också helt andra krav. Litteratur-
banken arbetar för närvarande med flera stora digitaliseringsprojekt, 
där bland annat ”den andra industriella revolutionen” och det mo-
derna genombrottet i svensk litteratur kommer att öppnas för nya 
tolkningar när all prosafiktion som trycktes mellan åren 1870 och 
1900 digitaliserats och gjorts sökbar. Det stora omfånget kräver för-
stås en hel del automatiserade processer där tekniska verktyg står i 
centrum – katalogisering på detaljnivå och manuell inskrivning av 
metadata får hållas till ett minimum av rena kostnadsskäl. Tanken 
är att en automatiserad OCR-process, kompletterad av en kvalifi-
cerad men nedbantad redaktionell insats, ska ge så goda resultat 
att den stora textmassan blir användbar för både forskare och all-
mänt intresserade läsare när stora mängder blir läsbara som faksimil 
och därtill sökbara och möjliga att processa med nya tekniker för 
så kallad text mining. Denna textuella gruvdrift har många former, 
bland annat kan man spåra släktskap, citat och lån i stora material 
genom sequence alignment (en metod lånad från genteknikens ana-
lys av DNA-strängar) och genom topic modeling kan man lämna de 
ordagranna överensstämmelserna för att följa hur teman tas upp och 
sprids över stora textmaterial.

Att välja den industriella revolutionen och det moderna genom-
brottet som exempel på hur en riktad massdigitalisering kan genom-
föras är ett rätt självklart val: det är en tydligt avgränsad korpus som 
fångar en betydelsefull period i det moderna Sveriges framväxt, och 
resultaten kan förväntas spegla samhället på bred front. Dels kom-
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mer projektet att ge tillgång till ett makroperspektiv, där forskaren 
plötsligt kan överblicka ett stort fält och spåra betydelsefulla linjer i 
materialet. Dels kommer det att ge tillgång till enskilda författarskap 
och verk som kan bearbetas vidare på olika sätt. Med den här typen 
av stora digitaliserade material tror vi att den svenska skönlitteratu-
ren kommer att öppnas upp som källa för en lång rad humanistis-
ka och samhällsvetenskapliga discipliner: vi får möjligheten att läsa 
om vår historia. På sikt behövs allt – den svenska skönlitteraturen; 
skönlitteratur översatt till svenska; svensk skönlitteratur översatt till 
andra språk; alla böcker tryckta på svenska.

Ambitionen att öppna upp litteraturen för sådan databaserad 
forskning präglar de flesta länder, och Sverige ligger verkligen inte 
i framkant. Idag har Litteraturbanken 2 500 verk och ytterliga-
re har producerats av inte minst forskningsbiblioteken och Projekt 
Runeberg. Men Norge har tillgängliggjort alla böcker som någonsin 
tryckts på norska och i Norge fram till år 2000: en halv miljon. Nas-
jonalbibliotekets bokhylla.no ger alltså tillgång till det norska kul-
turarvet och all den dokumentation som återfinns i de böcker som 
inte är skönlitteratur. Nästa mål är alla tidningar. I Sverige har inga 
offentliga medel avsatts för systematisk digitalisering av det slaget 
– trots att regeringen på sin hemsida proklamerar att ”Sverige ska 
vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter”.6

Utvecklingen är nödvändig, även om Sverige har fått en dålig of-
fentlig start. Tekniken för att producera och hantera digitala material 
utvecklas hastigt, och en rad samarbeten, både nordiska och interna-
tionella, har etablerats. Vi initierade för några år sedan Centrum för 
digital humaniora vid Göteborgs universitet och föreningen Digital 
humaniora i Norden för att skapa mötesplatser kring framtidens möj-
ligheter att utnyttja inte bara text utan alla typer av digitala material 
och metoder.7 Intresset och behoven visade sig vara mycket stora: i 
mars 2018 hölls den tredje nordiska konferensen i Helsingfors. Till-
sammans med inte minst skandinaviska utgivningsprojekt och ame-
rikanska experter på text mining driver vi också Culture Analytics and 
Text Mining (CATMIN): A Nordic Cooperation, som leds från Aarhus.
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Under tiden utvecklar vi möjligheterna att producera stora text-
mängder. Vi har länge haft goda samarbeten med Kungl. biblioteket 
och Göteborgs universitetsbibliotek, och Göteborgs universitetsbib-
liotek har etablerat ett nätverk med Lund, Umeå och Uppsala för att 
producera större mängder text. Parallellt startar vi en till produk-
tionslinje med Uppsala universitetsbibliotek/Alvin8 och Mediekon-
verteringscentrum i Fränsta. 

Hur imponerande det norska Nasjonalbibliotekets tekniska och 
ekonomiska insats än är, får man fråga sig om inte den juridiska in-
satsen är ännu större. Alla centrala aktörer har enats om att göra det 
litterära kulturarvet tillgängligt för medborgarna och forskningen i 
ett slags samstämmighet som verkar mycket långt från situationen i 
Sverige. Lösningar kommer säkert att komma till i framtiden, men 
tills vidare får vi inrikta oss på det material som inte är rättighets-
skyddat.

Stora löften för framtidens forskning, alltså – men hur länge hål-
ler det som görs? I den mån man tänkt sig att digitaliseringen skulle 
göras en gång för alla, i så hög upplösning och informationsrikedom 
att den aldrig behövde göras om, har man fått reducera anspråken. 
Faksimilen av boksidor skall vara så bra som möjligt, men skall sam-
tidigt gå att producera och hantera effektivt med de begränsningar 
dagens teknologi ger. Förhoppningsvis räcker bildkvaliteten långt, 
men sådant är svårt att bedöma: digitaliseringar som gjorts de se-
naste decennierna har inte sällan behövt göras om. Helt centralt är 
förstås att de bildfiler som framställs kan konverteras så att våra da-
tabaser kan migreras när nya format och standarder växer fram. Med 
OCR-bearbetningen förhåller det sig annorlunda: där utvecklas tek-
nikerna hela tiden, så att vi måste bygga in möjligheten att göra om 
den optiska teckenigenkänningen med jämna mellanrum. Vi siktar 
alltså på att kunna lagra och använda bildfilerna så länge som möj-
ligt, men förbättra sökbarheten kontinuerligt.
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Dörröppnare och vägvisare
Ett arkiv är utmärkt när man vet vad man söker, men biblioteket 
erbjuder också ingångar och vägar att närma sig både det bekanta 
och det obekanta. Det är viktigt att enskilda insatser koordineras 
och att de digitaliseringar som faktiskt genomförs presenteras på lätt 
åtkomliga och användbara sätt. Ett fysiskt bibliotek tar plats i stads-
rummet, och det är svårt att gå förbi det utan att notera att det finns. 
Men de digitala biblioteken behöver byggas med desto fler dörrar 
mot omvärlden. Vi behöver öppna valvens dörrar, bygga de digitala 
bibliotek som fångar också handskrifternas och arkivens svåråtkom-
liga innehåll. Här är Alvin ett centralt initiativ – vi samarbetar och 
försöker komplettera varandra. Hur hittar man fram till använda-
ren utanför högskolebiblioteken och universiteten? Hur får man den 
ovana arkivanvändaren att ge sig arkiven i våld? Hur lockar man till 
användning?

Centralt är att nogsamt kurera valda delar av de samlingar man 
tillgängliggör. Här behöver höjdpunkter ur det som har digitaliserats 
lyftas fram som nationella angelägenheter: Strindbergs 8800 brev, 
fullt sökbara, läsarbreven till Selma Lagerlöf, Gunnar Ekelöfs origi-
nalmanuskript, de fornsvenska handskrifterna hos Kungliga biblio-
teket, det (än så länge otillfredsställande inlåsta) tillgängliggörandet 
av äldre svenska dagstidningar, svenska barn- och ungdomsböcker 
från förr, Stagnelius handskrifter – för att nämna några slumpmäs-
sigt valda material ur tryckt och otryckt. Och riktlinjer för framti-
dens digitaliseringar bör dras upp. Vem, om någon, tar ansvar för 
att bevara vår tids digitala korrespondens mellan förläggare och 
författare? Kommer de stora universitetsbibliotekens okatalogisera-
de tryck någonsin att katalogiseras – eller ska man helt enkelt satsa 
på att digitalisera helheten och låta de automatiska processerna skö-
ta hanteringen av ett slags grundläggande ”katalog” i digital form? 
Med vilka medel skall de femtontusen skillingtryck som gömmer 
sig i Kungl. bibliotekets samlingar digitaliseras och tillgängliggö-
ras? Vad händer med de författararkiv som doneras till bibliotek 
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och arkiv? (Redan nu är ju de bestånd som finns i arkiven och som 
ännu inte digitaliserats av sådant omfång att det lär ta decennier, 
om inte sekler, att digitalisera dem mätt med dagens arbetstakt.) 
 Författaren Sven Lindqvist födde en gång tanken om ett bärbart 
bibliotek med klassisk litteratur: en samling böcker som gick att nå 
oavsett var man befann sig i världen. Och ur denna idé uppstod Lit-
teraturbanken. Skönlitteraturen gestaltar och omvandlar samhället, 
och biblioteken är samhällets minne. I det digitala biblioteket råder 
ingen brist på lagringsutrymme, det som brister hittills är resurserna 
att fylla det. Det behöver inte gallras i bestånden – men vägarna in i 
arkivet måste göras så farbara som möjligt för så många som möjligt. 
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Noter
1 https://litteraturbanken.se/epub
2  Libris-bibliotek med batchexport anger sigel ”Litt” i sin exportprofil för att få Litte-

raturbankens uppdateringar automatiskt. Information finns hos Libris kundservice: 
driften@kb.se. 

3 https://litteraturbanken.se/presentationer
4 https://litteraturbanken.se/skola
5 https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/Spj.html
6 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitalisering
7 http://cdh.hum.gu.se; http://dig-hum-nord.eu
8  Alvin är en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. 
 Se www.alvin-portal.org.
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”Men den finns ju digitalt!” 
Om böckers värde som fysiska objekt,  

exemplifierat genom en bibliografisk undersökning  
av Frank Hellers Furustolpe und die Geister

Rikard Wingård

Fram till år 2000 var det allmänt vedertaget att Johann Gutenberg 
från Mainz omkring 1450 gav upphov till boktryckarkonsten genom 
att ha uppfunnit ett gjutinstrument i vilket en kopparmatris kunde 
insättas, så att ett oändligt antal typer av bly kunde gjutas däruti. 
Typerna kunde sedan arrangeras i rader, färgas in och med en press 
avtryckas på papper eller pergament. Kopparmatrisen framställdes 
genom att en stämpelskärare först skar det önskade tecknet i toppen 
av en stålstav. Stålstaven, den så kallade patrisen, slogs sedan i den 
mjukare kopparplattan, matrisen, för att göra ett avtryck i vilket det 
smälta blyet sedan kunde hällas för att skapa en kopia av den ur-
sprungliga gravyren. 

Själva gjutinstrumentet är den del i Gutenbergs uppfinning som 
har betraktats som den centrala och mest geniala. Stämpelskärning, 
olika typer av pressar och metoden att ta avtryck av text och bild från 
till exempel utskurna träplattor var kända sedan innan. Gutenberg 
insåg potentialen av att föra alla dessa praktiker samman, och med 
hjälp av gjutinstrumentet skapade han ett sätt att effektivt och eko-
nomiskt utnyttja dessa genom sättning och tryckning av lösa typer.

Hela den här bilden ändrades när Paul Needham, forskare och 
bibliotekarie vid Scheide Library i Princeton, New Jersey, började 
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samarbete med fysikern och dataprogrammeraren Blaise Agüera y 
Arcas kring de tryck som kunnat knytas till Gutenbergs verksamhet. 
Med hjälp av digital fotografi och dataanalys kunde Needham och 
Agüera y Arcas konstatera att det på varje enskild sida av Gutenbergs 
berömda 42-radiga bibel inte fanns en enda typ som var den andra 
lik. Identiska typer kunde ses gå igen på andra sidor, men på en 
enskild sida var mångfalden total. Att Gutenbergs typer var mer va-
rierade än vad en fast matris i ett gjutinstrument hade kunnat tillåta 
hade observerats redan av den franske stämpelskäraren och trycka-
ren Pierre Simon Fournier på 1700-talet, men någon tillfredsställan-
de förklaring hade inte kunnat ges. Resultatet av deras analys tving-
ade Needham till att konstatera att Gutenberg inte hade använt sig 
av patriser och matriser och följaktligen heller inte gjutit sina typer 
i ett gjutinstrument, på det vis man tidigare hade antagit. Vad Gu-
tenbergbiblarna istället gav stöd för var att typerna antagligen hade 
gjutits till exempel i våt sand, genom att ett tecken formats i sanden 
och flytande metall sedan hällts i formen. Sandformen kunde inte 
återanvändas, utan en ny form måste göras för varje ny typ, därav de 
många avvikelserna mellan typer med samma tecken.1

I takt med att Needham och Agüera y Arcas utökat sina efter-
forskningar till senare inkunabler är deras tro att patrisen, matrisen 
och gjutinstrumentet först uppträder under 1470-talet. Det gör att 
boktryckarkonstens utveckling till den principiella form den sedan 
skulle få under 1500-talet och ända till slutet av 1700-talet är en 
betydligt mer utdragen process än vad som tidigare har trotts. Om 
dessa rön visar sig hålla gentemot tidigare teorier måste boktryckar-
konstens tidiga historia skrivas om i grunden.2 

Det vetenskapliga fält som Needham och Agüera y Arcas sällar 
sig till är på engelska känt som ”Bibliography”. Deras verksamhet 
ligger dock ganska fjärran från vad vi både i vardagslag uppfattar 
i ordet bibliografi eller vad Svenska Akademiens ordbok definierar 
det som: ”vetenskap som har till uppgift att uppteckna, klassificera 
o. beskrifva bokliga alster”. Att ”beskriva bokliga alster” är förvisso 
själva utgångpunkten för Needhams och Agüera y Arcas undersök-
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ning. Men att sedan dra vidare slutsatser utifrån beskrivningen ligger 
utanför ordbokens definition. Mer rättvisande, åtminstone för den 
typ av bibliografi som bedrivits i de anglosaxiska länderna, är istället 
följande definition från 1945 av Sir Walter W. Greg (1875–1959): 
”[T]he object of bibliographical study is […] to reconstruct for each 
particular book the history of its life, to make it reveal in its most 
intimate detail the story of its birth and adventures as the material 
vehicle of the living word.”3 Bibliografi är i denna mening inte en 
enbart deskriptiv verksamhet utan bygger lika mycket på analys och 
tolkning i syfte att få de materiella artefakterna att avslöja sin särskil-
da historia och i vilken relation den står till kulturhistorien i stort.

Greg var en av de starkaste förespråkarna för vad som med bör-
jan i det tidiga 1900-talet kom att kallas New Bibliography. Medan 
tidigare bibliografer mest intresserat sig för problem rörande identi-
fiering och datering av tryckta skrifter menade Greg, tillsammans 
med andra bibliografer som till exempel Alfred W. Pollard och R. B. 
McKerrow, att bibliografin var en oundgänglig del av litteraturhis-
torieforskningen och att dess metoder måste tillämpas vid all text-
kritisk analys för att etablera säkra grundvalar för tolkningen av de 
litterära verken. Textkritiken och bibliografin kom således att knytas 
starkt samman. Denna koppling bygger förstås på insikten att litte-
rära verk förändras, medvetet eller omedvetet, när de överförs från en 
medial bärare till en annan, eller när de bearbetas för att passa nya 
ändamål, antingen detta görs av författaren själv eller av andra re-
daktionella instanser. Vilken version av verket bör ligga till grund för 
litterär tolkning av det och hur ska man kunna avgöra vad som är av 
författaren sanktionerade ordalydelser och vad som är oauktoriserat? 
Sådana frågor menade, och också visade, de ”nya” bibliograferna att 
man kunde hjälpa till med att svara på genom att studera de fysiska 
egenskaperna hos de mediala bärarna, det vill säga böckerna, som 
indicier på deras och därmed texternas tillkomstprocess och inbör-
des relationer. Bibliografin kom därmed att delas i två huvudsakliga 
grenar. För det första referensbibliografi, det vill säga vad vi i vanligt 
tal menar med bibliografi, upprättandet av en lista över verk med en 
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viss ämnesinriktning eller tema. För det andra fysisk bibliografi, som 
intresserar sig för boken som fysiskt objekt, och vars studium kan ta 
endera av två riktningar. Antingen i form av analytisk bibliografi, 
som just studerar boken som ledtråd till sin egen historia, och där-
med i förlängningen också böckernas historia i stort, eller deskriptiv 
bibliografi. Deskriptiv bibliografi skiljer sig från den förra endast till 
syftet, nämligen att så noggrant som möjligt dokumentera objektet 
som producerats och alla variationer som uppstått i den processen, 
snarare än försöka ta reda på hur det har producerats. I metod och 
terminologi är analytisk och deskriptiv bibliografi dock i det närmas-
te identiska. De är beroende av varandra och kan i större eller mindre 
mån inkorporeras i referensbibliografier.

Utifrån observationer av anatomin hos framförallt den engelska 
renässansens tryckprodukter byggde bibliografin som vetenskap un-
der 1900-talets första hälft upp en omfattande kunskap kring hur 
arbetet i äldre boktryckerier hade gått till, men den induktiva meto-
den tillät också fantasin att skena iväg. Stundtals fanns det få spärrar 
för de slutsatser man tyckte sig kunna dra, hur otroliga de än kunde 
tyckas, och hur magert bevismaterialet än var. Flera bibliografer för-
sökte dra i bromsen och påkalla en större vetenskaplig stringens. I 
Bibliography and Textual Criticism från 1969 uppmanade en av arv-
tagarna efter Gregs generation, Fredson Bowers, bibliografer att nog-
grannare göra reda för och respektera de tre graderna av visshet man 
kunde operera med – det demonstrerbara, det troliga och det möjli-
ga – och flera andra påpekade hur rena spekulationer hade kommit 
att upphöjas till sanningar.4 Det var emellertid D. F. McKenzie, en 
forskare från Nya Zeeland, som 1969 samlade de växande betänklig-
heterna kring bibliografins dåvarande status i vad som skulle kom-
ma att visa sig vara den mest inflytelserika kritiken av bibliografins 
metoder och anspråk. I artikeln ”Printers of the Mind: Some Notes 
on Bibliographical Theories and Printing-House Practices” jämför-
de McKenzie flera av de nya bibliografernas antaganden om tidig-
modern boktryckeripraktik med bevarade register från Cambridge 
University Press från sekelskiftet 1700. Med hjälp av registren kunde 
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arbetsgången i tryckeriet följas och McKenzie visade på punkt efter 
punkt hur betydligt mer komplext verklighetens tryckare arbetade 
än vad den tidigare forskningen, byggd på böckernas fysik, hade 
antagit.5 Som G. Thomas Tanselle har anmärkt hade McKenzies 
resonemang dock två svagheter. Den första var argumentet att de 
fysiska historiska objekten inte är primära källor till de processer som 
producerade dem – oavsett vilka slutsatser vi tycker oss kunna dra 
från dem – och den andra McKenzies implicita påstående att det 
finns en klass av källor, i det här fallet tryckeriregistren, som inte 
kräver tolkning eller kan innehålla felaktigheter i förhållande till 
det faktiska skeendet. ”The essay”, skriver Tanselle, ”in other words, 
does not seem to recognize that all historians (including analytical 
bibiographers) are in the same position in relation to the evidence 
they must use” och att ”[o]ne’s respect for McKenzie’s essay must be 
diminished by the suspicion that his goal was less to place analytical 
bibliography on a sound footing than to discredit it as a method of 
research”.6 Det goda med McKenzies kritik får dock sägas vara att 
den gav bibliografer motivation att i större utsträckning ta hänsyn 
till både de textbaserade som strikt materiella källorna i sina studier 
och väga dessa mot varandra, när konflikt uppstod. Fredson Bowers 
hade i och för sig redan 1959 påpekat den tvärvetenskapliga ansatsen 
implicit i vad han kallade ”the bibliographical way”, som han me-
nade var ”a logical method of analysis that inevitably prefers physical 
facts to immaterial speculations, but it is quite prepared to combine 
with any other form of criticism in whatever proportion is needed to 
solve the problem at hand”.7 

Den negativa effekten av ”Printers of the Mind” var att intres-
set för bibliografin minskade. McKenzie var dock endast en del av 
en större rörelse inom de humanistiska studierna, där fokus alltmer 
uppehöll sig vid litteraturen som socialt och receptionsestetiskt feno-
men, snarare än att debattera vad författare avsett att skriva eller inte 
skriva. Intresset för boken hade på ett liknande sätt också börjat ta 
en annan vändning genom den franska annalesskolan. Henri-Jean 
Martin och Lucien Febvre riktade i sin L’Apparition du Livre från 
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1958 strålkastarljuset mot den tryckta boken som en social kraft, 
vars produktion och distribution borde studeras på en på det hela 
taget mindre detaljerad och materiell nivå än vad bibliografin äg-
nat sig åt. Istället för de enskilda böckerna i sig, var det nu istället 
omständigheterna kring bokproduktionen, dess distribution och 
reception, som skulle studeras, och i den processen hade böckerna 
som fysiska objekt litet värde. Martin och Febvre gör med en sve-
pande gest rent hus med bibliografin som vetenskaplig disciplin när 
de, i engelsk översättning, skriver att: ”We get no nearer to a solution 
[concerning early printing techniques] by looking at the books since 
no evidence of actual techniques used can be found by examining 
them”,8 ett ganska enastående uttalande, med tanke på vad biblio-
grafin dittills åstadkommit, och man får vara tacksam för att till 
exempel Paul Needham och Agüera y Arcas inte låtit sig övertygas av 
sådana påståenden.

Febvres och Martins ansats till studiet av den västerländska bok-
kulturen utvecklades via sådana namn som Elisabeth Eisenstein, Ro-
ger Chartier och Robert Darnton till ämnet bokhistoria. De stackars 
bibliograferna som trodde att de hade sysslat med bokhistoria hela 
sitt liv kände sig avpolleterade, men kunde samtidigt rida på den 
bokhistoriska framgångsvågen och genom den finna legitimitet i sin 
verksamhet. I sin föreläsning ”The history of books as a field of stu-
dy” (1981) har Tanselle kraftfullt argumenterat för att bibliografin 
och bokhistorien endast är två sidor av samma mynt, men trots detta 
har en viss klyfta mellan dem bestått, och den ligger som antytts i 
synen på boken som studieobjekt.9 Bibliografer försitter sällan ett 
tillfälle att påpeka hur bokhistorikerna befinner sig på distans från 
böckerna och endast möter dem genom text.  

Robert Darntons välkända kommunikationscirkel, som vill be-
skriva bokens sociala historia från producenter, distributörer, konsu-
menter och tillbaka till producenterna igen, blev till exempel genast 
ifrågasatt från bibliografiskt håll. Thomas T. Adams och Nicolas 
Barker framhöll att den handlade om människor snare än böcker och 
föreslog sin egen version, som mer explicit satte boken i centrum.10
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Å andra sidan har bokhistoriker fortsatt att raljera över bibliogra-
fer som mossiga boksamlare. Darnton själv har frestats till detta för 
att driva sin egen, i sig högst verkningsfulla bokhistoriska metodik. 
”Step into any rare book room and you will find aficionados savor-
ing bindings, epigones contemplating watermarks, érudits preparing 
editions of Jane Austen; but you will not run across any ordinary 
meat-and-potatoes historian attempting to understand the book as 
a force in history.”11 Sådana uttalanden är olyckliga därför att de 
motverkar ett närmande mellan disciplinerna. Tanselles önskan efter 
en större förståelse för att det intellektuella innehållet i böcker är re-
laterat till deras fysiska uppenbarelse väntar fortfarande i mångt och 
mycket på att uppfyllas.12 

Efter det här långa preludiet börjar vi nu nå en punkt där bibliote-
ken och bibliotekarierna kan komma in i bilden. För liknande kritik 
som flera framstående bibliografer fört fram angående ämnet bokhis-
toria har de också riktat mot biblioteken. Rolf E DuRietz har sedan 
1970-talet varit den anglosaxiska bibliografins främste banerförare 
i Sverige. Från sitt Center for Bibliographical Studies i Uppsala har 
han bland annat utgivit Text. Svensk tidskrift för bibliografi, den för 
svensk, och även internationell, bibliografisk terminologi och metod 
mycket viktiga Den tryckta skriften, och tillsammans med Gun-Britt 
DuRietz den omfattande öppna, retrospektiva nationalbibliografin 
Swedish Imprints 1731–1833. DuRietz har, i likhet med många an-
dra bibliografer, under lång tid varit en aggressiv representant för den 
bland bibliografer inte ovanliga kritiken av bibliotekens strategier för 
registrering, bevarande och tillgängliggörande av tryckt material. I 
bland annat flera artiklar i Text och inte minst i en längre skrift från 
2010 har DuRietz gått till storms mot biblioteken.13 Bara titeln på 
den senare säger någonting om allvaret i det hela: Kulturarvshyckle-
riet. Bibliofobi, ignorans och info-fundamentalism bakom dagens bib-
liotekskatastrof? Det ligger i paritet med Randolph Adams klassiska 
uppsats ”Librarians as Enemies of Books” från 1937.14 Tonen till trots 
ligger i DuRietz’ skrift den från bibliografiskt perspektiv helt rimliga 
ståndpunkten att tillgången till de fysiska böckerna är livsavgörande 
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för bibliografens verksamhet och att varje ansats till att begränsa den 
tillgången, förvanska källmaterialet, eller ersätta det med digitala 
surrogat inte bara är en förlust för bibliografin utan för all forskning 
som försöker förstå det förflutna genom de texter som historien efter-
lämnat. Liksom bokhistorikern inte fullt ut begriper att boken som 
artefakt kan avtäcka viktiga historiska förhållanden, precis som vil-
ket annat historiskt föremål som helst, en flintyxa, en tekanna, eller 
en marmorstaty, så behandlar biblioteken, i gemen, böcker främst 
som informationsbehållare snarare än som kulturhistoriska föremål. 
Efter att British Library fick utstå massiv kritik efter att ha gjort sig 
av med 60 000 volymer med i flera fall helt unika utländska tid-
skrifter med motiveringen att det mesta hade mikrofilmats, sa bibli-
otekets VD Lynne Brindley bland annat att ”[w]e appreciate that in 
some cases there are elements of colour, a feel of the paper, or fine 
detail, which will not be captured in microfilm.”15 Förutom att det 
inte torde finnas ett enda fall där mikrofilm överhuvudtaget skulle 
kunna fånga ”a feel of the paper” bygger uttalandet på en ofullkomlig 
uppfattning av det bibliografiska perspektivet. Vad man måste förstå 
är att såsom en arkeolog ser på ett lerkrus ser en bibliograf på en bok, 
och lika orimligt som det är för arkeologen att slänga kruset bara för 
att inte vinet finns kvar är det för bibliografen att göra sig av med 
boken för att texten överflyttats till en ny utgåva eller lagts på en 
dataserver. 

Att biblioteken skulle följa samma normer som museer är en ofta 
framförd önskan från bibliografiskt håll. Men det finns, enligt min 
mening, en väsentlig skillnad mellan biblioteken och låt oss säga ett 
arkeologiskt museum och det är förstås mängden material som in-
kommer, och behöver ordnas och göras plats för i samlingarna. Om 
det inte rör sig om specialbibliotek som förvaltar en enskild histo-
risk samling och därmed fungerar som ett museum, måste de flesta 
forskningsbibliotek nöja sig med att upphöja begränsade mängder 
av samlingarna till en sådan museal status, det vill säga inrätta olika 
specialsamlingar. Detta är något som jag ibland tror att bibliografer 
har svårt att acceptera, men å andra sidan har bibliotekens allt star-
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kare fokus, framförallt i senare tid, på att först och främst tillhanda-
hålla, vad man kallar, ”information” varit extremt provocerande. Ju 
mer informationsvetenskapen har tagit över biblioteksutbildningar-
na desto mer har de fysiska objekten som bär informationen, vare sig 
det är böcker eller dataservrar, hamnat i periferin och desto oroligare 
blir bibliograferna. Information har kommit att i princip bli syno-
nymt med text, men information kan ju inhämtas i många andra 
former. En duktig bilmekaniker kan inhämta en massa information 
om bilens hälsa bara genom att lyssna på den och materiella ting bär 
alla på en historia för den som har de rätta glasögonen att se med. 
Den fysiska information en bok kan ge kan vara minst lika rik som 
den textuella.

På liknande grunder och med många andra och bättre argu-
ment har bibliografer försökt plädera för att alla böcker är historiska 
vittnesbörd – till sig själva och till de litterära verk som deras texter 
möjliggör konstruktionen av. Men även om biblioteken på djupet 
insåg att så var fallet skulle det, som sagt, ändå inte vara praktiskt 
möjligt att bevara allt, varenda tryckt, digital, inspelad utgåva, i så 
många exemplar som möjligt. Existensen av ”special collections” 
eller ”rare-book collections” tenderar dock på ett beklagligt sätt att 
skymma det faktum att även de böcker som inte ingår där har ett 
artefaktiskt värde. De kan på ett mycket lättvindigare sätt, som 
Tanselle skriver, ”be rebound, or they may even be discarded and re-
placed by what are naïvely called ‘better copies’, sometimes copies of 
the same edition, sometimes of different editions, and in either case 
sometimes on microfilm”.16 Gallring, reparation och så vidare måste 
förstås ske, men som bibliografiskt intresserad önskar man efterly-
sa en större medvetenhet även utanför specialsamlingarnas väggar 
kring vad som gör en bok värdefull, inte bara som textuellt feno-
men utan som fysiskt objekt, och hur man bör behandla dem för att 
minska förlusten av viktig bibliografisk information, vid till exempel 
en ombindning. Symptomatiskt för den ovisshet som råder är ofta 
kriterierna för vilka böcker som bör hamna i specialsamlingarna och 
vilka som exkluderas. Böcker av en viss ålder och sällsynthet, jämte 
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särskilt konstfärdig utförda böcker brukar föras till specialsamling-
ar, men det finns egentligen ingenting som säger varför dessa, som 
fysiska objekt betraktade, skulle vara bättre källor till historien än 
andra böcker.

Jag skulle med ett konkret exempel vilja visa på detta och samti-
digt också göra några påpekanden kring vilken typ av bibliografisk 
information som allt som oftast går förlorad vid produktionen av 
en digital kopia av en bok, i alla fall med det förfaringssätt som är 
standard idag. Exemplet är tacksamt så till vida att det rör sig om 
några böcker som med mycket liten sannolikhet skulle lyckas leta sig 
in i några specialsamlingar. Det gäller en tysk översättning av Frank 
Hellers roman Andarna och Furustolpe, som kom ut på svenska första 
gången 1920.17 Frank Heller, eller Gunnar Serner (1886–1947) som 
han egentligen hette, var en mycket populär författare av detektiv- 
och äventyrsromaner under 1900-talets första hälft. Enligt en sam-
tida recension har Heller i Andarna och Furustolpe ”skickligt kopplat 
samman en smugglande gulaschs historia med modern spiritism, 
varigenom den förres ömkeliga ändalykt beredes. Boken kan kallas 
fägnesam utan att dock höra till förf:s bästa saker.”18

Andarna och Furustolpe tycks på tyska, under titeln Furustolpe 
und die Geister ha utkommit i totalt fyra editioner. Två är daterade, 
1924, utgiven av Grüne Bücher, Potsdam, och 1926, av Deutsche 
Volksbücherei / Peter J. Oestergaard Verlag i Berlin, medan de öv-
riga två är odaterade, utgivna av Deutsche Buchvereinigung ”Neu-
land”, Berlin, respektive J. Gnadenfeld & Co., Berlin. Bokklubbarna 
Deutsche Voksbücherei grundades 1924 och Deutsche Buchvereini-
gung ”Neuland” 1925.19 Grüne Bücher tycks ha varit en kortlivad 
billighetsserie i urval av en Dr Max Fischer med, enligt egen utsago, 
månatlig utgivning av ”romaner från alla tider och platser”. Jag har 
totalt hittat 11 nummer i serien, det sista från 1925. Jacques Gna-
denfelds förlag grundades 1890, och är således det enda riktigt eta-
blerade förlaget i gruppen. Av dessa fyra, av allt att döma ganska tätt 
utgivna utgåvor tycks det som att Furustolpe und die Geister blev en 
riktig försäljningsframgång i Tyskland, i likhet med andra av Serners 
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romaner, som Storhertigens finanser, vilken under 1917 trycktes på 
tyska i fyra tryckningar i, vad som uppges, en total upplaga av minst 
22 000 exemplar, eller Herr Collins affärer i London utgiven på tyska 
1916 och i en ny edition 1917 i minst 30 000 ex. och 1927 i ytterliga-
re en utgåva.20 Att bokklubbarna tog upp Furustolpe und die Geister 
på sina program verkar också styrka detta, då de som regel var ute 
efter populära verk att tillgodose sina prenumeranter med. 

Utgivningsmässigt utgör dock romanen en anomali från det 
gängse mönstret. Serners översättare Marie Franzos hade från bör-
jan kontrakterat Georg Müllers förlag i München, som 1916 gav ut 
den första översättningen av Serners romaner, Herr Collins Abent-
euer. Müller var ett av Tysklands kvalitetsmässigt mest betydande 
förlag, som bland annat också utgav August Strindberg.21 Med Fu-
rustolpe und die Geister som enda undantag utgav Müller alla Hel-
ler-översättningar från 1916 till 1927 – totalt 18 olika romaner och 
novellsamlingar.22 Enligt korrespondens mellan Serner och Franzos 
refuserade förlaget Furustolpe und die Geister i början av 1924 – av 
vilken anledning verkar dock oklart.23 I utgåvorna av romanen har 
Marie Franzos dessutom valt att inte uppträda som översättare under 
eget namn, utan under den föga trovärdiga pseudonymen Chrissy 
Johanson. Att det är Marie Franzos som är den verkliga översättaren 
är troligt, då efterordet är signerat med henne initialer, M. F., och det 
där påpekas att hon för den här romanen ”das alleinige Autorrecht in 
Deutschland erwarben”.24

Låt oss nu rikta fokus mot editionerna själva. Det man först kan 
notera vid en jämförelse dem emellan är att alla i princip har samma 
sättning, det vill säga att alla i stort sett är typografiskt identiska. 
De har samma typsnitt, samma mellanrum mellan orden, samma 
radavstånd. Alla sidbrytningar sker vid exakt samma ställe i texten 
och så vidare. 

Potsdam-utgåvan står dock för sig, då dess kapitelrubriker ser 
annorlunda ut än de tre övrigas, har en annan typ av paginering 
och saknar kolumntitlar. Men satsytan, det vill säga huvudtexten, är 
identisk med de övriga. Med en bibliografisk term tillhör de alla en 
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och samma komposition, samma sättning. Det finns två möjligheter 
till detta fenomen: 1) antingen har alla böcker tryckts från så kallad 
stående sats, det vill säga att de satta och ombrutna blysatserna spa-
rades som de var, eller också 2) gjordes en stereotyp. 

Stereotyperingen hade som metod med säkerhet funnits tillgäng-
lig sedan början av 1700-talet och kanske ännu längre tillbaka, men 
blev inte ekonomiskt gångbar förrän under 1800-talet. Processen 
går, enkelt förklarat, till så att ark bestående av en papier-maché-lik-
nande karaktär pressas mot typerna i tryckformen varigenom ett 
avtryck fås. Genom att hälla flytande metall i sådana avtryck kan 
plåtar framställas med den ursprungliga trycksatsen ingraverad.25

Vad som dock händer när det våta papier-maché-arket torkar är 
att det krymper en smula och satsytan på stereotypplåten blir där-
med också lite, lite mindre. Mäter vi satsytan i våra fyra böcker kom-

Till höger sidexempel från Furustolpe und die Geister (Grüne Bücher, Potsdam, 1924),  
till vänster motsvarande sidor i Furustolpe und die Geister (Gnadenfeld & Co., Berlin, u.å.). 
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mer man till resultatet att Potsdam-utgåvans yta är omkring 1–2 
mm större på bredden och 2–3 mm längre på höjden, medan de 
övriga tre har identiska satsytor. Så små skillnader är inget som går 
att avgöra med blotta ögat, och ännu mindre utifrån ett digitaliserat 
exemplar – såvida inte gränssnittet innehåller någon form av välka-
librerat mätinstrument, eller åtminstone en linjal inlagd i den digi-
taliserade bilden, som man kan utgå från vid en utskrift. Storleks- 
skillnaden tyder således på att Potsdamutgåvan från 1924 är tryckt 
från blysats medan de övriga är stereotyperade från denna blysats. 

Det finns dock ytterligare indicier som visar på detta. Till ex-
empel är siffrorna för pagineringen som används i Potsdamutgåvan 
av samma stil som de i huvudtexten, till exempel siffran 7. Men i 
de övriga skiljer sig sifferstilen. Förmodligen stereotyperades endast 
satsytan utan sidhuvudet, men möjligheten finns också att skära i 
stereotypplåtar och den ursprungliga pagineringen, om den följde 
med i stereotyperingen, kan ha tagits bort och ersattes med en ny för 
att kunna införa kolumntitlarna.

Stereotypplåtar är också skörare än blysats, vilket kan märkas ge-
nom att de lätt skadas och blir nötta. Man kan i vissa fall till och med 

Bild 3a-b

Stereotypering och stereotypplåt.  
(Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_roe-neg_0006484_033 
_Herstellen_einer_Mater_(Stereotypie).jpg resp. författaren)
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avgöra vilka ark i en stereotyperad upplaga som trycktes först genom 
att jämföra samma ark i olika bokexemplar och notera den gradvisa 
försämringen av vissa delar i trycket. Jämför man Potsdamutgåvan 
med de övriga kan man notera att de senare har gemensamma skador 
på typerna, medan de är oskadade i den förra. För att vara riktigt 
säker på att detta dock inte härrör från en otillfredsställande tryck-
ning bör man dock som sagt titta på fler kopior av respektive utgåva 
än vad jag har haft möjlighet att göra här. Vad man dock kan sluta 
sig till är att de stereotyperade utgåvorna på grund av de identiska 
skador som uppträder i de undersökta exemplaren med största säker-
het härrör från samma plåt. Det var nämligen inte ovanligt att flera 
plåtar gjordes från en och samma form och att dessa sedan simultant 
skickades till olika tryckerier för tryckning. Särskilt vad gäller ame-
rikanska och engelska utgåvor, som ofta publicerades samtidigt är 
detta vanligt. Multipla plåtar kunde också vid stora upplagor använ-
das av ett och samma tryckeri, så att man kunde trycka samma sats 
på flera tryckpressar samtidigt. Men i det här fallet tycks det således 
endast ha varit ett set med plåtar inblandat.

En sista ledtråd till att Potsdamutgåvan är originalutgåvan är ett 

Sifferstilen i pagineringen är lika med den i den löpande texten i utgåvan från Grüne 
Bücher (t.v.), medan den skiljer sig i de övriga tre editionerna (t.h.).

Bild 4
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textkritiskt sådant. Om man bortser från titelbladen är den enda 
skillnaden i texten, som jag har kunnat upptäcka, denna: På sidan för 
rubriken till det tredje kapitlet är kapitelrubiken i Potsdamutgåvan 
”Der Aufstieg der Confidentia A.-G.”, medan det i de övriga blivit 
”Der Aufstieg der A.-G. Confidentia”. I den efterföljande texten om-
nämns aktiebolaget som ”Confidentia A.-G.” och Potsdamutgåvans 
kapitelrubrik är således den rätta. I innehållsförteckningen till edi-
tionen från Potsdam, i slutet av boken, står dock A.-G. före Con-
fidentia och det är nog så felet har uppstått i de senare utgåvorna. 
När man satte om kapitelrubrikernas underrubriker, förmodligen 
för att få större typografisk enhet, så satte sättaren bekvämast ef-
ter innehållsförteckningen och A.-G. hamnade före istället för efter 
Confidentia.

Låt oss nu lämna Potsdam och försöka utröna förhållandet mel-
lan utgåvorna från Berlin, så långt det är möjligt. Vi har konstaterat 
att de är identiska. Det enda som skiljer är inbindningen, titelbladen 
och att utgåvan från Gnadenfeld har ett blad med reklam för sin 
utgivning i sista arket. 

En bok byggs traditionellt upp av flera ark vilka viks ett visst 
antal gånger och bildar så kallade lägg. Läggen ordnas i korrekt följd 
och binds samman till en bok. Viks det tryckta arket en gång får 
man formatet folio, viks arket två gånger får man en kvarto med 4 
blad, det vill säga åtta sidor i varje lägg, viker man ytterligare en gång 
blir det en oktavvolym med 8 blad eller 16 sidor per lägg. I nyare 
böcker kan det vara svårt att avgöra hur arket har vikts eftersom det 
inte finns lika tydliga spår kvar efter den processen, som i äldre mer 
handgjorda böcker. I våra tre utgåvor kan man dock i ryggen se att 
varje lägg består av åtta blad vilket gör att vi kan behandla den som 
en oktavo. I ett oktavark är första och sista bladet i varje lägg kon-
jugata, det vill säga att de bildar ett vik, de hänger så att säga ihop. 
Om man skulle kancellera ett blad, vilket betyder att man av någon 
anledning skär bort det, skulle det konjugata bladet också falla ur. 
Sådana kancellanser är ganska vanliga, men är i princip omöjliga att 
upptäcka utan att ha den faktiska boken framför sig, såvida inte den 
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som till exempel digitaliserat boken noterat kancellansen och doku-
menterat den fotografiskt eller i filens metadata. Även om det kanske 
stundtals förekommer har jag dock aldrig sett något exempel på ett 
sådant förfarande. 

När man granskar de tre utgåvorna kan man se att reklambladet 
sist i exemplaret från Gnadenfeld är konjugat med första bladet i sista 
lägget, med andra ord utgör reklambladet en integrerad del av lägget. 
I de övriga två saknas det bladet och något blankt blad existerar inte 
i dess ställe. Det sista lägget i dessa utgåvor består alltså av bara sex 
blad medan det som var blad 1 har klistrats fast – i Neuland-editio-
nen på sida tre i sista lägget och i editionen från Deutsche Volks-
bücherei på näst sista läggets sista sida. Likadant förhåller det sig 
med titelbladen. Hos Gnadenfeld tillhör titelbladet lägget, men i de 
båda övriga är bladen påklistrade, liksom även det förment sista bla-
det i första lägget. Neuland och Deutsche Volksbücherei tillhör alltså 
båda samma komposition eller i det här fallet samma plåtning eller 
plating, som man på engelska gärna vill kalla utgåvor tryckta från 
samma stereotypplåtar,26 men de tillhör också samma impression, 
samma tryckning, som utgåvan från Gnadenfeld. Det enda man har 
gjort är att man har skurit bort titelbladet och reklambladet från 
Gnadenfeld och klistrat dit nytryckta titelblad för respektive förlag. 
Gnadenfeld är alltså i det här fallet den primära editionen, stereoty-
perad efter originalutgåvan från Potsdam, och de båda övriga är vad 
man med en bibliografisk term skulle kalla för nyemissioner. 

Efter den här bibliografiska analysen är vi nu i en betydligt bätt-
re position att uttala oss om Furustolpe und die Geisters popularitet. 
Förmodligen kan publiceringshistorien rekonstrueras ungefär så här. 
Verket publicerade först av Max Fischers Grüne Bücher i Potsdam 
1924. Gnadenfeld & Co. tog över rättigheterna till verket eller fick 
på annat sätt möjlighet att köpa stereotypplåtar av originalutgåvan. 
Det skedde kanske redan under samma år eller under året därefter, 
och under alla omständigheter före Deutsche Volksbücherei gav ut 
sin emission 1926. Gnadenfeld kalkylerade dock fel. Upplagan sålde 
inte så bra som man hade förväntat sig och man blev raskt tvungen 
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att försöka göra sig av med den. Bokklubbarna kunde förmodligen 
köpa den billigt och genom sina prenumeranter vara säkra på att få 
avsättning. De kancellerade titelbladet och reklambladet och klist-
rade in sina egna titelblad. Huruvida Neuland och Deutsche Volks-
bücherei köpte sina exemplar från Gnadenfeld samtidigt eller om 
någon av dem köpte av den andre är svårt att svara på. En titt i bok-
klubbarnas prenumeranttidskrifter skulle säkert kunna avgöra det. 
Jag har för det här tillfället endast haft tillgång till en förlagslista 
från Deutsche Volksbücherei 1928 och där är boken fortfarande till 
salu – så kanske gjorde inte de heller en särskilt bra affär.27

Kanske var det detta Georg Müller anade, att Furustolpe und die 
Geister inte skulle bli någon storsäljare, och att det var därför förlaget 
avböjde att publicera Franzos översättning, så att hon fick söka sig till 
Max Fischers helt oprövade förlag i billighetsskiktet istället.28 Kan-
ske var det också därför hon valde att förekomma under pseudonym, 
för att inte tappa sin status som översättare vid ett eventuellt fiasko.

Detta är naturligtvis endast hypoteser, som skulle må väl av att 
grundas på fler fakta, men jag hoppas att jag i alla fall har kun-
nat visa hur den bibliografiska information som de fyra utgåvorna 
innehåller i alla fall inte strider mot en sådan tolkning. Vad den 
däremot motsäger är den initiala tolkningen, att Furustolpe und 
die Geister skulle ha varit en försäljningsframgång. Det visar också 
den sammantagna bibliografiska erfarenheten när det gäller titel-
bladskancellanser av den typ vi just har sett. DuRietz skriver till 
exempel i Den tryckta skriften att ”de flesta nyemissioner [beror på] 
att en impression inte har sålt slut och på att man nu vill försöka 
råda bot på detta förhållande genom att ge nytt liv åt de gamla 
arken och därmed få fart på avsättningen. Ofta sker detta i sam-
band med överlåtelse av restupplagan till en annan distributör eller 
förläggare.”29 

Sådana nyemissioner är mycket vanliga och om man kan upp-
täcka dem kan de, som vi har sett, inte bara användas för att säga 
något om hur själva tryckningen gick till, med vilken teknik och så 
vidare, utan också ge stöd åt litteraturhistoriska och litteratursociolo-
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giska perspektiv, och, som i det här fallet, fogas till ett författarskaps 
receptionshistoria.

Jag vill återigen understryka att den här bibliografiska potenti-
alen finns i alla böcker och det är därför man inte utan vidare kan 
mikrofilma eller digitalisera en bok och tro att man i den processen 
har bevarat all information – textuell som fysisk – och att boken se-
dan kan lämnas åt sitt öde. Termen ”sällsynta böcker” är egentligen 
ett oxymoron. Varje bok är ett unikum och kan aldrig vara sällsyn-
tare än sig själv. Utgåvor kan vara eller bli sällsynta, därför att de 
tryckts i små upplagor eller på grund av att exemplaren som associe-
ras med utgåvan försvinner. Men aldrig boken i sig. Det finns också 
en paradox i att det är just de verk och utgåvor, som av sin samtid 
och eftervärld betraktades som populära eller dåliga som i slutändan 
blir sällsynta. De betraktas inte som värda att bevara och blir därför 
inte heller bevarade. När Carl Gustaf Tessin gav ut sin franska fésaga 
Flickan från Fånö (Faunillane ou l’Infante jaune, 1741) i endast tre 
exemplar gjorde han det, som han säger i förordet, för att säkra dess 
överlevnad. De populära verken som trycks i stora upplagor försvin-
ner därför att vi tror att de inte kan försvinna. Det som från början 
är rart behandlas också som rart och överlever. Alla tre av Tessins 
exemplar finns också mycket riktigt idag kvar. I LIBRIS finns en-
dast två exemplar av Furustolpe und die Geister katalogiserade. Ett 
på KB och ett i Göteborg, båda av editionen från Gnadenfeld. Söker 
man i de tyska bibliotekens kataloger kan man lägga ytterligare fyra 
exemplar av denna utgåva till samlingen, hela åtta av Grüne Büchers 
utgåva, men endast två från Deutsche Volksbücherei och ingen av 
Neuland-editionen. Kanske är det dags att plocka in KBs och Göte-
borgs exemplar i raritetskammaren innan det är för sent.
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Om ordnandet av ett gammalt 
gymnasiebibliotek

Bo Lennart Hermansson

Under 2003 blev det nya raritetsmagasinet klart vid Göteborgs uni-
versitetsbibliotek. Tyvärr gallrades då en del viktiga böcker för att 
få plats med rariteter. Vid sidan om handskriftssamlingarna fanns 
redan sedan tidigare en del i ett säkrare magasin, bland annat äldre 
svenskt tryck och Snoilskysamlingen. Dessa samlingar överflyttades 
till raritetsmagasinet. Tanken var nu att välja ut rariteter även ur 
övriga samlingar. Överbibliotekarien Jon Erik Nordstrand, som tog 
initiativet att förverkliga raritetsmagasinet, föreslog att arbetet skulle 
börja med den så kallade Hvitfeldtska samlingen. 

Den Hvitfeldtska samlingen kom till Universitetsbiblioteket 
från Hvitfeldtska gymnasiet i samband med att gymnasierna kom-
munaliserades 1967. Under den längsta av den tid som den äldre 
boksamlingen kom till kallades skolan för Göteborgs gymnasium, 
1878 ändrades namnet till Göteborgs högre allmänna läroverk, och 
1882 splittrades gymnasiet i två delar, nämligen Göteborgs högre 
latinläroverk och en reallinje (med naturvetenskaplig inriktning). 
Namnet Hvitfeldt, efter den stora donatorn Margareta Hvitfeldt 
(1608–1683), knöts till gymnasiet först 1940.

Statsmakten i 1600-talets Sverige storsatsade på det nygrundade 
Göteborg vid den västra kusten, och redan under 1600-talet blev 
staden näst störst i riket. Cirka tjugofem år efter grundläggandet fick 
läroverket sina kungliga privilegier av Drottning Kristina 1648. Den 
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första gymnasiebyggnaden uppfördes utmed Kungsgatan på dom-
kyrkoplan. Stadens första boktryckare Amund Grefwe, som 1650 
tryckte den allra första boken i Göteborg, kom hit främst som gym-
nasieboktryckare.

Gymnasiets tidigaste boksamling var nog ganska liten, även om 
det finns uppgifter om att en del krigsbyten kom till samlingen. Un-
der 1600- och 1700-talet, och även in en bit på 1800-talet, härjade 
bränder i staden. Kanalerna och vallgraven begränsade bränderna 
till vissa kvarter. 1721 var det gymnasiet som eldhärjades. Endast en 
volym överlevde branden, vet man.

Den tidigare universitetsbibliotekarien vid Uppsala universitet 
Eric Benzelius d.y. kom som biskop till Göteborg 1726. Han på-
började den nya samlingen till gymnasiebiblioteket med att anskaffa 
en donationsbok och däri införa en stor bokgåva han skänkte till 
gymnasiet 1728. Biskopen uppmanade andra i staden och stiftet 
att berika boksamlingen. En regel han påminde om var att varje 
präststerbhus skulle skänka böcker till gymnasiet. Nu påbörjades 
en febril verksamhet, och många gåvor och inköp på bokauktioner 
tillfördes samlingen. Den första katalogen över boksamlingen tryck-
tes 17781, med appendix 1785 och 17952. En ny katalog utgiven av 
Johan August Berg utkom 1864, med ett supplement 1898 utgiven 
av Axel Vinge. Till bibliotekarie utnämndes 1764 Carl Johan Brag, 
han märks i många av förvärven från denna tid med noteringar från 
bokauktioner, med mera, i böckerna. Något eget exlibris anskaffades 
inte, det skrevs bara in i böckerna att de tillhörde Göteborgs gymna-
sium. En oval stämpel som stora delar av samlingen, även den äldre, 
försågs med skaffades först efter 1878.3

Det som kom att kallas Projekt 2005 innebar att ordna upp den 
Hvitfeldtska samlingen, se över bokvårdbehovet, välja ut rariteter, 
katalogisera dessa och finna ett lämpligt uppställningsätt i raritets-
magasinet. Vi som skulle utföra projektet var bibliotekarie Birgitta 
Stenmark och bokbindare Bo Lennart Hermansson.

Allra först gallrades i boksamlingen. Denna hade efter ankom-
sten till Universitetsbiblioteket flyttats flera gånger, och var i stor 
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oordning. Nu befanns samlingen vara hopträngd på alltför trång yta. 
Gallringen togs i två steg: böcker publicerade efter 1900 ansåg vi 
inte passade in – detta var en äldre samling – de sorterades således 
ut (ca 5 % av böckerna). En del kastades: sådana som inte ansågs 
ha ett antikvariskt värde, till stor del häftade volymer, till exempel 
Statens offentliga utredningar (SOU), diverse doktorsavhandlingar, 
samt inkompletta och trasiga band. En övrig del, som ansågs ha mer 
värde, kompletterades med en del tidskriftssviter och årsböcker, där 
bibliotekets egna sviter var bättre och mer kompletta. Denna del er-
bjöds antikvariat att köpa, och det genomfördes efter en längre tids 
krångligheter.

Nu påbörjades själva genomgången. Samlingen bestod vid över-
förandet till Universitetsbiblioteket av 742 hyllmeter, och av en 
handskriftssamling om 136 nummer. En del av samlingen förvara-
des på Botaniska- och Biomedicinska biblioteken.

Redan tidigare hade skrymmande äldre tidskriftssviter från 
Hvitfeldtska gymnasiet deponerats på Universitetsbiblioteket. Varje 
volym granskades, samt placerades in i det gällande systemet, samma 
som återfinns i Vinges supplement Förteckning öfver Göteborgs högre 
latinläroverks bibliotek. Supplement (1864–1898).4 Bokvårdsbeho-
vet inventerades, raritetsböcker valdes ut, och intressanta iakttagel-
ser noterades. Ett kriterium vid urvalet var ålder. Tidigare hade en 
grupp tänkt att alla böcker tryckta före 1699 skulle placeras i rari-
tetsmagasinet. Men en snabb genomgång i Gymnasiets boksamling 
ändrade denna tanke, då man fann att alla 1600-talstryck i denna 
samling skulle spränga raritetsmagasinets volym. Nordiska böcker 
före 1699 utvaldes, och övriga böcker från före 1599 fördes till rari-
tetssamlingen. Vi sökte bland annat efter äldre Göteborgstryck, sig-
nerade bokband, provenienser, intressanta övriga exemplar med fina 
illustrationer, variantexemplar, med mera.

När man väljer ut vad som skall överföras till raritetsmagasin, 
förutom kriteriet med ålder, krävs en stor kunskap om böcker, för att 
rätt bedömningar skall kunna göras. Många olika faktorer bör vägas 
in, såsom sällsynthet, skick, viktighetsgrad och värde. Är just detta 
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Donationsanteckning i exemplar som skänkts av Ostindiska kompaniet till  
gymnasiebiblioteket i Göteborg 1768.
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exemplar värdefullt på grund av bokbandet, intressanta provenien-
ser, variantexemplar, extra tryfferingar, planscher eller annat.

De böcker som utvaldes till raritetsmagasinet katalogiserades 
och finns i Libris och Gunda (Göteborgs universitetsbiblioteks lo-
kala katalog). Böckerna placerades i den ordning som finns i 1778 
års katalog, där böckerna ordnats efter format. Detta innebär att 
böckerna tar mindre plats och att de får bättre stöd i hyllorna. Den 
övriga boksamlingen finns samlad i särskilt magasin, eftersom det är 
värdefullt att ha denna samlad som en enhet. Till samlingen finns 
två lappkataloger: en alfabetisk och en realkatalog.

Fanns rariteterna kvar i samlingen? För att mäta detta gjordes 
en förteckning av de böcker som Isak Collijn5  och Tönnes Kleberg6  
nämnt i sina respektive inventeringar. Av de 45 nämnda böckerna 
återfanns 44. De inkunabler som fanns i samlingen har tidigare flyt-
tats till raritetsmagasinet. 

Boksamlingen är vidare rik på intressanta provenienser. En sam-
ling böcker överlämnades exempelvis 1768 ”af Högädla Directionen 
för det då til slut gångna så kallade gamla Ostindiska Companiet” 
(ny ägare tillträdde med ny oktroj) [se bild]. Flera andra givare hade 
anknytning till Ostindiska companiet, och en del volymer var in-
köpta under resor till Ostindien.

En boktryckerihistoriskt intressant samling i fyrtio band av 
tryckeriprov (omfattande tiden 1801–32) från Samuel Norbergs 
tryckeri finns i gymnasiebiblioteket. Efter flera resor till Ostindien 
med Companiets fartyg, etablerade sig Samuel Norberg (1752–1843) 
som boktryckare i Göteborg. Han gifte sig 1782 med Maria Christi-
na Smitt, som var änka efter Immanuel Smitt och innehavare av det 
tryckeri som Amund Grefwe hade grundat 1650, och drev det gamla 
tryckeriet fram till sin död.

Två mycket intressanta och värdefulla samlingar kom i mitten 
av 1800-talet. Livmedikus Pehr Christopher Westring skänkte 1200 
volymer 1844, samt plansch- och gravyrverk, bland annat en del 
fin reselitteratur. Vidare efterlämnade Peter Hansson Ström (1776–
1858), sekreterare i ecklesiastikexpeditionen, en stor bok- och gravyr-
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Titelblad och färgplansch till Hardy, J: A 
Picturesque and descriptive. tour in the 
mountains of the High Pyrenees:… 
London,1825. Med P.C.Westrings  
namnteckning daterad London, 1825.
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Band av H.G.Björkblad innehåller Russell, J:  
Resa i Tyskland och Illyrien. 1–2, Upsala, Palmblad  
& C.,1828.
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samling i mycket god kondition. Hur kommer det sig att böcker 
från en statstjänsteman från Stockholm har hamnat i Göteborgs 
gymnasiums bibliotek? Vid eftersökningar fann jag i Carl Sjöströms 
Göteborgs nation i Lund 1669–19067  både hans farfar Peter Hansson 
Ström (1683–1740) och hans far Hans Persson Ström (1719–1797), 
som båda hade varit präster i Halland. Både far och farfar hade 
skänkt böcker till Gymnasiebiblioteket. Peter Hansson Ström fyll-
de alltså på i tredje generation till samlingarna. Hans böcker märks 
väl i samlingen. Han band sina volymer hos Hans Gustaf Björkblad 
(1786–1831), som var verksam i Stockholm 1811–30. Björkblads 
band är av samma slag: skinnryggsband med små hörn; släta ryggar 
med sex fält (titeln näst överst); i fälten förgylld dekor; hela gulfär-
gade snitt; inga kapitäl. Endast ett fåtal av dessa är signerade. Äldre 
böcker, av vilka inga är signerade, bands, troligen av samma bokbin-
dare, i hela skinnband med blindtryckt dekor på pärmarna.

Arbetet med Göteborgs gymnasiums gamla boksamling är ännu 
inte helt slutfört. En del äldre utländskt tryck väntar på att katalo-
giseras till raritetssamlingen. En del andra böcker skall också över-
föras. Den del av samlingen som återfinns på Biomedicinska biblio-
teket bör föras samman med den övriga. Vårt gemensamma arbete 
med samlingen avslutades med en utställning 2007.

Till sist ett citat av Gösta Engström, ur Göteborgs universitetsbib-
lioteks andra halvsekel 1941–1990, som på ett bra sätt sammanfattar 
hur viktig den Hvitfeldtska samlingen är och har varit: 8

Utöver den betydelse samlingen har för vetenskaplig forskning utgör 
den en betydelsefull del av Göteborgs lärda historia. Biblioteket utgjorde 
inte bara ett gymnasiebibliotek och ett vetenskapligt centralbibliotek för 
stiftet, det var tillika ett allmänt medborgerligt bibliotek för staden Gö-
teborg under en tid då staden ännu inte hade vare sig stadsbibliotek eller 
universitetsbibliotek.
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Skinnband troligen av H.H.Björkblad innehåller Then Swenska kyrkeordningen. Stockholm, 
Amund Laurensson, 1571.



51

Litteratur:
Berg, Johan August, Förtekning öfver Göteborgs högre elementar-läroverks bok-

samling. Göteborg 1864.
Catalogus bibliothecae gymnasii Gothoburgensis ordine alphabetico digestus … 

Göteborg 1778.
Catalogi bibliothecae gymnasii Gothoburgensis; appendicula, 1–2. Göteborg 

1785–95.
Collijn, Isak, ” Göteborg: Högre latinläroverkets bibliotek”, i Statens offentliga 

utredningar, 1924:7, s. 327–336.
Engström, Gösta, Göteborgs universitetsbiblioteks andra halvsekel 1941–1990. 

Göteborg 1991.
Kleberg, Tönnes, ”Hvitfeldtska läroverkets i Göteborg bibliotek: några anteck-

ningar om dess historia och bokbestånd”, i Nordisk tidskrift för bok- & bib-
lioteksväsen 29(1942), s. 44–79.

Sjöström, Carl, Göteborgs nation i Lund 1669–1906. Lund 1907.
Vinge, Axel, Förteckning öfver Göteborgs högre latinläroverks bibliotek. Supple-

ment (1864–1898). Göteborg 1898.

Noter
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7 Sjöström 1907, s. 85 f., och 142.
8 Engström 1991, s. 56.

Bilderna i detta kapitel är tagna av Håkan Granath.
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Musik och materiell kultur

Maria Schildt

Musik innebär till stor del engagemang i materiella praktiker. Det 
är inte bara fråga om ljudvågor i materia, utan musikaliska proces-
ser engagerar allt ifrån en musikers kropp, de musikinstrument eller 
den teknik som används och den fysiska platsen för ett framförande. 
Musikalierna, alltså själva noterna, som denna text till stor del kom-
mer att fokusera på, kan sägas utgöra en förbindelselänk mellan det 
materiella och den abstrakta, i det att de producerar klingande musik 
när de används. Till viss del kommer det också att handla om musi-
kaliska praktiker. Musikalier, liksom andra materiella ting, avspeglar 
inte bara mänsklig praktik, utan är också med och formar och skapar 
praktiker av olika slag – praktiker som en effekt av materiella ting, 
och materiella ting som en effekt av praktiker. 

I det följande kommer vi att följa ett stycke 1600-talsmusik, som är 
bevarat i den omfångsrika Dübensamlingen (i Uppsala universitets-
bibliotek), på dess färd genom Europa. När det gäller 1600-talets mu-
sikutövning är det svårt att få kunskap om detaljer, såväl om produk-
tion, användning och distribution. De typer av bevarade dokument 
som ofta ligger till grund för historisk forskning – såsom räkenskaper, 
brev, beskrivningar och domstolshandlingar – kan avslöja musikers 
socialhistoriska förhållanden, men de svarar i regel mycket lite på frå-
gor som: Vilken musik var det som framfördes? Hur skaffade man 
musiken? Vad tyckte man var bra musik? I vilka sammanhang fram-
fördes musik? De bevarade historiska musikalierna utgör inte bara 
ett slags musikaliska godsbehållare, utan de kan också belysa en rad 
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historiska förhållanden som relaterar till kulturella praktiker, såsom 
transfer, reception, samt kulturell och regional identitet.

Dübensamlingen
Dübensamlingen utgör de svenska hovmusikernas notbibliotek från 
ca 1640 till 1726 under tre hovkapellmästare med namn Düben: 
Gustav Düben, samt hans söner Gustav (d.y.) och Anders (d.y.). 1732 
donerades musiksamlingen till Uppsala universitet efter det att yngs-
te sonen Anders – vid denna tid adlad von Düben – avslutat sina mu-
sikaliska uppdrag vid hovet och familjen inte längre hade behov av 
sitt stora musikbibliotek. Samlingen utgör i dag en av de största och 
mest välbevarade musiksamlingarna från det tidigmoderna Europa. 

Tre egenskaper är värda att lyfta fram för att få en förståelse för 
denna samling: 

För det första har nästan samtliga handskrivna musikalier initi-
alt kopierats för att tjäna som framförandematerial. De notblad som 
hovkapellmästarna noggrant sparade i sitt notbibliotek var alltså de 
som musikerna hade framför sig på notställen vid framträdandena. 
I nästan samtliga fall är det fråga om en uppsättning med stämmor, 
en för varje instrumentalist och sångare. En stor del av musiken åter-
användes gång på gång, detta gäller inte minst den sakrala musik 
som följde kyrkoåret. Man kan följa detta genom de olika lager i 
samlingen som bildats av omarbetningar och stämmor som lagts till 
efterhand. Andra notblad kopierades inför tillställningar av mer till-
fällig karaktär, och de är inte sällan bevarade i mer fragmentarisk 
form. Det är fråga om musik för hovets olika fester och högtider, 
där hovmusikernas närvaro var obligatorisk, men också för bröllop 
och begravningar inom Stockholms borgerskapselit, tillfällen som 
erbjöd musikerna eftertraktade extrainkomster. Det är inte ovanligt 
att baksidan av ett notblad kan innehålla små uträkningar, sanno-
likt gjorda med anledning av att arvodet skulle delas upp musikerna 
emellan.

För det andra är större delen av musiken komponerad av utländ-
ska kompositörer, från Italien, Frankrike, Tyskland, England och 
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området kring Östersjön. Endast en mindre del av den bevarade 
musiken är komponerad av tonsättare som var verksamma i Sverige. 
Den begränsade del svensk musik som återfinns i samlingen är i 
första hand komponerad av hovkapellmästarna själva, och några av 
hovmusikerna. 

En tredje och sista utmärkande egenskap är att det i regel inte 
endast finns en avskrift av ett musikverk, utan ofta dubbla eller tre-
dubbla uppsättningar notblad av samma verk. I samlingen finns no-
ter som kopierades i Stockholm, men samtidigt har man i många fall 
också sparat de original från vilka musiken i första hand kopierades. 
Dessa original kan utgöras av stämmor eller tabulaturer (ett slags 
partitur) av utländsk härkomst, av en tonsättares autograf eller av 
tryckt musik. Många av de utländska handskrifterna ingår i större 
komplex i samlingen bestående av musikalier som sannolikt kom till 
Sverige tillsammans vid en specifik tidpunkt. 

De handskriftskomplex som hitintills har kunnat identifieras har 
sina ursprung i Rom, Regensburg, Wien, Paris, London, Sachsen, 
Wolfenbüttel, Hamburg, Schleswig, Lübeck, Danzig (Gdańsk), Kö-
nigsberg (Kaliningrad), Riga och Reval (Tallinn). Dübenkapellmäs-
tarna upprätthöll täta och direkta kontakter med en rad av den tidens 
ledande musiker och kompositörer på dessa platser. Detta bekräftas 
inte minst av samlingens många autografer. Handskriven musik var 
en svåröverkomlig och dyrbar handelsvara. Snarare än för landsort-
skyrkor och skolor var detta en repertoar för prominenta stadskyrkor 
och för de välbeställda furstliga hovkapell ”fürstlichen wohlbestälten 
Capellen” för vilka Heinrich Schütz (1585–1672) komponerade sin 
Weinachtshistoria, vilken utgör en av samlingens unika skatter.  

Vid sidan av de ca 150 tryckta musiksamlingarna omfattar Dü-
bensamlingen ca 2 000 kompositioner i handskrift, utspridda över 
mer än 20 000 notsidor. För att kunna få en överblick och möj-
liggöra forskning på material av den storleken behövs olika former 
av struktur. Under två perioder har samlingens handskrifter kata-
logiserats och digitaliserats i forskningsprojekt med finansiering av 
Riksbankens Jubileumsfond. The Düben Collection Digital Catalogue 
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innehåller skannade bilder och detaljerad metainformation om käl-
lorna, såsom vattenmärken och namn på kopister. 

I det följande skall vi följa några av Dübensamlingens handskrif-
ter och deras musik på deras väg till – och från – det svenska hovet. 
Genom att studera musikhandskrifterna ingående med dess vatten-
märken och handstilar, och hur musiken har omarbetats, kan vi få 
en förvånansvärt god inblick i hur transfer av repertoar och kompo-
sitionsteknik fungerade i praktiken. Vi skall göra det genom att följa 
kompositionen Laeta nobis av Francesco Foggia (1603–88). Han var 
en uppburen italiensk kompositör verksam i Rom under mitten av 
1600-talet.

Francesco Foggias motett Laeta nobis
En stor del av Francesco Foggias musik kom att trycktas under hans 
livstid, till skillnad från hur det oftast var för andra samtida kom-
positörer. Det fanns en efterfrågan på en typ av repertoar med kyrk-
lig vokalmusik, och med rätta kontakter och finansering kunde en 
kompositör få sina mässor och motetter tryckta i olika samlingar. De 
flesta bevarade handskrifter med Foggias musik som finns utspridda 
i europeiska bibliotek och samlingar har kopierats från någon av de 
många tryckta samlingarna. Motetten Laeta nobis ingår i Foggias 
tredje opus, Missa et sacrae cantiones binis, ternis, quaternis, quinisque 
vocibus concinendae, som trycktes 1650 av Mascardi i Rom. 

Kompositionen finns också bevarad som handskrivna musika-
lier i Dübensamlingen. Stämmorna är kopierade av en utpräglat 
italiensk hand på italienska papper med det typiska vattenmärket 
”Bedjande helgon”. De två versionerna av Laeta nobis, i de hand-
skrivna stämmorna och i trycket, är mer eller mindre identiska, men 
skiljer sig dock åt på en avgörande punkt. Två violinstämmor som 
finns bland de handskrivna noterna saknas i trycket. Kompositionen 
kan i huvudsak framföras utan violinstämmorna, eftersom de in-
strumentala partierna till största delen utgör självständiga ritorneller 
som alternerar med vokalstämmorna. I den avslutande sektionen är 
dock vokal- och instrumentalstämmorna sammanflätade. Detta är 
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sannolikt anledningen till att denna del av kompositionen har ute-
slutits i trycket där i stället på slutet anges Laeta nobis ut supra à capite 
(”Laeta nobis såsom ovan från början”), det vill säga att kompositio-
nens inledande del skall tas om igen. Kompositionen har rimligtvis 
reducerats i efterhand, vilket skulle innebära att handskriften föregår 
trycket, vilket också bekräftats av årtalet 1646, som är noterat på de 
handskrivna stämmorna.

Det italienska vattenmärket ”Bedjande helgon” återfinns i andra 
källor i Dübensamlingen. Samlar man ihop alla dessa visar det sig 
att Laeta nobis ingår som en del av ett större källkomplex, där alla 
stämuppsättningar är kopierade av samma kopist och på samma typ 
av papper. Källkomplexet består av elva kompositioner: fem vesperp-
salmer, alla med var sin antifonmotett, och ett Magnificat.  Kompo-
sitionernas texter visar att det är fråga om en vesper för en helgonfest 
–  vilket första strofen i Laeta nobis ger exempel på – även om inte det 
specifika helgonet eller tillfället framgår:

Laeta nobis refulget dies Den glädjerika dag, helgad åt Kristi tjänare, 
Christi famulo dicata, glänser mot oss,
quando requiem beatam när himlarnas konung har givit honom 
dedit illi rex caelorum. den saliga vilan.
Exultate ergo gentes! Höj alltså glädjerop, o folk!
Iubilate! Exultate!  Jubla! Höj glädjerop!
Christi famulo laudate! Prisa Kristi tjänare!

Vespermusiken i handskriftskomplexet kräver en omfattande ensem-
ble med upp till nio vokalstämmor och sex instrumentalstämmor. 
1646 – årtalet noterat på de handskrivna stämmorna – var Foggia 
verksam vid San Giovanni in Laterano i Rom. Troligtvis är detta 
musik till en av de stora helgonfesterna med särskild betydelse för 
denna kyrka. Det var ett speciellt år för Laterankyrkan, eftersom 
den då stängdes inför det fleråriga arbetet med Francesco Borrominis 
nya interiör. Möjligtvis användes musiken till något tillfälle med an-
knytning till denna betydande förändring. Av vespermusikens elva 
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kompositioner är det endast Laeta nobis som senare dyker upp i en 
av Foggias tryckta samlingar. Det kan ha sin förklaring i två relate-
rade förhållanden: att repertoaren för extraordinära tillfällen hade en 
mer begränsad giltighet utanför det lokala sammanhanget, samt att 
den ofta inkluderade ett betydande antal instrumentalstämmor utö-
ver vokalstämmorna. Ingen av Foggias tryckta musiksamlingar, och 
mycket få av de bevarade handskrifterna med hans musik, inklude-
rar instrumentalstämmor. Bland ca 300 bevarade handskrifter finns 
det – vid sidan av vespermusiken i Dübensamlingen – mindre än 
en handfull som också inkluderar instrumentalstämmor. Allt sam-
mantaget gör det rimligt att anta att handskrifterna med största san-
nolikhet härstammar, om inte direkt från Foggia, från cirklar nära 
San Giovanni in Laterano och kompositören. En identifiering av den 
okände italienska kopist som har kopierat vespermusiken i Düben-
samlingen kan möjligtvis bringa reda i denna fråga i framtiden.

Italienska musiker vid drottning Christinas hov
Till de italienska stämmorna i vesperkomplexet har extrastämmor 
kopierats och lagts till, inför framföranden där musikernas antal var 
större än stämmorna som fanns till hands. Också extrastämmorna 
är kopierade med typisk italiensk hand, om än en annan än för den 
ursprungliga stämuppsättnigen. Pappret är dock inte italienskt, utan 
av samma typer av papper som användes också av Gustav Düben i 
Stockholm under 1650-talet. Det visar sig att dessa extrastämmor 
delar vattenmärken och kopister med andra källor i Dübensam-
lingen, ett källkomplex som kan dateras till 1652–54 och drottning 
Christinas sista år innan abdikationen. 

Drottningen deltog med stort intresse i musikaliska frågor, både 
när det gällde musikteori och den klingande musiken vid hennes 
hov. Redan 1646 hade hon rekryterat en ensemble med franska 
stråkmusiker från hovet i Paris. Under början av 1650-talet, just 
under den tid då hon i hemlighet förberedde sin konvertering till 
katolicismen, rekryterade hon en ensemble med italienska musiker 
till det svenska hovet. Det var genom kontakter i Roms jesuitkretsar 
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Francesco Foggia: Laeta nobis, första sopranstämman. Italiensk handskrift daterad 1646. 
Delar av originaltexten har ersatts med en ny, inskriven med Gustav Dübens handstil. 
Uppsala universitetsbibliotek, vmhs 43,1.
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som rekryteringen genomfördes av Alessandro Cecconi under våren 
och sommaren 1652. Flera av musikerna, inklusive truppens ledare 
Vincenzo Albrici, var utbildade och hade varit verksamma vid jesu-
iternas Collegium Germanicum, som var berömt för den höga stan-
darden på sin musik och sin musikutbildning. Truppen som Cecconi 
samlat ihop bestod av mer än 20 personer. De flesta var sångare, och 
inte mindre än sex var kastrater, vilka var de mest eftertraktade och 
högst betalda musikutövarna vid de europeiska hoven. De anlände 
till Stockholm i slutet av november 1652. 

Drottning Christinas italienska ensemble hade en hel del kyrko-
musik på sin repertoar. För att framföra denna behövde de emellertid 
ofta förstärkning av instrumentalister.  Man lånade då över musiker 
från det vanliga tysk-svenska hovkapellet. En av dem som sanno-
likt avsattes för att samverka med italienarna var den unge hovka-
pellmästarsonen Gustav Düben. Troligtvis var detta en del i hans 
utbildning, att inte bara få tillgång till den nya moderna italienska 
repertoaren, utan också kunna erövra de svåråtkomna erfarenhet-
erna angående hur denna italienska musik skulle framföras, direkt 
från italienska musiker. Gustav Düben kom också över en del av de 
handskrifter från Rom som italienarna hade med sig, bland annat 
stämuppsättningarna med Foggias vespermusik, som överlevde i Dü-
bens – med tiden – stora musiksamling. 

På flera ställen i de italienska stämmorna i Laeta nobis ser man 
att texten har skrapats bort och ersatts med annan. Den nya texten 
har skrivits in direkt i noterna med Gustav Dübens handstil. Inte 
hela texten har bytts ut utan bara vissa ord. De mest uppenbara hän-
visningarna till firande av ett helgon har strukits och ersatts med 
andra, mer allmänna, formuleringar som också kan passa i en luth-
ersk kontext. Till exempel har stycket ”Den glädjerika dag, helgad åt 
Kristi tjänare, glänser mot oss, när himlarnas konung har givit ho-
nom den saliga vilan” bytts ut mot mera allmänna ordalag som ”Den 
dag som är helgad åt Guds lov”. Vi vet inte om detta gjordes inför 
ett framförande under den tid då de italienska musikerna fortfaran-
de var kvar vid drottning Christinas hov, eftersom man använt de 
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italienska originalnoterna och inte kopierat nya stämmor. Med tan-
ke på den avancerade nivån som sångstämmorna uppvisar är detta 
rimligt, men vi vet också att Gustav Düben framförde Foggias musik 
också senare efter 1663, när Düben tagit över som hovkapellmästare 
och höjt kvaliteten på hovkapellet.

I samband med utnämningen började Düben också skaffa fram 
repertoar för hovmusiken i stor skala. En del musik var ny, med-
an annan var musik som han redan hade i sitt med tiden växande 
notbibliotek, såsom den repertoar som han fått av italienarna 10 år 
tidigare. Vid den här tiden började han också kopiera in en del av 
repertoaren i den första av vad som skulle bli sex stora volymer med 
musik uppställd i tabulaturnotation. Att notera musik i tabulatur 
var vanligt bland nordeuropeiska organister. De ledde ofta musik-
framförandet med tabulatauren framför sig på notstället. Bland de 
stycken som Gustav Düben 1663 kopierade in i den första av hans 
stora tabulaturvolymer finns Laeta nobis, med sin nya anpassade text.

En tysk stämuppsättning
Vid sidan av den italienska stämuppsättningen finns Foggias Laeta 
nobis bevarad också i en annan källenhet i Dübensamlingen. Dessa 
stämmor ingår i ett större källkomplex som härstammar från norra 
Tyskland. Notbladen i detta omfattande komplex kan länkas ihop 
på ett intrikat sätt genom ett antal gemensamma papperstyper och 
kopister. Samtliga vattenmärken är av det slag som användes i norra 
Tyskland under 1600-talet, och flera av papperssorterna är tillverka-
de vid en papperskvarn i Ratzeburg, strax utanför Lübeck.  Noterna 
har troligtvis kopierats i närområdet kring Lübeck och Hamburg. 
Till stor del är de kopierade av en och samma kopist, som dock än 
så länge är oidentifierad. Källkomplexet omfattar över 200 komposi-
tioner i tabulaturnotation, men också i form av stämmaterial, som i 
fallet med stämmorna för Laeta nobis.

Efter att konkordanser i samtida musiktryck kunnat fastställas 
och vattenmärken bland de svenska avskrifterna daterats och jäm-
förts med olika kopisters verksamhetstid, står det klart att Gustav 
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Francesco Foggia: Laeta nobis, andra sopranstämman. Handskrift kopierad i norra Tyskland 
ca 1653–63. Uppsala universitetsbibliotek, vmhs 3:5.
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Düben måste ha kommit över denna stora bunt noter under hös-
ten 1663. Vi vet inte om det var fråga om en ömsesidig byteshandel 
mellan Düben och hans okände nordtyske kollega. Just i fallet med 
Laeta nobis verkar det dock som om musik har gått i båda riktningar-
na. Exakt samma modifieringar av den latinska texten, som Gustav 
Düben hade skrivit in i sina italienska stämmor i Stockholm, åter-
finns också i de stämblad som kopierades i norra Tyskland och som 
sedan kom i retur till Stockholm. Gustav Dübens variant av Laeta 
nobis förflyttades med största sannolikhet alltså från Stockholm till 
norra Tyskland någon gång efter november 1652. I Tyskland kopie-
rades musiken på nya stämblad som Gustav Düben förvärvade under 
hösten 1663.

Vid sidan av de italienska och de tyska stämmorna i Dübensam-
lingen finns det också några extra notblad som kopierats av Gustav 
Düben på papper som han brukade använda. Trots att sådana tillag-
da notblad i allmänhet inte har några dateringar kan de extra stäm-
bladen dateras till ca 1664. Dateringen är möjlig att göra tack vare 
ett stort arbete genomfört under 1960-talet av Jan Olof Rudén. Han 
gick igenom en stor mängd noter i Dübensamlingen, alla med vat-
tenmärkestypen Narr, som är det vanligaste förekommande vatten-
märket bland de svenska noterna. Det visade sig att Dübensamlingen 
innehöll fler än 300 varianter av just detta vattenmärke och därmed 
lika många sorter av detta papper. Papperssorterna och dess vatten-
märken jämfördes sedan med olika dokument som under samma tid 
hade kopierats vid det svenska hovet och vid andra institutioner i 
Stockholm. Det rörde sig om dokument som domstolshandlingar 
och brev, vilka till skillnad från musikalierna i Dübensamlingen i 
regel förseddes med dateringar. Eftersom pappersforskning kunnat 
fastställa hur snabbt en särskild sorts papper förbrukades i normal-
fallet, kan man också ringa in användningstiden för papper i Dü-
bensamlingen. Rudén kunde därmed datera en stor del av de svenska 
noterna till en avgränsad period på ungefär ett eller ett par år. 

De extra stämmor som Gustav Düben kopierade för Laeta nobis 
omkring 1664 utgör violastämmor, som inte ingick i de ursprungliga 



64

italienska handskrifterna som italienarna hade med sig till Sverige på 
1650-talet. Däremot ingår violastämmor i den nordtyska stämupp-
sättningen, och de violastämmorna är helt identiska med Dübens. 
Strax efter det att Düben hade kommit över det stora notkomplexet 
från Nordtyskland hösten 1663 hade han med all sannolikhet kopie-
rat av dessa stämmor från den tyska stämuppsättningen. 

Det är rimligt att anta att de extra violastämmorna komponerats 
och lagts till när musiken var i Nordtyskland. Att lägga till extra vi-
olastämmor till den typiskt italienska besättningen med två violiner 
och basso continuo var en praktik helt enligt rådande stilidiom i nor-
ra Europa. Johann Matheson kallar i sin skrift Das neu-eröffnete Or-
chestre (Hamburg 1713) sådana violastämmor för Die füllende Viola 
(”fyllnads-violan”), och betraktar dem som en av de nödvändigaste 
delarna i en ”harmonieusen concert”. En genomgång av violastäm-
mor bland Dübens musikalier indikerar att han lärde sig praktiken 
att komponera och lägga till violastämmor just kring 1664. Som ett 
av de tidigaste exemplen på denna nya praktik hos Düben har La-
eta nobis sannolikt en roll i spridningen norrut av denna nordtyska 
praxis, vilken Gustav Düben fortsatte använda under hela sin tjänst-
göringstid.

En möjlig förmedlare
En nyckel till hur denna transfer kan ha gått till kan hittas i hand-
skrifternas papper. I det nordtyska stämmaterialet för Laeta nobis in-
går tre olika typer av vattenmärken. Två är av en typ som var vanligt 
förekommande i stor del av det tyskspråkiga området vid den här 
tiden, och de återfinns också i olika varianter i andra källor i Düben-
samlingen. Det tredje förekommer endast i de tyska stämmorna av 
Laeta nobis. Detta papper med sitt vattenmärke – vapenskölden för 
grevkapet Rantzau i Holstein – utgör ett exempel på ett papper som 
har brukats i ett begränsat lokalt sammanhang. 

Om vi flyttar oss tillbaka till vintern 1653/54, när de italienska 
musikerna befann sig vid drottning Christinas decimerade hov i 
Uppsala, ingick där även tyska och svenska instrumentalister, enligt 
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den engelske ambassadören Bulstrode Whitelocke. Den unge Gustav 
Düben var en av dem. En annan som sannolikt var engagerad i hov-
musiken under den här perioden var den tyska musikern Dietrich 
Becker. Han var för sin samtid känd för att vara en skicklig violinist 
och kompositör. Becker rekryterades till Magnus Gabriel De la Gar-
dies hov någon gång under 1654. Mellan De la Gardies hov och det 
kungliga hovet var det ett tätt utbyte av musiker. Becker skulle kun-
na vara en trolig förbindelselänk mellan Düben och Rantzau. 1655 
lämnade Becker Sverige och återvände till Schleswig-Holstein och 
slottet i Ahrensburg. Becker fick där anställning som hovmusiker hos 
familjen Rantzau, i vars tjänst han varit tidigare, innan han reste till 
Sverige. Det är rimligt att anta att bland annat papper med familjens 
vapen användes för musikutövningen, liksom vid andra angelägen-
heter vid Rantzaus hov. 

Året därpå, 1656, flyttade Becker till Celle för en anställning där 
som hovmusiker. 1662 blev Becker beviljad tjänstledighet för att resa 
till Lübeck och Hamburg för att ”förbättra sig i sin perfektion”, det 
vill säga vidareutbilda sig i sina musikaliska färdigheter. Det var just 
när Becker befann sig på sin utbildningsresa som det omfattande 
komplex av noter kom i Gustav Dübens händer. En inte oviktig de-
talj i denna skisserade orsakskedja är det faktum att Becker i grun-
den var organist och därför behärskade tabulaturnotation, den form 
i vilken större delen av musiken i det stora notkomplexet förflyttades 
norrut hösten 1663. 

I den rekonstruktion av förflyttningar som har skisserats här av 
Laeta nobis har materiella ting en avgörande roll i de olika kedjorna 
av händelseförlopp. Musik, musikalier och kompositionspraktiker 
har inte bara transporterats genom Europa i skilda riktningar, utan 
också på olika sätt anpassats till olika förutsättningar, såväl konfessi-
onella som kulturella, alla insatta i ett omfattande nätverk bestående 
av ting, människor och relationer dem emellan. 
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Homeros from the hylla
– vad är en klassisk text och var finns den egentligen?

Dimitrios Iordanoglou

Som den bildade läsaren naturligtvis inser lånar jag titeln till detta 
bidrag från RnB-låten ”Jenny from the block”, som släpptes för drygt 
15 år sedan. Den spelades in av Jennifer Lopez, stormrik megastjärna 
redan då, och låttexten går ut på att försäkra oss alla, publik och 
beundrarskara, att hon fortfarande – de monetära framgångarna till 
trots – är samma gamla vanliga J-Lo from the block. Hennes kvarter 
låg i The Bronx, den nordligaste och fattigaste av New Yorks fem 
stadsdelar. Visst fanns de som lät sig övertygas och röras, men av kri-
tikerna togs låten emot främst med häckel och hån. Det ekonomiska 
kapitalet låter sig inte alltid omsättas, ens i ett popkulturellt kapital, 
och det finkulturella kapitalet är ofta betydligt mer sniket än det 
ekonomiska. Hur skulle man annars tolka reaktionerna på en vid det 
här laget smått ökänd scen ur filmen The Boy Next Door? I filmen 
spelar J-Lo en lärare som får en förment förstautgåva av Iliaden – ett 
loppisfynd – i present av en student. Som det nöffades i kulturstu-
gorna och förståsigpåsofforna! Och som vore det ett gatlopp radade 
man upp sig för att bespotta denna idioti: ”In a scene that surely sets 
the mould for what’s to come, Claire’s new beau presents her with a 
‘first edition’ of Homer’s The Iliad”, ironiserade The Guardians re-
censent. Aftonbladet skrev att J-Los ”skådistalang överskuggas av nå-
got annat. Nämligen ett pinsamt faktamisstag.” För det är ju ytterst 
pinsamt, inte sant? Jämförbart med att hävda att Mona Lisa hänger 
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på Carolina Rediviva. Det vet ju varenda människa att hon finns på 
Louvren, precis som varenda människa ju vet att Iliaden finns – ja, 
att Iliaden finns... ja, var finns Iliaden egentligen? Just den frågan 
skall vi ägna oss åt i det följande.

Låt oss säga att jag en dag glider in på Carolina Rediviva, inte 
som värsta klassiska filologen, utan undercover, som en helt vanlig 
snubbe. Jag går fram till lånedisken och ber om hjälp att få låna Ilia-
den. Till svar får jag ett leende och en artig fråga om vilken jag är ute 
efter? Vaddå vilken, tänker jag. Är det här någon jävla praktikant, 
eller? Var jag kanske otydlig på något sätt?
”Il-i-a-d-en, den där av Ho-me-ros, du vet?”
Bibliotekarien behåller sitt lugn, och bara svänger över sin skärm för 
att visa mig att man får över 750 träffar på sökorden Homeros och 
Iliaden på Libris. 
”Eh... aha... över 750 säger du...” 
”Hhja”, säger bibliotekarien. ”Det finns mängder av sinsemellan väl-
digt olika verk, som alla gör något slags anspråk på att vara Iliaden. 
Titta här:
Vi har till exempel The Age of Bronze, ett seriealbum av Eric Sha-
nower som tar hänsyn till både Iliadentexten och till arkeologiska 
utgrävningsrapporter i ett försök att återge den homeriska världen 
historiskt troget. I sin ”cover” gick Dimitrios Iordanoglou på helt 
motsatt linje då han översatte delar av Iliaden till förortslang med 
anspelningar på raptexter i ett försök att väcka frågor om förhållan-
det mellan kanon och klass, om hur det kommer sig att exakt samma 
etik kan framhållas som föredömlig eller fördömas som förkastlig, 
allt beroende på vilken estetik den kläds och uttrycks i. Eller varför 
inte David Melnicks Men in Aida, som är en homofon översättning 
av Iliaden?” Här någonstans brister det för mig. Jag tappar allt. Fot-
fäste, tålamod och fattning: ”En homo-what?”
”Jo”, förklarar bibliotekarien vidare, ”titta här: På antik grekiska, ser 
Iliadens tre första verser ut såhär:
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μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν

När Melnick överför ljudbilden till det engelska språket blir resulta-
tet följande:

Men in Aïda, they appeal, eh? A day, O Achilles
Allow men in, emery Achaians. All gay ethic, eh?
Paul asked if team mousse suck, as Aïda, pro, yaps in.

”Nej, du driver, eller hur?”
”Inte alls”, försäkrar mig bibliotekarien. ”Det är blodigt allvar. Mel-
nick har översatt Iliadens första bok, men helt och hållit tagit fasta på 
en aspekt – alltså dess ljudbild – och låtit den tränga undan allt annat 
i översättningen. Så iscensätter den homofona översättningen en rad 
olika frågor om förhållandet mellan ljud och mening – när övergår 
det ena i det andra?”
”Öh...”
”Ja, precis så”.

Vid det här laget börjar till och med mitt undercover-jag att förstå 
att det här med utgåvor inte bara är något för samlare, utan att det 
faktiskt spelar roll. I fallet med Iliaden spelar det rentav all roll, vilken 
utgåva jag väljer att låna och läsa. Så vad är då en utgåva? Inte bara 
ett annat ord för bok väl? Nej, inte riktigt. Låt oss smaka litet på det.

I en ordprovning ledd av Glenn W. Most konstaterades en gång 
att ord som svenskans ”ut-gåva”, tyskans Aus-gabe och grekiskans ἔκ-
δοσις, har det gemensamt att de inleds med en förstavelse som sig-
nalerar något särskilt, nämligen att en utgåva är något som kommer 
”inifrån” och som görs tillgängligt till ett ”där ute”. Detta ”något” 
– i vårt fall Iliaden – kanske inte är fullt synligt eller fritt åtkomligt 
för andra än för dem som redan befinner sig på eller åtminstone har 
tillträde till insidan. Den här insidan kan vara av olika karaktär – 
det kan röra sig om en människas hjärna, det kommer kanske snart 



70

att röra sig om så kallade moln, men idag rör det sig väl fortfaran-
de främst om arkiv. Ett arkiv fungerar som ett slags ord-lager. Här 
förvaras de ord som inte omedelbart kasseras. Det är lite som att ha 
pengar på banken, vin i en källare eller mat i kyl och frys. De flesta 
av oss får inte plats med vintunnor uppe i köket – eller för den delen 
böcker i hall och arbetsrum – stålar i madrassen är helt inte säkert, 
och maten blir ju annars skämd. Ett arkiv kan fylla alla dessa och 
ännu fler funktioner.

Precis som i fallet med ”utgåva” finns en inifrån-och-ut-rörelse i 
etymologin för ordet ”arkiv”, men här framträder dessutom det inte 
helt obetydliga maktperspektivet. Ordet ”arkiv” härrör nämligen 
ytterst från grekiskans ἀρχή, som kan betyda ”början” eller ”prin-
cip”, men också ”styre”. Vi kan ofta översätta med ”makten”, kort 
och gott. I det klassiska Aten må makten ha utgått från de manliga 
medborgarna, men den utövades i mångt och mycket av ämbetsmän. 
Ämbetsmännen höll till i en byggnad som kallades archeion, dvs. ett 
Makt-eum, precis som ett Mus-eum (mouseion). Där satt de, i Ar-
cheion, Makt-eumet, och bestämde, och där förvarades alla beslut 
som de och deras företrädare hade fattat. Den här byggnaden var 
naturligtvis inte öppen närsomhelst, för vem som helst, och det är 
i själva verket få arkiv är det. Tvärtom finns i regel strikta regler för 
tillträde till arkiv. Man måste skaffa lånekort, och i vissa fall, som på 
The Bodleian i Oxford, rentav svära dyr och helig ed innan man får 
tillträde. Och inte ens då är det bara att gå in och ta för sig, för det kan 
tillkomma särskilda restriktioner för olika slags material. En utgåva är 
alltså ett sätt att släppa fram ord, förbi alla dessa avspärrningar.

Denna ordens svåråtkomlighet har nu inte alltid med regler att 
göra. För även om man hade helt fritt tillträde till ett arkiv skulle man 
snart märka att där ju finns en massa material som liksom förblir av-
spärrat i så måtto att det kanske är ytterst svårhanterligt eller rentav 
obegripligt, i alla fall för dem som saknar specialkompetenser. Om 
mitt undercover-jag gavs fritt tillträde till samtliga svenska arkiv skulle 
det kunna glida in på Linköpings stiftsbibliotek eller på Carolina och 
plocka fram textvittnena på bilden nedan, men utan kunskaper i gre-
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kisk paleografi och i det grekiska språket och litteraturen skulle det 
inte kunna veta att det i bägge fallen faktiskt rör sig om Iliaden. Ja, inte 
hela förstås, men i vart och ett av dessa textvittnen ryms ett litet stycke 
Iliad. Och trots att de inte är fullständiga måste väl dessa brottstycken 
ändå ligga närmare eller vara mer av den ”riktiga Iliaden” än den där 
förortsdyngan och homofon-grejen som jag citerade alldeles nyss, eller 
hur? Därmed har vi också givit ett första svar på vår ursprungliga fråga 
om var Iliaden egentligen finns: Iliaden ligger utspridd på en massa 
arkiv runtom i världen. I Sverige finns förutom det från Uppsala på 
bilden ovan även två papyrusfragment av Iliaden vid Linköpings stifts-
bibliotek. Sammantaget finns över 1500 sådana papyrusfragment, och 

Linköping Stiftsbibliotek Saml. 24:19, 1100-tal [?] 
Iliaden 23.555-598.

Pap. Ups. Gr. 22, [?] Iliaden 15.739–16.16  
samt 16.27–58
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till dessa kommer ett stort mörkertal ännu okatalogiserade papyrer. 
Därtill har vi 300-tal medeltida handskrifter – det är våra direkta 
textvittnen. De indirekta textvittnena är långt fler. Arkiven är Iliadens 
bårhus, och för att förklara hur den hamnade där, och hur man har 
gjort för att på frankensteinskt manér väcka liv i den igen, så måste vi 
gå ganska långt tillbaka i tiden.

Iliadens och Odysséns olika delar kallas ibland för ”böcker” av den 
enkla anledningen att de har nått oss i form av nedtecknade hexa-
meterdikter, men en gång i tiden var diktverkens beståndsdelar bara 
traditionella sånger, låtar som ingen kunde göra anspråk på att ha 
skrivit, inte bara på grund av att skrivkonsten ännu inte användes, 
utan också för att de var allmängods. 

En gång i tiden, innan skrivkonsten fanns, fungerade dessa och 
andra berättelser – myter även kallade – som ett verktyg inte bara 
för att underhålla och uppfostra, utan också för att förmedla olika 
slags kunskap från generation till generation. Myterna tjänade till 
att förklara varifrån världen kommer, och varför den fungerar som 
den gör, och de fastställde en rad olika bestämmelser, bland annat 
om hur människor bör tillbe gudarna och bete sig mot varandra. 
Innan skrivkonsten infördes på det grekiska kulturområdet arkive-
rades detta material i det mänskliga minnet i form av berättande 
sång – vad vi idag alltså kallar episk dikt. Sångerna framfördes med 
en fast rytm och återkommande strukturer och formler som gjorde 
dem lätta att memorera. Dessa sånger var sina samhällens minnes- 
och kunskapsbanker – deras bibel och lagbok, deras bibliotek och 
internet, deras konserter och biografer – i en och samma människa 
av kött och blod. Så massivt var sångarnas mentala förråd av rytmis-
ka ordkombinationer att man nästan kunde tala om det som ett eget 
slags språk. Den tidiga epiken författades inte i bemärkelsen att den 
skrevs ned och sedan lästes eller framfördes. Istället blev den till vid 
varje framförande för att ebba ut och dö med den sista tonen. Den 
fanns bara i sång, alltid igenkännbar, och ändå alltid ny, och varje 
sångare kunde bygga ut, ta bort eller hitta på helt nya myter och 
införa dem i traditionen.
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Mellan 500-talet och 300-talet före vår tideräkning genomgår 
den här sångartraditionen en ny, helt kritisk fas, som kommer att 
bli avgörande för den så småningom fixerade form som Iliaden skall 
komma att anta.  Det är nu, förmodligen under slutet av 500-talet, 
som Iliaden skrivs ned för första gången. Här har vi en förstautgåva, 
även om den sannolikt inte gavs ut, utan tvärtom förvarades bakom 
lås och bom, och tjänade både som ett medel och ett uttryck för 
makt. 

Den nya skriftteknologin påverkade hur sångerna kom att fästas 
i nedtecknad form: sångare kunde nu gå fram och tillbaka, stryka 
och ändra i texterna, och kanske till och med komponera nya dikter 
med pennan i handen, utan att sjunga dem inför en publik. Det 
är först nu som Iliaden – och förstås också Odyssén – förses med 
en upphovsman – en viss Homeros, men i bjärt kontrast till annan 
antik grekisk sång från skrivkonstens första barndom försökte ingen 
enskild individ göra anspråk på Iliaden och Odyssén inom ramen för 
verkens egen text då de för första gången nedtecknades, och det är 
verkligen slående hur anonyma och generiska Iliadens och Odysséns 
berättarröster är. Varenda sångare eller rapsod kunde göra dem till 
sina egna, se bara på Ion i Platons dialog med samman namn. I ti-
digskriftlig tid var Iliaden fortfarande oftast live, och den framfördes 
sällan från början till slut. Rapsod och publik beslutade om vilken 
del som skulle sjungas, och ett motiv till att texten överhuvudtaget 
skrevs ned tycks ha varit att bestämma en viss ordning. 

Det går knappast att överdriva hur betydelsefull den sångtradi-
tion var som Iliaden mejslades fram ur. Myterna om kriget i Troja var 
skoltext, och fram till 300-talets mitt var Iliaden den text vari sam-
hällets äldsta minne, teologi och etik fanns upptecknad. Flera hundra 
år senare, under senantiken, kunde grammatikern Herakleitos skriva 
”att slutet för Homeros är också slutet för oss”. Homeros kallades för 
hela Hellas lärare, och även om böcker, eller papyrusrullar i klassisk 
tid fortfarande var en relativt ny och dyr teknik, fanns där tillräck-
ligt många som hade tillgång till den för att det redan mot slutet 
av 400-talet (fortfarande före vår tideräkning) skulle ha uppstått en 
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bokmarknad. Redan då, kan vi tänka oss, kan man välja och vraka 
mellan olika rullar som alla, helt eller delvis, innehöll en nedtecknad 
Iliad. Varje stadstat, sångargille, hov, och kanske rentav skola med 
självaktning hade en egen, knappast kopierad från den första som 
skrivits ned, utan nedtecknad eller dikterad av den sångare som råkat 
finnas till hands. Och det här var inget märkvärdigt, tvärtom. I det 
arkaiska och klassiska Hellas hade varje stadsstat ”sin egen” av en 
mängd saker som hos oss tenderar att vara standardiserade: valuta, 
kalender, alfabet, måttsystem, osv. Problem och kontroverser tycks 
ha uppstått först när idéer om en författare eller upphovsman började 
tillämpas retrospektivt på vad som ursprungligen varit muntliga och 
kollektiva kulturella produkter. Impulsen att samla sådana saker som 
svar från det berömda oraklet i Delfi eller traditionella sånger om 
kriget i Troja och sätta dem på pränt var intimt förknippat med den 
styrande maktens vilja att monopolisera en viss version av det kultu-
rella arvet, eller att mönstra det kulturella arvet i legitimeringssyfte. 
Det var säkert en bland många bevekelsegrunder till att Ptolemaios 
den förste, en av Alexander den Stores generaler, grundade Mouseion 
och biblioteket i Alexandria. Där, i Afrika, utses västerlandets första 
överbibliotekarie. Han hette Zenodotos och kom från Efesos, och 
han ansvarade bland annat för en kulturimperialistisk agenda som 
gick ut på att samla, katalogisera och organisera allt som någonsin 
hade nedskrivits på det grekiska språket. Här, på 200-talet före vår 
tideräkning produceras en annan förstautgåva av Iliaden, Zenodotos 
så kallade ekdosis. Vi vet inte exakt hur den såg ut, eller hur han gick 
tillväga: det är osäkert om han producerade en ny text, snarare än 
rättade upp en befintlig genom att föra in ändringar. Varifrån dessa 
ändringar kom – andra papyrer med nedskriven text, egna minnen 
från rapsodiska framträdanden, eller hans eget huvud – kan vi inte 
säga med någon större säkerhet.

Att texten behövde rättas berodde inte på att det var praktikan-
ter som skrivit ned den, utan hade med skrivunderlaget att göra. 
Papyrus är fruktansvärt ömtåligt och går lätt sönder, och texter fick 
kontinuerligt skrivas om. Att skriva av text, är som att leka visk-
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ningsleken. Det blir alltid knas: ett stavfel här, ett överhoppat ord 
där, och där en helt obegriplig kråka. Därför behövdes kontinuerliga 
upprättningar, och från och med Zenodotos hans efterföljare i Alex-
andria antar man att utgivningsarbetet i regel såg ut såhär: man tog 
det textvittne som man råkade ha till hands – det ”bästa” om man 
råkade ha flera – och så rättade man upp det. Eventuellt skrev man 
till kommentarer och ordförklaringar i marginaler eller mellan rader, 
men sedan var det klart – en ny utgåva – och i Alexandria producera-
des flera utgåvor som skulle kunna göra anspråk på att ha varit ”den 
första” i ett eller annat avseende. Här producerades t.ex. den första 
som delade in Iliaden i de berömda 24 böckerna. J-Lo var naturligt-
vis helt fel ute, och ändå inte så fel, trots allt.

Det sägs ofta att boktryckarkonsten förändrade vårt sett att se 
på världen och rentav att tänka, och kanske stämmer det, men den 
förändrade inte vårt sätt att ge ut texter. Principerna förblev alltså de-
samma, långt efter Gutenberg, och i fråga om textkritik, eller kanske 
avsaknaden av densamma, finns ingen större skillnad mellan vårt 
äldsta textvittne till hela Iliaden, och den första tryckta utgåvan på 
antik grekiska. Vi ser dem båda i bild på nästa sida: 900-talshand-
skriften Venetus A, som förutom texten innehåller en massa kom-
mentarer i marginalen, som ytterst går tillbaka till de kommentarer 
som gjordes i biblioteket i Alexandria. Därunder har vi en sida från 
den första på antik grekiska tryckta utgåvan, den så kallade editio 
princeps, som producerades år 1488 av Demetrios Chalkokondyles, 
och som faktiskt står på Carolina. Vi vet inte vilken eller vilka hand-
skrifter som låg till grund för den tryckta boken, men handskriften 
Venetus A tycks inte ha använts, trots att den torde ha funnits runt 
hörnet eller på andra sidan torget.

Det var först under die Sattelzeit, den ”sadeltid” på plus-minus 
femtio år kring den franska revolutionen, som allt detta skulle kom-
ma att förändras. Nu sker djupgående förändringar i synen på det 
förflutna: ”historien” blir en ontologisk kategori – både ett renodlat 
objekt för studium, och en transcendent aktör som liksom tidigare 
gud driver utvecklingen framåt. Att förstå ”historien” blir därför av 
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största vikt. I Tyskland lanseras, både som ett upplysnings- och ett 
nationalstatsprojekt, en ny totalvetenskap för historisk rekonstruk-
tion, som kom att heta Altertumswissenschaft. Inom den klassiska 
filologin lanseras projektet av Friedrich August Wolf, i boken Prole-
gomena ad Homerum från 1795. Som titeln antyder var boken tänkt 
som ett förarbete till en planerad Homerosutgåva. Utgåvan kom vis-
serligen aldrig, men i prolegomena, förordet, lades likväl grunden till 
den moderna textkritiken. Här lanseras idén om att vi först måste 
samla samtliga textvittnen för att jämföra dem och väga dem mot 
varandra innan vi kan producera en utgåva. Endast på detta sätt får 
vi en text som vi kan lita på. Att bara ta ett textvittne och rätta upp 
det så att det passar ger samma stabilitet som att försöka bygga en 
pyramid från toppen.

Den första tryckta utgåvan av Iliaden från 1488.900-talshandskriften Codex Marcianus Graecus  
Z. 454 [= 822], även känd som Venetus A”
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Det var inte bara sadeltidens omförhandlade syn på det förflutna 
som inverkade på de nya principer för textutgivning som nu produ-
cerades. Än viktigare var det breda genomslag som Carl von Linnés 
och Charles Darwins biologiska taxonomier kom att få på det språk- 
och textvetenskapliga tänkandet i stort. Man började beskriva språk 
och handskrifter som besläktade och som delar av olika familjer som 
man kunde rita stamtavlor över. Inom textkritiken lanserades den så 
kallade stemmatiska metoden, också (och kanske mer) känd som den 
Lachmannska metoden, efter Karl Lachmann (1793–1851).

Ordet ”stemma” betyder familjeträd på latin, och ett familjeträd 
av handskrifter kan se ut som på bilden nedan. Inom den stemmatiskt 
orienterade textkritiken arbetar man utifrån ett mer eller mindre ut-
talat grundantagande om att all i medeltida manuskript bevarad klas-
sisk grekisk text härstammar från en enda handskrift. Det stämmer 
förvisso inte alltid, men sådan är alltså idealmodellen. Den postule-
rade urtext, som man kallar arketypen (och av vilken det ibland kan 
finns flera), brukar placeras någonstans i de mörka och slemma sex- 
och sjuhundratalen enligt vår tideräkning, som var sådär proverbiellt 
medeltida. Denna urmoder eller stamfader till alla bevarade hand-
skrifter har förstås gått förlorad, men genom att noggrant följa och 
jämföra dess avkommor, avskrifterna av avskrifterna av avskrifterna, 
går det att likväl att säga något om hur den torde ha sett ut.

Stemmatikens grundantaganden är ofta minst lika mekaniska 
som de är genetiska. I renodlade modeller beskrivs nämligen den 
textuella traderingen som en tämligen själlös process: varje gång en 
handskrift kopieras, förutsätter modellen, uppstår minst ett nytt fel. 
På grundval av sådana fel kan man dela in alla bevarade handskrifter 
i grupper – vi kan eliminera kopior av kopior, som ju bara kan inne-
hålla förlagans fel jämte flera nya, och till slut kan man, precis som 
Wolf hade avsett att göra, rekonstruera hur den stipulerade urtexten 
måste ha sett ut. Utgivaren är inte längre beroende av sin egen för-
måga, omdöme och smak – hen behövde inte jobba ope ingenii, dvs. 
med hjälp av sitt snille, utan bara ope codicum, alltså med hjälp av 
handskrifterna. Det är faktiskt lite new public management över det 
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hela, och precis som med NPM finns både för- och nackdelar med 
den stemmatiska metoden.

Låt oss titta på ett fantasistemma till en traktat om textkritik, till-
skriven en viss pseudo-Demetrios. Den är bevarad i sju handskrifter, 
som här har latinska bokstäver som sigla, eller symboler. De grekiska 
bokstäverna representerar förmodade, men förlorade handskrifter. 
Alfa representerar den förlorade urhandskrift från vilken alla andra 
emanerat, den så kallade arketypen. När textutgivaren samlat alla 
textvittnen börjar hen med vad som kallas recensio – en systematisk 
genomgång av samtliga textvittnen som syftar till att fastställa de-
ras inbördes förhållande. Handskrifterna G och F kan vi helt bortse 
från, då de enligt stemmat måste vara kopior av bevarade handskrif-
ter och alltså bara innehåller förlagans fel jämte egna, nya. Kom ihåg 
– vi antar att avskrifter sker helt mekaniskt, och att varje avskrift 
introducerar minst ett nytt fel!

Hyparketypen beta kan till större delen rekonstrueras. Där A och 
B har läsarter som avviker från varandra kan vi förlita oss på vad 
som borde ha stått i den rekonstruerade hyparketypen gamma – och 
denna rekonstruerar vi utifrån tre handskrifter med ganska stor sä-
kerhet. Om C avviker från D och E, utgår vi från att D och E har be-
varat vad som stod i gamma, eftersom ett större fel inte anses kunna 
uppkomma två gånger oberoende av varandra. Att rekonstruera alfa 
är däremot inte lika lätt när beta och gamma avviker från varandra. 
Det är ju i princip lika stor möjlighet för fel i båda. Valet mellan olika 
bevarade läsarter, som är möjliga i den meningen att de är korrekta i 
grammatiskt, metriskt och innehållsmässigt avseende kallas exami-
natio. När examinatio väl avslutats, och vi alltså kan rekonstruerat 
arketypen, ja då har vi ungefär 1000 år kvar av texttradering, med 
fel, som vi måste rätta efter eget huvud och förmåga och kunskap 
och känslighet. Detta sista steg kallas emendatio. Som ni ser går det 
inte att bortmekanisera det mänskliga omdömet eller, för den delen, 
hennes snille och smak. Textkritiken kan inte göra sig av med någon 
av sina två beståndsdelar. Den utgörs både av texten och av kritiken 
som nödvändigtvis innehåller ett personligt och spekulativt element.
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Det är förstås ett problem för dessa genetisk-mekaniska princi-
per att handskrifter inte beter sig som levande organismer, och att 
skrivare, kopister även kallade, inte är robotar. Tvärtom, skrivar-
na var ofta alltför mänskliga, och notoriskt otrogna den förlaga de 
skrev av. Låt oss återvända till vårt eget stemma. Ponera att den som 
skrev handskriften A hade tillgång till handskriften E, och ibland 
förde in varianter och korrigeringar i marginalen och mellan olika 
rader. I en ny avskrift kan sådana marginalia helt eller delvis flyta 
in i själva texten – och vi får alltså en blandtext – en text med två 
eller flera mammor. Sådana texter kallades länge ”kontaminerade”, 
och det låter ju verkligen inget vidare. Idag talas oftare om öppna 
texttraditioner då vi inte förklara den textuella traderingen i linjära 
hierarkier. Och utan linjära hierarkier blir det väldigt svårt att upp-
rätta familjeträd, stemmata. De stemmata som ändå upprättas blir 
då grovt förenklade, men icke desto mindre väldigt nyttiga, försök 
att visualisera traderingshistorien. Man får ofta nöja sig med att dela 
in handskrifter i grupper, för att sen förfara eklektiskt vid textetable-
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ringen. Som ni förstår är kontaminerade texttraditioner regel snarare 
än undantag. Förkritisk praxis tycks ha varit långt vanligare i de 
medeltida skriptorierna än vad idealmodellen medger. För Homeros-
texten finns förstås inget stemma. Textvittnena är för många och 
traderingshistorien är för komplex.

Det senaste utgåvan av Iliaden kom i slutet av 90-talet. Den för-
blir kontroversiell, i vissa läger bojkottas den rentav, inte minst på 
grund av att utgivaren, M.L. West, menar sig ge ut texten såsom den 
en gång, ursprungligen skrevs ned, inte av Homeros, men väl av den 
poet som enligt West författade hela Iliaden (utom bok 10), och som 
han lite prosaiskt kallar för P. Det går naturligtvis stick i stäv med 
den syn på verkets tillkomst som jag skissade ovan.

Wests utgåva innebär förstås inte ett slutgiltigt svar på vår in-
ledande fråga om var Iliaden egentligen finns. Redan innan den 
färdigställdes började en ny utgivarpraxis att sprida sig från medel-
tidsfilologin till den filologi vars uppgift det är att ge ut de klassiska 
grekiska och latinska texterna. Allt sedan 1970-talet har vi kunnat se 
ett nytt intresse för enskilda textvittnen, och man har i högre grad 
valt att ge ut och kommentera det bästa vittnet eller andra enskil-
da textvittnen, istället för att försöka konstruera en idealtext, såsom 
utgivaren tycker att den borde ha sett ut. Och denna nyorientering 
har delvis inspirerat arbetet med ett helt nytt utgivningskoncept för 
Iliaden. På Center for Hellenic Studies vid Harvard arbetar man sedan 
2010 med det att producera en digital homerisk så kallad multitext. 
Det går till så att man samlar historiska textvittnen – handskrifter, 
papyrer, men också citat hos andra antika författare och information 
i kommentarer, så kallade skolier, och gör ett gränssnittdär en läsare 
ska kunna få tillgång till och jämföra materialet på olika sätt. Meto-
den, menar man, är den enda försvarbara för en ”text” som Iliaden, 
eftersom den ursprungligen aldrig existerade som en text, utan hela 
tiden aktualiserades på olika sätt. En digitalt presenterad multitext, 
säger projektledarna, innebär en bättre representation av Iliadens 
muntliga väsen, och kommer att ge oss en bättre förståelse för hur 
muntliga texter traderas i och som skriven text.
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Idéen med en multitext lanserades långt innan projektet starta-
de. Då Harvardskolans guru, Gregory Nagy, recenserade den första 
delen av Wests utgåva av Iliaden, dömdes utgåvan ut som en rekon-
struerad ”unitext”, och i dess ställe föreslog Nagy: 

A multitext edition of Homer needs to be designed in a format that 
displays most clearly all the surviving textual variants, both vertical and 
horizontal. It should have a base text (texte à base) that is free of arbitrary 
judgments, such as the choosing of one variant over another on the basis 
of the editor’s personal sense of what is right or wrong, better or worse. 
In other words, the base text needs to be formatted to show all locations 
where variants are attested, and all the variants that can be slotted into 
those locations -- without privileging any of these variants.

Detta är på många sätt en lovvärd ambition, men även här finns 
problem. Det kan vara lätt att förlora sig i de matriser av syn- och 
diakrona läsarter som multitexten målar upp. Och – om multitexten 
försöker rädda oss från en enskild utgivares diktatoriska val genom 
att dränka oss i en tsunami av varianter kräver den i princip av oss, 
av var och en av oss, att vi måste vara (eller kunna bli) Homeros-ut-
givare. Men alla kan inte navigera i kaos, och en av de uppenbara 
fördelarna med en så kallad unitext är just att den bringar en inte helt 
godtycklig ordning – och det blir endast ett allvarligt problem om 
vi glömmer bort att varje kritisk utgåva alltid innebär en idealisering 
och förenkling av en långt mer smutsig och komplex verklighet.

Mitt undercover-jag kom hem från biblioteket den där dagen 
med ett antal böcker, artikelkopior och tips på websidor, men det har 
fortfarande inte bestämt sig för vilka olika Iliader som borde läsas.
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Rudbeckarnas böcker  
i Leufstabruk

Erik Hamberg

I mitten av 1980-talet fick Uppsala universitetsbibliotek övertaga an-
svaret för herrgårdsbiblioteket i Leufstabruk, som funnits på samma 
plats och i samma lokal sedan 1700-talets mitt. I detta unika biblio- 
tek, en kulturell och bokhistorisk skatt, finns 1700-talets idé- och 
tankevärld fysiskt närvarande. Biblioteksmiljön utgör en tidskapsel 
som tar oss 250 år tillbaka i tiden och som tydligt speglar upphovs-
mannens intressen och värderingar.

Släkten De Geer och Leufsta
Järnbruken i Uppland fick sin malm från den betydelsefulla gruvan 
i Dannemora, som var i drift redan vid slutet av 1400-talet. Genom 
Leufstabruk rinner Risforsån, som tidigt kom att utnyttjas vid järn-
framställningen på platsen. Det så kallade Bondebruket, som fanns 
här, är känt från 1578. Några år senare, 1596, anlade Kronan här ett 
järnbruk. Från 1615 drevs detta av privata intressen. År 1633 blev 
den invandrade holländaren Louis De Geer (1587–1652) ensam ar-
rendator till järnbruket, som pant för en fordran hos Kronan. Tio år 
senare, 1643, köpte De Geer bruket av Kronan. Det drevs sedan av 
släkten i flera generationer ända fram till första världskriget. Famil-
jen De Geer hade flera olika järnbruk i Uppland och dessa tillverkade 
framför allt stångjärn, men även stora mängder spik. Mycket av det 
som producerades gick på export. En betydande del av produktionen 
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såldes till stålindustrin i Sheffield i England. Det goda rykte som 
stålet från Sheffield fick var ett resultat av den högkvalitativa råva-
ran, stångjärnet, som levererades från Leufstabruk. Verksamheten 
var under lång tid både omfattande och lönsam. 

Efter Louis De Geers bortgång drevs bruket av sonen Emanuel 
(1624–1692), som bland annat förvärvade Bondebruket. Han efter-
träddes av brorsonen Charles De Geer (1660–1730), som även fick 
titeln landshövding. Denne var ogift och hade inga barn, så vid hans 
död ärvdes Leufstabruk, nu Upplands största brukskomplex, av bror-
sonen Charles De Geer, som vid denna tidpunkt endast var tio år 
gammal. Den unge Charles De Geer var född på Finspångs slott 
1720, men han och hans familj bodde sedan flera år i Holland, dit de 
flyttat med en svensk informator, Olof Hiorter, som sedermera kom 
att bli astronom i Uppsala. 

När arvet av den stora bruksanläggningen stod klart intensifie-
rades förberedelserna för den unge arvingens återkomst till Sverige, 
såväl när det gällde hans uppfostran som utbildning. År 1730 hette 
brukets förvaltare Georg Svebilius och han vinnlade sig om att på 
bästa sätt förbereda sin unge husbondes återkomst till Sverige. En 
ny herrgårdsbyggnad var vid 1730-talets början under uppförande 
i Leufstabruk, sedan den gamla karolinska herrgården av trä, lik-
som i det närmaste hela bruket med bostäder och verkstäder, hade 
bränts ned av ryska styrkor i slutet av juli 1719. Svebilius hade täta 
kontakter med Charles De Geer och hans far Jean Jacques De Geer 
(1666–1738), likaså med Charles’ femton år äldre bror Louis, som 
redan återvänt till Sverige för att ansvara för driften av familjens gods 
Finspång i Östergötland. Samtidigt förbereddes brodern Anthony 
(Anton) (1721–1756) att ta över Österbybruk.

Den unge bruksägaren i Leufsta skulle naturligtvis ha ett präk-
tigt bibliotek och Georg Svebilius kunde från Olof Rudbeck d.y., 
som vid denna tid var i sjuttioårsåldern, redan år 1732 inköpa Olof 
Rudbeck d.ä:s Atlantica, detta märkvärdiga historiska arbete om 
Sveriges påhittade forntid. 

Redan som tonåring hade dock Charles De Geer ett eget natur-
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vetenskapligt orienterat bibliotek på slottet Rijnhuizen i Utrecht, 
där familjen bodde. Han var särskilt fascinerad av insekter, som han 
studerade noga. Han kom med tiden att bli brukspatronen som sam-
tidigt utvecklades till en framgångsrik och internationellt erkänd 
entomolog. 

Charles De Geer kommer till Sverige
På försommaren 1738 återvände Charles De Geer till Sverige och 
han vistades inledningsvis i Uppsala. Här fick han snart person-
lig kontakt med den gamle Olof Rudbeck d.y. och han inköpte för 
14.000 daler kmt. såväl den så kallade Blomboken som från slutet av 
1670-talet i tjugo års tid utarbetats av Olof Rudbeck d.ä. och hans 
familj, som den så kallade Fogelboken, vilken hade den ornitologiskt 
intresserade Olof Rudbeck d.y. som upphovsman. Dess tillkomst kan 

Herrgården i Leufsta färdigställdes under 1730-talet. Foto: Erik Hamberg.
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dateras till åren runt 1700. Om De Geer vid denna tidpunkt även 
köpte Campus Elysii, det tryckta resultatet av arbetet med Blombo-
ken, har inte kunnat fastställas, men det är troligt. 

Charles De Geer blev snart uppmärksammad i såväl Uppsala som 
Stockholm. Vid ännu inte fyllda 20 år blev han i slutet av 1739 invald 
i Kungl. Vetenskapsakademien, som den yngste någonsin. Sannolikt 
såg man inte bara till hans vetenskapliga meriter, utan tänkte sig att 
denne förmögne och ännu ogifte unge man skulle kunna stödja den 
unga akademin finansiellt. De Geer fick snart ett flertal artiklar om 
insekter publicerade i Vetenskapsakademiens handlingar och han 
blev så småningom författare till ett av det svenska 1700-talets mest 
omfattande vetenskapliga arbeten, Mémoires pour servir à l’ histoire 
des insectes, som gavs ut i sju delar mellan 1752 och 1778. 

Efter en tid i Uppsala kunde De Geer flytta in i herrgården på 
Leufsta och 1741 ta över ansvaret för brukets skötsel. Så småningom, 
i slutet av 1750-talet, uppfördes de två små paviljonger som flankerar 
herrgården. De ersatte ett par byggnader av liknande storlek, vilka 
revs 1757. Den arkitekt som anlitades för dessa nya envånings bygg-
nader var Jean Eric Rehn och de tillkom för att hysa biblioteket res-
pektive naturaliesamlingen. Här kunde Charles De Geer få ordning 
på och visa upp sina växande samlingar av böcker och naturalier.

Herrgårdsbiblioteket i Leufstabruk
Av sin farbror landshövdingen fick Charles De Geer ärva 93 böck-
er. Själv medförde han tolv stora trälårar med böcker och instru-
ment när han flyttade från Holland. Hans bibliotek på herrgården i 
Leufstabruk växte ständigt genom inköp från bokhandlare i bland 
annat Amsterdam och Stockholm. Samlingen kom att präglas av 
hans egna och familjens läsintressen. Tillsammans med hustrun  
Catharina Charlotta Ribbing hade Charles De Geer fyra söner och 
fyra döttrar och biblioteket hade naturligtvis betydelse för deras upp-
fostran och uppväxt.

Långa serier av olika vetenskapliga sällskaps publikationer, natur-
vetenskaplig litteratur i skilda discipliner, Diderot och d’Alemberts 
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stora franska encyklopedi samt rikligt med historisk litteratur och 
reseberättelser återfinns än idag på bibliotekshyllorna. Där står även 
religiösa böcker, men samtidigt radikal och i vissa fall förbjuden upp-
lysningslitteratur, filosofi och politiska skrifter. De senare, liksom en 
hel del äldre och nyare skönlitteratur och erotiska romaner synes ha 
införskaffats av den äldste sonen, politikern Charles De Geer (1747–
1805), som fortsatte att utvidga biblioteket fram till sin död. Till den 
stora samlingen med böcker hörde även ett betydande antal noter för 
den musikaliskt intresserade familjen, liksom en omfattande samling 
med gravyrer.

Ett av de mer betydande inköpstillfällena för böcker uppenbara-
de sig redan 1741, samma år som Charles De Geer övertog ansvaret 
för driften av bruket i Leufsta.

Biblioteksbyggnaden i Leufsta uppfördes i slutet av 1750-talet, efter ritningar av  
Jean Eric Rehn. Foto: Erik Hamberg.
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Bokauktionen efter Olof Rudbeck d.y.
Under den korta tid som Charles De Geer var bosatt i Uppsala, när-
mare bestämt den 23 mars 1740, avled Olof Rudbeck d.y.; han hade 
då just fyllt 80 år. Hans efterlämnade boksamling var inte uppseen-
deväckande stor, men den innehöll många betydelsefulla naturve-
tenskapliga böcker och förmodligen kom många av dem från fadern. 
Inför försäljningen inventerades denna samling med böcker i juni 
1740 av universitetets bibliotekarie Andreas Norrelius (1679–1749) 
och den gamle medicinprofessorn Lars Roberg (1664–1742). Den 
senare var själv en stor boksamlare och möjligen hade han sin tids 
största bibliotek i Uppsala. 

Rudbecks böcker auktionerades ut i Uppsala mitt i vintern 1741, 
med början den 23 februari. Den tryckta auktionskatalogen omfat-
tade 1.999 utrop med böcker samt 99 manuskript i olika format. Sex 
poster med ”diverse saker” fanns också med, bl.a. några tryckstockar 
till Atlantican.

Det har tidigare uppmärksammats att Charles De Geer vid bok-
auktionen efter Olof Rudbeck d.y. förvärvade två Linnémanuskript 
samt en handskrift kallad ”Plantae Lapponicae”. Dessa återfinns nu-
mera i den del av Leufstasamlingen som förvaras på Uppsala uni-
versitetsbibliotek. Däremot har inte någon närmare undersökning 
företagits om huruvida ytterligare förvärv gjordes av De Geer vid 
denna auktion.

I Leufstasamlingen finns det ett interfolierat exemplar av Olof 
Rudbeck d.ä:s Hortus botanicus, som trycktes 1685. Detta exem-
plar är försett med egenhändiga anteckningar av författaren. På den 
främre pärmens insida finns det ett handskrivet nummer, 691. Vid 
arbete med samlingen fick jag en ingivelse att kontrollera detta exem-
plar mot bokauktionskatalogen. Det kunde då konstateras att detta 
nummer är detsamma som auktionskatalogens nummer 691 bland 
kvartovolymerna. Det kan alltså fastställas att boken har förvärvats 
av De Geer just vid denna bokauktion. Därmed blev det intressant 
att försöka knyta ytterligare volymer i Leufstabiblioteket till auk-
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tionskatalogen, genom att undersöka auktionsnummer som skrivits 
in med bläck i De Geers böcker. I allmänhet finns dessa nummer 
inskrivna på frampärmens insida. 

Det kunde då bekräftas att de två Linnémanuskripten, ”Hortus 
Uplandicus” och ”Adonis Uplandicus” fanns med som en auktions-
post bland handskrifterna i kvartoformat i auktionskatalogen; num-
ret ”33” fanns antecknat på bägge volymerna och beskrivningen i 
katalogen var ”Caroli Linnæi Hortus Vplandicus Vol. II:”.  Likaså 
”Plantae Lapponicæ”, som tillkommit som ett resultat av Olof Rud-
beck d.y.:s Lapplandsresa 1695, köptes in av De Geer vid bokauktio-
nen efter Olof Rudbeck. Denna volym erhöll nr. 14 bland manus-
kript och handskrifter i folioformat.

Det gällde nu att identifiera hur auktionsnumren skrivits in i 
böckerna vid just denna auktion; många andra nummer från olika 
bokauktioner eller bibliotekskataloger återfinns nämligen i entomo-
logen Charles De Geers och hans sons efterlämnade samling med 
böcker, som omfattade ungefär 8.500 volymer. Fanns det fler voly-
mer som köpts in av Charles De Geer efter Olof Rudbeck d.y.? Jo, det 
skulle visa sig att så var fallet och uppenbarligen hade en och samma 
person antecknat alla auktionsnummer.

Rudbeckarnas bokintressen och branden  
i Uppsala 1702
Men först några ord om rudbeckarnas böcker. Olof Rudbeck d.ä., som 
var född 1630, studerade medicin i Uppsala och han gjorde i början 
av 1650-talet den epokgörande upptäckten av lymfkärlssystemet i 
kroppen. Efter en utlandsresa till Holland 1653–1654, med studier 
i anatomi och botanik, grundade han vid hemkomsten den bota-
niska trädgården i Svartbäcken. Botanik kom att bli ett av hans sto-
ra intressen, inte minst sedan han fick tillgång till den tysk-danske 
läkaren Joachim Bursers herbarium, vilket 1658 hade tagits som 
krigsbyte i Danmark och 1666 skänkts till universitetet i Uppsala. 
Studiet av detta herbarium kom att inspirera Rudbeck till att av-
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bilda världens alla växter, vilket resulterade i vad som brukar kallas 
för ”Blomboken”, ursprungligen 12 foliantvolymer (numera 11) med 
avtecknade och färglagda växter, som framställdes ungefär samtidigt 
med den tryckta versionen, vilken kallades Campus Elysii (”de Ely-
seiska fälten”). 

I Olof Rudbeck d.ä.:s bibliotek kom säkert åtskillig äldre och 
samtida medicinsk och botanisk litteratur att ingå, men några när-
mare eller säkra uppgifter om vad som fanns på hans hyllor finns det 
inte. Sannolikt köpte han många av sina böcker under utlandsvis-
telsen. 

Men det var inte bara naturvetenskaplig litteratur som intressera-
de Olof Rudbeck d.ä. Hans intressen omfattade även historia och filo- 
logi, något som manifesterades i hans märkliga Atlantica, ett arbete 
som skulle beskriva Sveriges ärofulla forntid och platsen för de olika 
folkslagens urhem. Spår av dessa historiska och filologiska intres-
sen finns också i bokauktionskatalogen från 1741, när sonens böcker 
gick under klubban, men vi kan idag bara ana eller gissa vad som en 
gång kan ha tillhört fadern. 

En stor del av Olof Rudbeck d.ä.:s böcker blev dock lågornas 
rov när den förödande stadsbranden härjade i Uppsala den 16 maj 
1702. Men allt gick inte till spillo. Rudbeck hade byggt ett så kallat 
säkerhetsrum i sin gård vid Stora torget och i detta förvarades de vik-
tigaste delarna av boksamlingen. Johan Eenberg, som författade en 
skildring av brandens förlopp, skrev om Olof Rudbecks fastighet att 
”där var järndörr och järnlucka för fönstret; dock hade röken slagit 
in, och svärtat böckerna; bland vilka en del hörde publika bibliothe-
ket till.”  Förutom sina egna böcker så förvarade Rudbeck sålunda 
hemlån från universitetsbiblioteket i detta rum. Böcker som förvara-
des där och bevarats till vår tid vittnar om brandens häftiga förlopp, 
eftersom de har uppenbara skador av sot eller vatten.

Brandskadade böcker
En genomgång och analys av Charles de Geers bibliotek i Leufsta-
bruk ger vid handen att han köpte ett sextiotal volymer vid auktionen 
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efter Olof Rudbeck d.y. Däribland finns ett par volymer som med all 
säkerhet bär tydliga spår från branden den fatala dagen i mitten av 
maj 1702. Det rör sig om några volymer som har tydliga sotskador 
och därför utgör en handfast illustration till Eenbergs berättelse. 

Ett av dessa arbeten är det ena av två band av Basilius Beslers 
berömda Plantarvm Horti Eystætensis, (fol. 153) ett mäktigt botaniskt 
verk som utkom på 1610-talet i fyra delar, en för varje årstids blom-
mor. Besler, som var apotekare och botanist, var född i Nürnberg 
1561 och han avled där 1629. Volymerna, i stor tvärfolio, visar de 
växter som fanns i furstbiskopen Johann Konrad von Gemmingens 
trädgård i Eichstätt i Bayern. Just detta band, bundet i skinn, med 
sommarens och vinterns blommor, är kolorerat, i motsats till det an-
dra bandet, med vårens och höstens blommor, bundet i pergament. 
Det senare bandet är helt annorlunda och har inte alls samma sot-
skador. Det kan ha förvärvats av Olof Rudbeck d.y. vid ett senare 
tillfälle.

Bland de brandskadade böckerna som förvarades hemma hos 
Olof Rudbeck d.ä. återfinns ytterligare två botaniska verk i De Geers 
bibliotek. Det ena av dessa är Canadensium plantarum aliarumque 
nondum editarum historia från 1635 (kvarto 214), som är författat av 
den franske läkaren och botanisten Jacques Philippe Cornut (1606–
1651). I detta arbete lämnas en tidig beskrivning av Nordamerikas 
flora. Det här exemplaret kan med all säkerhet knytas till Olof Rud-
beck d.ä., eftersom det har en dedikation till honom från Anton 
Friderici, som är daterad 1671. Denne var en tysk läkare som var 
verksam i Hamburg fram till 1672, då han flyttade till Stockholm. 
Där blev han medlem av Collegium Medicum. 

Ett annat sotskadat botaniskt arbete är holländaren Abraham 
Muntings (1626–1683) Waare oeffening der planten, tryckt i Amster-
dam 1672 (kvarto 230). Det omfattar tre avdelningar och behandlar 
träd, buskar, kryddor och lökväxter. Munting var professor i botanik 
i Groningen, där han ansvarade för den på sin tid berömda botaniska 
trädgården, som kallades ”Groningens paradis”. I just detta exemplar 
har Olof Rudbeck d.ä. längst upp på den främre pärmens insida no-
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terat att han infört uppgifter från denna bok till sitt referensexemplar 
av Caspar (Gaspard) Bauhins Pinax theatri botanici, utgångspunkten 
för arbetet med Blomboken. Rudbecks exemplar av Bauhins Pinax 
finns för övrigt bevarat på Uppsala universitetsbibliotek.

Olof Rudbeck d.y:s egna bokförvärv
Olof Rudbeck d.y. vistades utomlands under åren 1687–1690 och 
han kunde under besök i England, Holland och Tyskland säkert 
köpa in åtskillig litteratur, inte minst i botanik. Det är dock numera 
i det närmaste omöjligt att avgöra hur mycket och vad som kom från 
fadern i den boksamling som såldes efter sonen Olof Rudbeck d.y.:s 
bortgång 1740, utom i några enstaka fall. En bok som Olof Rudbeck 
d.y. uppenbarligen fick när han besökte London är den engelske na-
turforskaren Christopher Merrets Pinax rerum naturalium Britanni-
carum. Denna volym fick han av James Petiver, som var apotekare, 
botanist och entomolog i London. Vid bokauktionen 1741 försågs 
denna bok med nummer 665 bland oktavvolymerna.  

Det finns ytterligare en bok i Leufstabiblioteket som bevisligen 
tillhört den ovan nämnde Friderici. Det är ett zoologiskt arbete av 
Stephan von Schonevelde, nämligen hans berömda bok om fiskar, 
Ichtyologia et nomenclaturae animalium marinorum som gavs ut re-
dan 1624. Friderici har antecknat att han köpt boken i Hamburg 
1660. Den fanns sedan på en hylla i Fridericis bibliotek fram till 
hans bortgång och såldes vid den bokauktion som hölls efter honom 
i Stockholm 1692. Boken återfinns på sidan 43 i katalogen och den 
köptes då av Olof Rudbeck d.y., som skrev sitt namn på titelbladet. 
När hans bibliotek såldes 49 år senare fick exemplaret nummer 301 
bland kvartovolymerna. Charles De Geer fick då betala 3 daler kop-
parmynt för detta förvärv. 

Hittills har jag funnit 14 olika böcker med Olof Rudbeck d.y.:s 
namnteckning ”Olof Rudbeck sonen” i Leufstabiblioteket. Ett flertal 
av dessa är tryckta under 1600-talets sista årtionde och de kan knap-
past ha förvärvats av fadern, så förmodligen är de köpta av sonen 
Rudbeck. Andra böcker med namnteckning är tryckta efter år 1700. 
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Abraham Munting, Waare oeffening 
der planten från 1672 uppvisar sot-
skador från branden i Uppsala 1702. 
Foto: Erik Hamberg.

Olof Rudbeck d.y. fick 
Christopher Merrets Pinax 
rerum naturalium Britan-
nicarum i gåva av apoteka-
ren James Petiver. Notera 
auktionsnumret 665 jämte 
priset som De Geer fick 
betala, 4 daler kmt. 
Foto: Magnus Hjalmarsson, 
UUB.
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Namnteckningen kan betyda att Rudbeck d.y. själv förvärvat dessa 
böcker och att han inte övertagit dem efter fadern.

Det som fanns kvar av Olof Rudbeck d.ä.:s bibliotek övertogs 
med all sannolikhet av sonen Olof Rudbeck d.y. efter faderns död ett 
par månader efter branden. Sonen hade sin tjänstebostad i ett hörn 
av den botaniska trädgården, dvs. den nuvarande Linnéträdgården. 
Där hade den byggnad som numera är Linnémuseet, uppförts av 
Olof Rudbeck d.ä. 1693 som prefektbostad för sonens räkning. Den-
na byggnad klarade sig vid den stora stadsbranden och här hamnade 
av allt att döma det som fanns kvar av faderns bibliotek, tillsammans 
med sonens egna böcker. 

Charles De Geers övriga inköp av böcker efter  
Rudbeckarna
De Geer köpte upp en ansenlig del av Rudbecks botaniska litteratur 
vid bokauktionen 1741. Och det gjorde han trots att botanik inte var 
hans främsta intresse. Förklaringen kan vara att han ville veta allt om 
de värdväxter som olika insekter utnyttjade och därför ville köpa in 
de botaniska verk som erbjöds och som han inte redan ägde. Men det 
kan också vara så att han hade ett allmänt intresse av botanisk litte-
ratur, eller ville passa på att köpa sådana böcker ur den rudbeckska 
samlingen, där botanik varit av särskild betydelse. I åtskilliga av de 
böcker som köptes vid auktionen, men inte alla, har De Geer också 
antecknat vad han fick betala för dem. Om han var personligen när-
varande vid auktionen är inte känt, men vi får förmoda att han själv 
var med och bjöd när böckerna gick under klubban.

De stora botaniska namnen under 1500- och det tidiga 1600-talet 
var italienaren Andrea Cesalpino (1519–1603), flamländaren Caro-
lus Clusius (1526–1609) och den ovan nämnde schweizaren Caspar 
Bauhin (1560–1624). De försökte alla inordna växterna i olika sys-
tem. Cesalpino finns inte företrädd i Leufstabiblioteket, men ett av 
Clusius’ arbeten fann vägen till De Geers bokhyllor när Rudbecks 
böcker såldes. Det var Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, 
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Austriam & vicinas quasdam provincias observatarum historia, en av 
de första böckerna som handlar om Österrikes och Ungerns alpi-
na flora, tryckt av Christophe Plantin i Antwerpen 1583. Men även 
Bauhin fanns representerad hos De Geer, men dessa volymer kom 
inte från Rudbeck. Det har visat sig att Charles De Geer köpte to-
talt ett trettiotal botaniska verk efter Rudbeck, det vill säga ungefär 
hälften av alla de böcker som han förvärvade vid denna bokauktion.

Men vad köpte han mer? Jo, han ropade in en del historisk och 
statsrättslig litteratur, men även bergsvetenskap, resebeskrivningar, 
liksom zoologiska böcker. Bland de zoologiska verken märks till  
exempel fransmannen Guillaume Rondelets (1507–1566) berömda 
bok om fiskar, Libri de piscibus marinis, som publicerades i Lyon 

Stephan von Schoenevelde, 
Ichtyologia ägdes först av  
Anton Friderici, köptes sedan  
av Olof Rudbeck d.y. 1692  
och slutligen av Charles  
De Geer 1741.  
Foto: Magnus Hjalmarsson, 
UUB.
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1554–1555. Särskilt anmärkningsvärt är dock De Geers förvärv av 
ungefär tio stora folianter författade av den italienske naturforskaren 
Ulisse Aldrovandi (1522–1605). De hade nummer 85–92 i auktions-
katalogen. Nummer 93 föll bort vid tryckningen av auktionskatalo-
gen, men i den volym som skulle ha haft det numret, Aldrovandis 
”Ornitologiae”, tryckt 1610, har de auktionsansvariga i stället, för 
säkerhets skull, noterat ”Rudbeck” med rödkrita, så att volymen inte 
glömdes bort vid auktionen. 

Betecknande är att en övervägande del av de böcker som De Geer 
förvärvade vid auktionen efter Rudbeck är bundna i pergament, 
vilket var vanligt i bibliotek från 1600-talet. Själv utnyttjade De 
Geer bokbindare i Stockholm som i allmänhet band in hans böcker 
i smakfulla och relativt enkla bruna skinnryggsband med stänkta 
papper; pergament användes inte. I början av 1900-talet blev dock 
en rad böcker i Leufstabiblioteket ombundna; de är överlastade med 
förgyllning på ryggen och ibland hårt skurna av Hedbergs bokbinde-
ri i Stockholm. Dessa böcker, med nya för- och eftersättsblad, saknar 
naturligtvis eventuella uppgifter om proveniens som kan ha funnits 
på pärmens insida och försättsblad.

*

År 1907 utgav Erik Gustaf Lilliebjörn en tryckt katalog över bibliote-
ket. Fram till nu har dock bara en mindre del av böckerna registrerats 
i den nationella bokdatabasen Libris, men helt nyligen har Riksban-
kens Jubileumsfond beviljat medel till ett treårigt projekt, ”The li-
brary of Leufstabruk”, där Uppsala universitetsbibliotek tillsammans 
med det holländska nationalbiblioteket kommer att katalogisera hela 
bokbeståndet. I detta deltar Peter Sjökvist, Helena Backman samt 
Alex Alseemgest. Den sistnämnde har redan konstaterat att åtskilliga 
holländska tryck som ingår i Leufstabiblioteket tidigare varit mer 
eller mindre okända i Holland. Att skapa bibliografiska poster för 
dessa i en modern bokdatabas är av stort bokhistoriskt intresse, även 
internationellt.
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Den undflyende notarien

Annie Mattsson

Arkiv är centrala för historieskrivningen – och omges ibland av ett 
visst romantiskt skimmer. När man sitter med ett handskrivet doku-
ment med en distinkt handstil som tillhört en individ som varit död 
i hundratals år är det lätt att förundras och fångas av en känsla av 
närhet till historien. De döda talar till oss ur arkivet och uppenbarar 
sig för oss ur dokumenten. Denna typ av fantasier är lockande, och 
kanske även nödvändiga, för den som sysslar med arkivforskning, 
men de riskerar också att leda på avvägar om vi inte är medvetna om 
dess förrädiska fallgropar. 

Med medieteoretikern Wolfgang Ernsts ord är föreställningen 
om röster i arkivet och liv bakom dokumenten ett slags historikerns 
hallucinationer. De riskerar också att dölja det faktum att det inte är 
talat språk vi möter, utan skrift, vilket är ett medium med särskilda 
egenskaper. Inte heller är det liv vi möter, utan döda dokument. I 
verkligheten är arkivet tyst och dött.

Ett område där dessa ”hallucinationer” är särskilt vanligt före-
kommande är, som historikern Carolyn Steedman påpekat, inom 
socialhistorien. Där beskrivs syftet ofta att vara att i arkiven hitta 
och återuppväcka döda och bortglömda personer som bedömts som 
oviktiga av tidigare historieskrivning. Där lyfts också ofta domstols-
protokoll och polisrapporter fram som en typ av material där ”den 
lilla människan” får komma till tals.

I beskrivningar av ”röster” och ”liv” ligger en föreställning om 
arkivet och dess dokument som ett fönster genom vilket vi kan se 
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det förgångna, eller åtminstone som en neutral behållare fylld av 
information om historien. Den sortens föreställningar innebär en 
ovillighet att se arkivet som sådant och hur dess egenskaper påverkar 
vad vi kan plocka ut ur det, och det är något som har uppmärksam-
mats och ifrågasatts inom det som kommit att kallas ”den arkiviska 
vändningen”, till vilken både Ernst och Steedman kan räknas, till-
sammans med exempelvis Arlette Farge. De – och andra – har vänt 
blicken mot arkivet i sig och historikernas relation till det.

Medan Foucault använde begreppet ”arkivet” i en abstrakt be-
tydelse för att benämna ”lagen om vad som kan sägas” i en viss 
historisk kontext har forskare inom den arkiviska vändningen 
uppmärksammat hur de faktiska konkreta arkiven också möjliggör 
visst vetande – och omöjliggör annat. Inom den tyska mediearke-
ologiska teoribildningen har även de rent materiella aspekterna av 
arkiven lyfts fram som en viktig faktor som avgör vad de förmedlar.

I mitt eget arbete med arkivet från Kungliga poliskamma-
ren i Stockholm 1776−1791 har jag inspirerats av den arkiviska 
vändningen. Istället för att orientera mig i arkivets uppbyggnad, 
struktur och innehåll i syfte att hitta en viss typ av dokument och 
information har jag stannat vid och fördjupat mig i den process som 
vanligen är en inledande, nödvändig men sällan dokumenterad eller 
kommenterad arbetsuppgift för historikern.

För att nå djupare förståelse av hur arkivet är uppbyggt och vilken 
typ av dokument det innehåller har begreppet ”praktik” varit till 
hjälp. Som mycket forskning visat finns det ofta en diskrepans mel-
lan ideal, instruktioner, intentioner och övergripande beskrivningar 
å ena sidan och faktiska dagliga praktiker å andra sidan. Det som i 
sista hand avgör hur ett arkiv kommer att se ut är notariers, sekrete-
rares och arkivariers dagliga praktiker.

En viktig kontext för den som studerar ett arkivs tillkomst i slu-
tet av 1700-talet är att skrivande, dokumentation och arkivering var 
områden som genomgick förändringar i Europa under 1700-talet. 
Perioden har ibland lyfts fram som en tid då det första ”informa-
tionssamhället” skapades, skriften började få företräde framför det 
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talade ordet, praktiker från den statliga administrationen började 
sprida sig till andra delar av samhället och olika typer av adminis-
trativa funktioner genomgick professionaliseringsprocesser. Det var 
också en guldålder för etableringen av olika former av verksamhets-
arkiv.  Dokument av olika slag har förvarats på mer eller mindre 
utarbetade vis sedan antiken, men som den arkivhistoriska forsk-
ningen framhävt skedde en massiv etablering av arkiv i mer egentlig 
mening under den tidigmoderna perioden. Det skedde som ett led i 
den expansion av den europeiska skriftkulturen i vilken kameralis-
men uppstod, ämbetsmännen blev en betydande social kategori och 
den läskunniga delen av samhället ökade markant – faktorer som 
alla brukar anses som centrala i just det ”tidigmoderna” som epokbe-
grepp. Sekreterare, bokförare, skrivare och andra personer som höll 
i de tidigmoderna pennorna har under de senare åren i allt större 
utsträckning blivit föremål för studier, men fortfarande finns stora 
forskningsluckor, i synnerhet i Sverige.

Något som snabbt fångade mitt intresse i arbetet med arkivet 
från Kungliga poliskammarens första femton verksamhetsår var just 
frågan om vem som har format det. Vem höll i pennan? Vem har be-
stämt vad som ska skrivas ned? Vem har sorterat papperna? Och här 
kanske jag drabbades av de tidigare diskuterade vanföreställningarna 
och drevs av en önskan att återuppliva de döda och förstå deras liv. 
Ur ett torrare och mindre romantiskt perspektiv handlar det mer 
om att förstå under vilka förutsättningar dokumenten och arkivet 
tillkom, och hur det påverkat deras utformning, snarare än om att 
lära känna de döda. 

Som oftast är fallet är det lättare att hitta uppgifter om perso-
ner högre upp i hierarkin, men ju längre ned man kommer desto 
mer anonyma blir individerna. Om deras levnad går det allt som 
oftast bara att få fram grundläggande uppgifter som namn, civil-
stånd, karriärgång, adress och födelse- och dödsdatum, även om det 
finns undantag. Spår efter dem och deras arbetssituation får i många 
fall sökas i produkterna av deras arbete, vilka vid första anblicken 
kan tyckas förvillande lika. Det hör ju också till själva uppgiften 
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för till exempel en notarie, som är den administrativa roll jag främst 
kommer att diskutera här. I fallet med domstolsnotarier, vilket är 
den roll som mest liknade poliskammarens notariers, är uppgiften 
just att skriva ned vad som sägs men själv inte lämna något spår. 
Under 1700-talet växer också, som nämnts, början till den moderna 
byråkratin fram, under inflytande av till exempel kameralismen. Ide-
altillståndet inom denna statliga byråkrati brukar beskrivas genom 
bilden av en maskin, där det skett en standardisering och utvecklats 
ett system som gör att de enskilda delarna, eller människorna, är ut-
bytbara. Den som dokumenterar något ska i den rollen inte uppvisa 
individuella drag – men det var idealbilden, och den överensstämde 
inte alltid med verkligheten. 

Det jag vill göra i denna essä är att ge en kort överblick över 
vad notarierna vid poliskammaren gjorde, hur de arbetade, hur om-
ständigheterna såg ut, vilken agens de hade, hur deras arbete betrak-
tades och hur de själva såg på sitt arbete – i syfte att bättre förstå arki-
vet och dess texter och tydligare se vilka omständigheter som format 
den kunskap vi kan utvinna ur arkivet. Jag vill också visa vilken typ 
av källor som kan användas för att finna svar på denna typ av frågor.

Vad vet vi om notarier?
Från tidigare forskning framgår att gränserna mellan privata doku-
ment och statens eller myndigheters eller korporationers dokument 
kunde vara oklara under 1700-talet. Framför allt tycks många doku-
ment ha förvarats hemma hos ämbetsmän och tjänstemän, särskilt 
medan de arbetade med dem på något sätt. Det kunde leda till att 
till exempel en del protokoll från rådhusrätten i Stockholm gick för-
lorade för att notarien dog eller blev sjuk eller flyttade medan han 
hade protokollen hemma och arbetade med att renskriva dem. Det 
har beskrivits av Ulla Johansson i en studie från 1970 om Rådhusrät-
tens arkiv, vilken är en av väldigt få diskussioner av svenska notariers 
arbete under 1700-talet som går att finna i tidigare forskning. Hon 
beskriver där en episod från 1790, då en stadsnotarie lämnat staden 
i samband med att arkivet skulle inspekteras, troligen för att han 
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visste med sig att han inte fullgjort sina uppgifter, och man fick gå 
hem till hans bostad och hämta alla protokoll som fanns där för att 
försöka få en överblick över läget. Detta utspelade sig 24 år efter 
att Sverige fått sin första lag om det som idag kallas för offentlig-
hetsprincipen, vilket ställde krav på ordning i de offentliga arkiven 
för att det skulle vara möjligt för medborgare att begära ut specifika 
dokument. Förekomsten av inspektion i sig visar dock att bristen på 
ordning i arkiven, och kanske framför allt brister i produktionen av 
de dokument som skulle ingå i arkiven, var ett problem som myn-
digheterna var medvetna om och att åtgärder vidtogs för att försöka 
få bukt med det.

Även om det finns väldigt lite forskning om notarier och proto-
koll i Sverige på 1700-talet är det ett ämne som studerats i forskning 
kring andra tidpunkter och platser. En av de kanske intressantas-
te studierna är Kathryn Burns Into the Archive: Writing and Power 
in Colonial Peru. Hon studerar i första hand 1600-talets Peru och 
notarierna där var inte tingsnotarier utan notarii publici, vilka inte 
haft samma framträdande roll i Norden som i andra juridiska sys-
tem. Trots skillnaderna i kontext innehåller hennes studie många 
slutsatser som är relevanta för svenska förhållanden. Undersökning-
en handlar bland annat om relationen mellan teori och praktik och 
Burns lyfter fram vikten av att undersöka också den typ av doku-
ment som vid första åsynen kan uppfattas som formelbundna och 
mer eller mindre identiska. Hon argumenterar därtill starkt för att 
notarierna behöver uppmärksammas om vi ska förstå arkiven. Hon 
beskriver notarierna som personer vars uppgift det är att filtrera in-
formation, och visar att alla ”röster” vi möter i den här typen av 
dokument är blandade med notariens röst: ”The archive becomes an 
echo chamber of blended, collaborative agencies”. När socialhistori-
kern återuppväcker de glömda människorna ur arkiven är det alltså 
kanske snarare en slags Frankensteins monster de möter – en varelse 
skapad av delar från flera döda personer.

Andra som studerat protokoll och förhållandet mellan den som 
hållit i pennan och den vars talade ord legat till grund för texten 
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är exempelvis Liv Helene Willumsen, som studerat protokoll från 
en skotsk häxrättegång från 1600-talet, och David Warren Sabean, 
som studerat tyska konsistorieprotokoll från mitten av 1700-talet. 
Om man jämför dessa båda studier märker man en skillnad mellan 
olika sorters protokoll i olika sammanhang. Den skotska rättegång-
en handlade om ett mycket allvarligt brott. Det som stod på spel 
var både den anklagades liv och hennes eviga själ och i protokollet 
framgår det tydligt vem som hävdat vad och ibland även vilken typ 
av frågor som ställts av rätten. Vittnesmålen återges dock inte or-
dagrant, utan omformuleras ur rättens perspektiv till tredje person, 
istället för att återge ett vittnes ord om att ”jag såg att…” blir det 
således ”han sade att han sett att…”.  Genom en narratologisk analys 
kommer också Willumsen fram till att skrivaren förhåller sig tämli-
gen neutralt och återger olika perspektiv. Hon ser dock också en in-
stabilitet och spänning i texten, särskilt mellan skrivarens försök att 
skapa ordning och tydlighet och vittnesmålens rörelse mellan olika 
plan – till skillnad från andra typer av rättegångar utspelade sig ju 
händelseförloppet som beskrevs i en rättegång om häxeri inte bara i 
den fysiska verkligheten.

Sabeans protokoll påminner mer om poliskammarens. Fallen 
som avgjordes av konsistoriet i Neckarhausen var ofta av en vardag-
lig art och prästen som skrivit protokollen kunde sammanfatta ett 
ärende genom en kort berättelse om vad som hänt och vilken påföljd 
som utdömts, eller sammanfatta ett vittnesmål i en mening. Där blir 
det ännu tydligare att den som höll i pennan hade stor makt över 
hur det hela uppfattas av oss idag. En av Sabeans slutsatser är också 
att historiker i denna typ av protokoll inte kan hitta ”rösterna” från 
dem som talade inför konsistoriet, men att olika typer av analyser av 
texterna ändå kan säga mycket om deras situation och deras relation 
till överheten, någon som inte minst framträder genom det sätt pro-
tokollföraren valt att beskriva dem och deras uttalanden.
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Kungliga poliskammaren och utvecklingen av rutiner
En aspekt som gör det särskilt intressant att studera notarierna i polis- 
kammaren, och poliskammarens arkiv överhuvudtaget, är att det 
inte var en regelrätt domstol, utan att det delvis var en ny typ av 
institution och att det därför inte var självklart vilken typ av rutiner 
som skulle gälla. När Kungliga poliskammaren grundades av Gustaf 
III 1776 innebar det en omorganisering av den ordningsuppehållan-
de verksamheten i staden. Dels skedde en centralisering, dels för-
enklades systemet. Politikollegiet, som tidigare skött mycket av det 
arbete poliskammaren tog över, hade fungerat som en domstol, men 
att gå igenom hela rättegångsförfarandet för en liten förseelse som 
bara kunde leda till låga böter var inte särskilt effektivt. Det hade 
gjort att små brott och konflikter ibland inte togs upp alls, eller att de 
togs upp så långt efter händelsen att det inte gick att få klarhet i vad 
som hänt eller hitta den misstänkte. En av poängerna med poliskam-
maren var att den här typen av mängdbrott, som till exempel ned-
skräpning eller tiggeri, skulle kunna avgöras direkt av överståthål-
laren eller någon som agerade i hans ställe. Om en uppsyningsman 
såg en piga hälla ut sopor på gatan kunde han lämna rapport om det 
till poliskammaren och ärendet behandlas sedan påföljande eller till 
och med samma dag och hon kunde snabbt och enkelt dömas till ett 
mindre bötesbelopp.

I och med att det mesta rörde enkla fall som ledde till böter eller 
endast en varning och att ärendena avlöste varandra hela dagarna 
var det inte rimligt att här föra den typen mer utförliga protokoll 
som det var motiverat att göra vid rättegångar kring större och mer 
komplicerade brott. Samtidigt utvecklade poliskammaren snart en 
rutin för att också utreda allvarligare brott, på det sätt som polisen 
gör än idag. Om det handlade om sådant som stöld, misshandel el-
ler misstänkta dödsfall genomförde polisen en grundlig utredning 
genom att ta samla in vittnesmål, arrestera och förhöra misstänkta, 
och så vidare tills de ansåg sig ha en klar bild av händelseförloppet. 
Då skickades dokumentationen vidare till vederbörlig domstol som 
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fick avgöra skuldfrågan och utdela påföljd. I dessa fall blev dokumen-
tationen å andra sidan central.

När poliskammaren först instiftades tycks ingen riktigt ha ve-
tat vad de skulle förvänta sig eller exakt hur verksamheten skulle 
fungera. Den bok som användes för diariet tycks ha varit avsedd att 
innehålla hela årets ärenden, men den blev full efter en dryg månad. 
I registret till diariet hade en halv foliosida avsatts för varje bokstav 
i alfabetet, men de flesta fylldes med namn på två månader. Initialt 
var två notarier anställda och under de första månaderna verkar de 
i många av ärendena ha genomgått hela den vanliga processen med 
att först föra memorialanteckningar vid sessionen, sedan skriva ut 
ett koncept och därefter låta det renskrivas av registratorn och arki-
veras. Snart tycks man dock ha insett att det var ohållbart att göra 
det i varje enskilt fall, eftersom mängden arbete blev överväldigan-
de. Det verkar ha funnits ett uppdämt behov av en verksamhet som 
poliskammarens. Det handlade inte bara om saker som uppsynings-
männen och annan patrullerande personal iakttagit och rapporterat, 
utan också alla möjliga typer av brott och konflikter som rappor-
terades av allmänheten. I många fall utdelades ingen påföljd, utan 
konflikter kunde lösas eller den felande parten slippa undan med en 
varning och en uppmaning till bättring.

Snart anställdes fler notarier och det utvecklades en rutin där 
endast korta memorialanteckningar fördes vid enkla fall som kunde 
avgöras direkt i poliskammaren. I och med att memorialprotokollen 
blev den enda dokumentationen i dessa fall, istället för ett verktyg 
för notariens minne, ändrade de också karaktär och blev tydligare 
än de varit tidigare. Om ett fall var mer komplext eller behövde tas 
vidare till domstol skrev notarien ut ett konceptprotokoll, som se-
dan renskrevs och skickades vidare. Detta var något som utvecklades 
över tid och det är värt att notera, utifrån våra frågor om notariens 
roll, att memorialprotokollen vanligen var kortfattade, medan kon-
ceptprotokollen för samma fall kan vara långa. Notarien verkar alltså 
ofta, särskilt i början, snarare ha memorerat än skrivit ned vad som 
sades. Vi har inte heller här någon typ av ordagrann dokumentation, 
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utan det är i första hand sammanfattningar, men även där sker det 
vissa förändringar och det finns individuella drag beroende på vad 
fallet gäller och vem som talar och vem som skriver. Till exempel 
begärde juden Isak Salomon Polack att få lämna diktamen till pro-
tokollet i ett utdraget ärende om hans rätt att bedriva körsnärsverk-
samhet 1786.

Notariernas arbetsförhållanden och karriärvägar
1783 skriver överståthållaren, som var högsta ansvarige för poliskam-
maren, till kungen i syfte att åstadkomma bättre arbetsförhållanden 
för den administrativa personalen. Han beskrev hur hans anställda 
var överarbetade och underbetalda och ofta var tvungna att arbeta 
både kvällar och helger för att hinna med den stora arbetsbördan. 
Han framhöll också att det arbete de utförde var viktigt och att polis- 
kammaren nu skötte fler uppgifter än de som beskrevs i instruktio-
nen från 1776 i och med att de inte bara handhade mindre brott, 
utan också utredde de större så noggrant att domstolarna knappt be-
hövde göra annat än att besluta om påföljden. Trots att deras arbete 
var viktigt och nyttigt arbetade den administrativa personalen enligt 
överståthållaren under ”snart sagt trälagtiga beställningar”, framför 
allt för att de, till skillnad från notarier i domstolarna, inte hade 
någon möjlighet till befordran. Det gjorde det svårt att rekrytera 
personal och att motivera dem som redan var anställda, och det i sin 
tur var särskilt problematiskt eftersom det rörde sig om ett arbete 
som kräver skicklighet. Han bad därför kungen att ge de kansli- 
anställda möjlighet att kvalificera sig för befordran till positioner vid 
magistratsrätten. Hans önskan bifölls och notarierna vid poliskam-
mare fick därmed en befordringsgång som liknade den för andra no-
tarier inom rättssystemet.

På samma sätt som idag hade notarierna en universitetsutbild-
ning i juridik och arbetet som notarie kunde erbjuda en möjlighet 
för nyutexaminerade att lära sig om praktiken i domstolarna, för att 
sedan förhoppningsvis kunna avancera till högre positioner inom 
rättsväsendet. Det kan nämnas att polismästare Liljensparre själv 
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hade varit notarie i Slottsrätten innan han avancerade och senare 
blev adlad för sina insatser som polismästare.

Att notarierna i poliskammaren hade möjlighet att avancera be-
tydde dock inte att de alltid gjorde det. Bland de notarier vars pro-
tokoll finns bevarade idag hittar vi både de som gjorde en strålande 
karriär och de som tillbringade hela sina liv som notarier. Eric How-
fenschöld tycks till exempel ha påbörjat sin tjänst vid poliskamma-
ren 1778, fick senare en liten befordran till en tjänst som notarie vid 
en kämnärsrätt och fortsatte sitt arbete där fram till sin död 1792. 
Nathanael Harlingsson nämns först som notarie vid poliskammaren 
1785, fick en mindre befordran till en post som notarie vid över-
ståthållarens kansli 1792 och fortsatte där fram till sin död 1808. 
Polismästarens halvbror Gustav von Sivers blev å andra sidan snart 
rådman, men hann inte njuta av det särskilt länge, eftersom han dog 
kort därefter.

Isak Reinhold Blom – notarien som blev  
akademiledamot
Bland notarierna vid poliskammaren under perioden 1776−1791 är 
det en person som särskilt sticker ut. Isak Reinhold Blom påbörjade 
ett vikariat som notarie i poliskammaren 1785 och blev med tiden 
både justitieråd och ständig sekreterare i Svenska akademien. Hans 
namnkunnighet gör att det finns mycket mer material bevarat av och 
om honom än det finns gällande någon av de övriga notarierna. Det 
är dock tydligt att hans tid som notarie inte är en del av hans liv som 
vare sig han själv eller andra ansåg värd att kommentera i någon stör-
re utsträckning, även om den nämns på några ställen. I ett utkast till 
levernesbeskrivning som finns bevarat på Lunds universitetsbibliotek 
beskriver han själv att han 1785 ”af en bekant blef anmodad att för 
någon tid vicariera vid Protocollet i Poliskammaren. Oaktadt min 
ovilja för dess obehageliga och mödosamma göromål, fästades jag 
der för en längre tid af min lefnad.” Hans närmaste överordnade, 
polismästare Liljensparre, hade rykte om sig att vara hårt arbetande, 
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men också hänsynslös och grym mot personer som befann sig under 
honom i rang och insmickrande mot sina egna överordnade, men 
Blom tycks ha kommit förhållandevis väl överens med honom: 

Den sträfva, egenmägtiga, men arbetssamme Liljensparre gaf mig tid efter 
annan små fördelar och drog nytta af min flit. Jag befordrades från den 
ena lilla beställningen till den andra, och fick 1793. Konungens fullmagt 
på Sekreteraretjensten derstädes. Jag såg under denna tid en man, som var 
gjord att styra, i Öfver-Ståthållaren Sparre. Jag såg i Liljensparre en Em-
betsman af talanger för sin plats och för sin tids Politiska ställning, och 
upparbetades till någon grad af skicklighet under hans stränga behand-
lingssätt. Jag hade dessutom lärorika tillfällen att lära känna mitt slägte, 
och denna tid var mig icke onyttig. De stunder, som kunde undragas från 
min enformiga tjenstebefattning, användes på läsning.

I Bloms beskrivning framträder samma bild av notariens förhållan-
den som i överståthållare Sparres skrivelse till kungen: Det var ett 
obehagligt, mödosamt och enformigt arbete, men utsikter till be-
fordran kunde motivera ambitiösa män att ändå fortsätta på posten. 
Blom verkar också ha ansett att notariearbetet fyllde sin funktion 
som ett slags lärlingsposition, där han skaffade sig ”någon grad af 
skicklighet” och fick erfarenheter som var till nytta för honom i hans 
fortsatta karriär.

Att det var enformigt och mödosamt att skriva protokoll dagar-
na i ända är lätt att förstå, men vad var det med arbetsuppgifterna 
som gjorde dem så ”obehageliga”? Kanske kan vi hitta en ledtråd i 
en skrivelse från den dåvarande överståthållaren till kungen från 
1813. Poliskammaren hade då, efter f lera f lyttar, återigen hamnat i 
de lokaler på baksidan av Tessinska palatset som inhyste den under 
perioden då Blom arbetade där. Överståthållaren beklagade sig i 
skrivelsen över hur undermåliga lokalerna var. Enligt honom var de 
så mörka att man även på sommaren måste tända ljus för att kunna 
se att arbeta. Lokalerna var också trånga och dåligt ventilerade, så 
att den administrativa personalen stördes av högljudda brottslingar 
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Första sidan i det exemplar av Isak Reinhold Bloms levernesbeskrivning som finns bevarat  
i De la Gardieska arkivet på Lunds universitetsbibliotek.
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och stanken från fyllerister och tiggare. Lukten gjorde att fönstren 
måste hållas öppna, vilket i sin tur gjorde det väldigt kallt under 
vintern. Även om lokalerna var äldre och mer slitna vid detta laget, 
och poliskammarens arbete utvecklats och förändrats en del, är det 
sannolikt att liknande problem fanns redan på 1780-talet. 

Även om Blom inte skrivit särskilt utförligt om sin tid i 
poliskammaren har han på flera ställen i sina efterlämnade skrifter 
reflekterat över skrivande och språk i mer allmänna termer. Han var 
också en person med intresse för språket. Han hade själv poetiska 
ambitioner och hovpoeten Leopold tog honom under sina vingar. 
Det var sedermera hans poetiska verk som ledde till att han blev 
uppmärksammad och prisbelönad av Svenska akademien och kort 
därefter invald som ledamot. I sin levnadsbeskrivning uttryckte han 
beundran för biskop Magnus Lehnberg, som ansågs vara en av sin 
tids mest framstående predikanter och även han blev akademileda-
mot. Privat umgicks han även med andra av sin tids stora intellektu-
ella med anknytning till akademien, som Anna-Maria Lenngren och 
Nils von Rosenstein.

Det var dock inte bara de traditionellt aktade genrerna inom po-
etiken och retoriken som intresserade Blom, utan han ville lyfta det 
ofta förbigångna eller till och med föraktade skrivandet inom staten 
och hävdade att även det borde ses som en konst. I sitt inträdestal till 
Svenska akademien från 1797, som han traditionsenligt höll över sin 
föregångare Elis Schröderheim, hävdar han att Schröderheim varit 
en författare, och ”det som behöfdes, men ännu hos oss sällan inträf-
fat, han var det såsom ämbetsman.” Han fortsatte genom att beskriva 
den avlidne kunglige sekreterarens storhet inom området:

Hans mästerliga hand var gjord för vilket ämne som helst. Den gaf ljus 
och reda åt de mest invecklade, behag och lif åt de torraste, och hans 
uttryck höjde eller sänkte sig efter arten af de mångfaldiga, vidt åtskilda 
och tätt omvexlande ärenden, som han hade att framställa.

Även om administrativt arbete i statens tjänst allt som oftast hand-
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lade om att återge, beskriva och föreskriva i neutrala termer, snarare 
än att argumentera och behaga som retorn och poeten, ansåg Blom 
att det också där behövdes konstskicklighet och en förmåga att ut-
veckla, förfina och anpassa språket till situationen. Nu var ju detta 
en hyllning av Schröderheim, men det ligger nära till hands att tänka 
sig att Blom ansåg att han själv också besatt denna konstskicklighet. 
Han hade visserligen framgång som poet, men det var som ämbets-
man han nådde verkliga höjder. Redan i samtiden kritiserades hans 
poetiska verk för att vara föråldrade och osjälvständiga, och många 
upplevde honom privat som egocentrisk och stingslig, men det var få 
som ifrågasatte hans skicklighet och självständighet i yrkesrollen. I 
levernesbeskrivningen framträder också en stolthet över arbetet, och 
han verkar själv ha ansett att tiden som ständigt skrivande notarie i 
poliskammaren bidragit till att upphjälpa hans ”skickelighet”. 

Att det byråkratiska skrivsättet upptog hans intresse även i andra 
sammanhang än i hyllningen av Schröderheim syns i hans inträdes-
tal till Vitterhetsakademien år 1812. Blom ursäktar sig där för att 
han på grund av sjuklighet inte har haft möjlighet att utveckla ett 
tal över det ämne han hade tänkt sig. Ämnet, som han ska ha samlat 
anteckningar om under en längre tid, säger han är ”hämtadt ur mitt 
yrke” och skulle ha varit ”Embetsstilen och i synnerhet den Juridiska 
till dess skick i äldre och senare tider”. Han tycks dock inte heller 
senare i sitt liv ha utveckla sina tankar om detta.

Spår i akterna
Det är också möjligt att hitta spår efter de individuella notarierna, 
deras arbetsförhållanden och arbetsgången i poliskammaren i de ak-
ter de producerade. Tyvärr har endast delar av arkivet bevarats, men 
där finns ändå exempel på de flesta typer av dokument som bör ha 
producerats. Den sorts dokument som kanske säger mest om nota-
riens arbete är konceptprotokollen. Som nämnts ovan skrevs dessa ut 
efter avslutad session, utifrån anteckningarna i memorialanteckning-
arna, och delvis utifrån notariens minne. Ofta är dessa koncept täm-
ligen röriga, med tillägg och överstrykningar som visar hur notarien 
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kämpat med att välja rätt formuleringar och disposition för texten. 
Precis som de protokoll som studerades av Sabean och Willumsen är 
de huvudsakligen skrivna i tredje person, och ofta tycks flera utta-
landen, diskussioner och utfrågningar ha sammanställts till en sam-
manhängande berättelse. Det innebär att notarierna hade förhållan-
devis stor makt över protokollens utformning och innehåll. Ibland 
finns spår av att en överordnad godkänt texten, men ofta verkar den 
ha lämnats direkt till registrator för renskrift och vidarebefordran 
till vederbörlig instans. Intressant nog är det främst i Bloms kon-
ceptprotokoll som det finns anteckningar om att de justerats. Det 
skulle kunna bero på att Blom var mer samvetsgrann och noga med 
att saker följde de officiella rutinerna, vilket det finns antydningar 
till på flera ställen i hans arbete, vilket i sin tur kan ha berott både på 
att han satte stolthet i att göra ett bra jobb och på att han ville visa 
framfötterna för sin överordnade och därmed förbättra utsikten till 
befordran.

I Bloms första memorialprotokoll syns det dock att han var ny 
på jobbet och ivrig att visa sig ambitiös, men samtidigt inte kunde 
tillräckligt om rutinerna för att se vilken typ av arbete som var an-
vändbart. Memorialanteckningarna skrevs i enkla anteckningsböck-
er som bestod av vikta pappersark hopsydda i ryggen och i den första 
anteckningsboken har Blom inlett med ett register, där han börjat 
föra in namn på de förhörda och sidnummer för anteckningarna om 
dem. Han tycks dock ha givit upp det ganska omgående. Det var inte 
heller ett särskilt nödvändigt eller användbart verktyg. Alla ärenden 
fördes in i diariet, och till det fanns ett register över namnen. Om 
man sökte uppgifter om en person kunde man gå till registret för rätt 
år, hitta namnet, som hänvisade till diariet, där det sedan vanligen 
fanns uppgift om datum och namn på notarien, vilket i sin tur var 
tillräckligt för att hitta memorialprotokollet.

Det är värt att uppmärksamma att namnet på notarien var en 
viktig uppgift för att snabbt kunna hitta rätt protokoll, eftersom både 
memorialprotokoll och konceptprotokoll var sorterade efter notarie. 
Sannolikt beror det på att de enskilda notarierna till stor del ansvara-
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Konceptprotokoll skrivet av Hofwenschöld angående ett ärende som behandlades den 10:e,  
11:e och 12:e mars 1785. (Stockholms stadsarkiv. Överståthållarämbetet för polisärenden 1/
Äldre poliskammaren/Protokoll, äldre serien.)
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de för sina egna dokument. Konceptprotokollen är samlade i buntar, 
ofta med ett pappersark vikt om bunten med notariens namn på, 
och en del av dessa ark med påskrift tycks ha varit samtida och inte 
härrört från senare tiders arkivarier. I protokollen lyser dock vanligen 
namnet på notarien med sin frånvaro och inte heller är det vanligt 
med anteckningar om vem som var ordförande för sessionen. Endast 
de som var inblandade i den händelse som utreddes nämndes med 
titlar och namn. Exakt vem som varit närvarande från myndighetens 
sida var inte heller särskilt viktigt, eftersom de företrädde myndighe-
ten och inte sig själva.

Det finns dock en del undantag. Nathanael Harlingsson har till 
exempel vid en del tillfällen skrivit under sina konceptprotokoll, och 
även när namn inte nämns kan den enskilda akten innehålla detaljer 
som knyter dem till individer.  En sådan detalj är vilken typ av tråd 
som använts för att hålla samman alla ark som tillhörde en enskild 
akt. För att inte delar av en akt skulle förkommas hölls de vanligen 
ihop med tråd som syddes genom övre vänstra hörnet, en praktik som 
länge var vanlig inom rättssystemet på många ställen i Europa. När 
man går igenom de olika buntarna med konceptprotokoll från 1785 
blir det tydligt att vissa typer av tråd är vanligare hos akter tillhö-
rande vissa notarier. Bland Bloms akter är dubbel vit tråd vanligast. 
Hofwenschöld föredrar blå och gul tråd som är tvinnad tillsammans, 
ett slags tråd som ofta användes i statliga sammanhang. Harlingsson 
använde helst en enkel vit tråd. En annan liten avvikelse som ibland 
syns hos Harlingsson är att han på första sidan av ett konceptpro-
tokoll lämnade en bred högermarginal för införande av ändringar, 
medan de övriga notarierna istället började med att skriva till höger 
och lämnade en bred vänstermarginal.

Avslutning  
Precis som forskare som Burns och Sabean har jag i mitt arbete med 
poliskammarens arkiv funnit att en del protokoll kanske säger mer 
om protokollföraren än om den vars vittnesmål nedtecknas, och att 
det är klokt att vara försiktigt med att dra slutsatser om vittnens for-
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muleringar och argumentation utifrån denna typ av protokoll. Det 
blir också tydligt att notarierna befann sig i ett spänningsfält mellan 
högt och lågt och mellan osynlighet och synlighet. Å ena sidan var 
deras jobb slitsamt och dåligt betalt. Bland de högutbildade tillhörde 
de en grupp med lägre rang som utförde ett slags mängdskrivande 
som påminde mer om kroppsarbete än om intellektuellt arbete. Å 
andra sidan ansågs deras arbete viktigt och de kom med tiden att ges 
möjligheter till avancemang inom rättsväsendet. De utförde också 
en sorts arbete där de själva idealt skulle vara osynliga och endast 
registrera den relevanta informationen för att andra skulle kunna ta 
del av den, samtidigt som de hade makt över formuleringarna och 
deras namn var grunden för en del av sorteringen av dokumenten. På 
samma sätt är de olika protokollen på vissa sätt mycket lika, obero-
ende av vem som hållit i pennan, medan det samtidigt finns spår av 
individen i detaljer och egenheter.

Fallet Blom visar också att skrivandet i statens tjänst även kunde 
vara del i formandet av en identitet som en skrivande människa. Blom 
verkar ha sett likheter i sitt skrivande som poet och som tjänste- och 
ämbetsman och var stolt över sin skicklighet som skribent inom alla 
områden. Det var inte heller särskilt långsökt i den tid han levde i, 
eftersom det under 1700-talet var vanligt att olika typer av diktande 
användes som ett sätt att visa sin bildning, skicklighet och lojalitet i 
syfte att främja en karriär inom staten. Flera forskare har också sett 
ett samband mellan utvecklingen av skrivandet inom byråkratin och 
rättsväsendet och utvecklingen av litteraturen.

Föreliggande essä är skriven utifrån författarens arbete inom det av  
Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Kunskap, makt, mate-
rialitet. Svenska arkiv 1727−1811. I projektet ingår också projektledare 
prof. Ann Öhrberg, som forskar om herrnhutarnas arkivbildningar, 
prof. Otto Fischer, som forskar om Carl Christoffer Gjörwells familje- 
arkiv och doktorand Tim Berndtsson, som forskar om frimurarnas arkiv. 
Projektet är förlagt vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Upp-
sala universitet.
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Att skilja på sak och person.  
Eller inte 

– Ett forskarperspektiv på katalogisering av samlingar

Per Widén

Inom det som idag går under namnet ABM-området hanteras olika 
typer av material idealt sett av olika institutioner och på olika vis 
beroende på materialkategori. Dokument hanteras av arkiv, böcker 
av bibliotek och fysiska objekt som konstverk av museer. Det är för-
stås är bara delvis sant. Museer och arkiv har bibliotek, bibliotek och 
arkiv har konstsamlingar – inte minst i form av grafik – och museer 
och bibliotek har ofta samlingar av dokument. I min forskning har 
jag arbetat med olika typer av samlingar; konstsamlingar, brevsam-
lingar och samlingar av historiska föremål och dokument som alla 
har förvarats på olika typer av institutioner. För mig som forskare har 
alltid kontexten kring samlingen varit central; samlaren själv, andra 
liknande samlingar i samma tid, föremålens bakgrund och historia. 
För andra forskare och användare kan helt andra aspekter vara det 
intressanta. I den här texten ska jag utifrån ett historiskt exempel, 
och hur det har behandlats inom olika institutionstraditioner, disku-
tera hur den metadata som följer med olika objekt har traderats, och 
vad olika traditioner och kunskaps- och minnesteknologier får för 
konsekvenser för forskaren. 

Mitt fokus kommer att vara provenienser – ett föremåls ägar-
längd, eller biografi om man så vill – och mitt exempel är en konst-
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donation till Uppsala universitet och hur den och dess olika delar har 
behandlats sedan den lämnades över till akademin sommaren 1840.  
Proveniensforskning är sedan länge ett etablerat konstvetenskapligt 
forskningsfält, och det senaste decenniet har det också tillkommit 
ett objektsbiografiskt fält som intresserar sig inte bara för provenien-
sen i sig utan också för föremålens historia i de samlingar de ingått 
i.1 Konstsamlingen som donerades tillhörde Carl Hård af Segerstad 
som 1834 upprättade sitt testamente och tillkännagav att han hade 
för avsikt att donera sin konstsamling till universitetet efter sin död. 
Hård var officer och uppsalabo, chef för Upplands regemente och 
slutligen generalmajor och chef för 9:e armefördelningen. I Uppsala 
var han en känd profil som bodde i en våning i det hus där Ofvan-
dals konditori ligger nu, och där förvarades också stora delar av hans 
konstsamling. Förutom som officer och konstälskare var han känd 
för sitt stora musikintresse, och i memoarlitteraturen skymtar han 
ofta fram som ”den gråtande generalen” på grund av hans lättrörd-
het.2 

Hårds konstsamling hade byggts upp under flera decennier och 
bestod av målningar, tryck och teckningar, samt vad vi idag skulle 
beteckna som konsthantverk och kuriosa. I donationsbrevet klargör 
han att han vill att samlingen ska användas i den ”vetenskapliga un-
dervisningen”, så att studenterna ska kunna få tillfälle till ett ”på 
egen åskådning grundadt studium af de bildande konsterna”. Ytterli-
gare en anledning var att samlingen inte skulle skingras, utan kunna 
utgöra ett minnesmärke över Hård själv, något han själv kommente-
rar i donationsbrevet.3

Samlingen bestod alltså av olika typer av föremål. Av historiska 
orsaker har de olika delarna kommit att bli del av olika institutioner 
inom universitetet, och därför kommit att behandlas ganska olika. 
Konsthantverks- och kuriosadelen kom för det första inte att inklu-
deras alls i donationen. Den såldes istället på auktion hösten 1840, 
men finns upptecknad i två kataloger. Samlingen bestod av 297 pos-
ter, allt från bordsur, pokaler, kaméer och småskulpturer till porslin 
och fornegyptiska ushabti-figurer. Det finns alltså ett visst drag av 
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kuriosakabinett över denna del av samlingen, något som understryks 
av en grupp föremål med kunglig anknytning som till exempel Ebba 
Brahes mössa, en klocka och ett ebenholtsskrin som tillhört drott-
ning Kristina och ett betsel som tillhört Karl XII.4 Den återstående, 
och här intressanta, delen av samlingen är i donationsbrevet upp-
delad i fyra punkter, där samlingens återstående delar specificeras 
utifrån material, medium och kontext. Den uppdelning som görs 
i donationsbrevet har fått konsekvenser för hur och var samlingens 
olika delar förvarats, visats och katalogiserats, och för vilka institu-
tioner inom universitetet som sett sig som ägare till föremålen. 

Den första punkten omfattar: ”1o) Hela min samling af oljefärgs- 
taflor, såsom de vid mitt frånfälle befinnas”.5 Den delen av sam-
lingen innehöll 124 målningar i olika storlekar, från monumentala 

Carl Hård af Segerstad 
med donationsbrevet i 
handen. Porträtt av Johan 
Gustaf Sandberg 1838. 
Uppsala universitets 
konstsamlingar, UU 295.
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målningar i format över 2x3 meter till små oljeskisser på papp. Må-
lerisamlingen har sedan den kom till universitetet betraktats som en 
del av det universitetets konstmuseum som skapades i anslutning till 
donationen, och som idag är Uppsala universitets konstsamling och 
en del av Museum Gustavianum. Detta verkar också ha varit planen 
från början, såsom den framträder i Hårds donationsbrev och i vad 
de ansvariga för det nya museet, överbibliotekarien Johan Henrik 
Schröder och ritmästaren Johan Way, tänkte sig.6

När målerisamlingen behandlats i kataloger och forskning har 
samlingens proveniens alltid funnits med. I den första katalogen över 
universitetets konstsamling är proveniensen den övergripande struk-
turen för hur samlingen beskrivs, och i den första museiutställningen 
verkar proveniensen också ha varit det som strukturerat hängning-
en. I en guidebok över Uppsala från 1842 beskriver författaren Carl 
Johan Bergman den provisoriska uppställningen av universitetets 
konstmuseum i Gustavianums mellersta våning. Här anges noga vil-
ka donatorerna är, och de två största donationerna – förutom Hård 
också överkammarherren Adolf Ludvig Stjernelds donation av äldre 
svenska porträtt – presenterades i egna rum.7 Samlingarnas prove-
niens och egna integritet framhålls alltså, förmodligen av pietet gent-
emot donatorerna som också var personligt bekanta med de ansva-
riga för museet, och vars namn fortfarande kunde ses som en garant 
för samlingarnas kvalitet. 

Proveniensen har sedan länge varit viktig i konstsamlingar, och 
i museisamlingarna är proveniensen ofta angiven på skyltar och i 
kataloger, en praktik som sträcker sig tillbaka till åtminstone slutet 
av 1700-talet. Konsthistorikern Andrew McClellan berättar om hur 
man märkte upp verkens proveniens i det nyöppnade Louvren, och 
om hur svårt det var för de museiovana besökarna att förstå skillna-
den mellan proveniens, konstnär och avbildad, vilket ledde till att en 
antik byst av Alexander den Store kunde misstas för ett porträtt av 
dess senaste ägare prinsen av Condé.8 På Louvren var proveniensen 
viktig av politiska skäl. Den revolutionära museiledningen ville 
att det skulle framgå vad som var verkens bakgrund för att lyfta 
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fram att de ”befriats” från sina tidigare privata (eller kyrkliga) 
ägare, men företeelsen blev snart del av det normala arbetssättet. I 
Uppsala universitets konstsamling finns proveniensen idag i många 
fall angiven på små skyltar som sitter fastskruvade på verkets ram, 
en vanligt förekommande lösning och en som använts under en 
längre tid, då det finns flera generationer skyltar representerade i 
samlingen. Även i konstsamlingens kataloger har proveniensen alltid 
funnits med, i den senaste tryckta katalogen från 2001 redovisas den 
närmast efter katalognumret.9 Även i den senaste katalogversionen, 
databasen Alvin, finns proveniensen med, till och med som eget 
sökord.10 Konsekvensen av konsthistorikers intresse för provenienser 
blir att målningarna behandlas som objekt med sin egen historia, 
och donationens ursprungliga kontext går att återskapa med hjälp 
av proveniensangivelserna. I vissa fall går det även att helt eller delvis 
återskapa tidigare kontexter, i fallet med Aertsens Slaktarbod har den 
ingått i både drottning Kristinas och Kejsar Rudolf II:s respektive 
samlingar. Och innan den kom i Hårds, och därefter universitetets 
ägo, kom den från hovkapellmästaren, kompositören och Director 
Musices Johann Fredric Haeffners i övrigt nästan helt okända sam-
ling.11 

Till samlingen hörde inte bara de 124 målningarna, utan även 
omkring 10 000 verk på papper, runt 4500 teckningar och 6000 gra-
fiska blad; etsningar, gravyrer och litografier, vilket då var en helt ny 
teknik. Den mängden föremål skapar helt egna problem och kan 
kanske inte behandlas på samma sätt som måleriet. När det kommer 
till grafiken rör det sig om föremål som finns i flera exemplar, medan 
teckningar liksom måleriet oftast är unika objekt. De här delarna av 
samlingen har av oklara skäl kommit att hamna i universitetsbiblio-
tekets vård, i det som med tiden kom att bli kart- och bildavdelning-
en. De oklara förhållandena rörande uppdelningen av samlingens 
olika delar mellan olika enheter inom universitetet har möjligen sin 
förklaring i att mottagaren av donationen, överbibliotekarien Johan 
Henrik Schröder, var ansvarig inte bara för biblioteket utan även för 
konstmuseet och dessutom för myntkabinettet och en arkeologisk 
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samling. För Schröder var förmodligen inte gränserna mellan de oli-
ka institutionerna (i den mån det verkligen var distinkt olika institu-
tioner vid den här tiden) varken tydliga eller relevanta. Schröder var 
själv samlare, och eftersom han själv tänkt donera sin konstsamling 
till universitetet verkar han ha löst en del förvaringsproblem genom 
att helt enkelt förvara delar av Hårds konstsamling hemma hos sig, 
något som förenklades av att han tog över Hårds lägenhet efter att 
Hård avlidit.12 I slutändan skulle alla verken ändå till universitetet, 
verkar resonemanget gått. 

Papperskonstens del av samlingen tas upp i donationsbrevets tre 
återstående punkter. Den andra punkten rör: ”2o) min samling af 
handritningar utaf italienska, franska, flamandska, tyska och svenska 
mästare hvaribland särskildt nämnes ett betydligt antal af Hörberg 
m.fl.”13 Teckningarna ingår alltså i universitetsbibliotekets kart- och 
bildavdelning och finns katalogiserade i Åke Davidssons ”Katalog 
över svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek” från 
1958. Här är teckningarna sorterade på konstnär och med prove-
niensen angiven i de flesta fallen. Om vi tittar på den konstnär som 
omtalas i donationsbrevet, den svenske konstnären Pehr Hörberg, 
som det anges finnas ”ett betydligt antal” teckningar av, står det i 
ingressen till katalogposten ”Hörberg, Pehr” att ”– Där intet annat 
angives torde album och lösa teckningar ha kommit huvudsakli-
gen från Hårds samling”.14 I katalogen framgår de olika albumens 
proveniens (många av teckningarna är inbundna i samlingsband av 
donatorerna). Det första albumet, katalognummer 2924, anges vara 
en gåva från överintendenten Fredrik Samuel Silfverstolpe, medan 
det andra, nr 2925, verkar komma ur Hårds samling eftersom ingen 
annan proveniens anges. 

I databasen Alvin blir kopplingen bakåt otydligare; där saknas 
proveniensangivelser helt och bara konstnärsnamnet anges.15 I både 
Alvin och i Davidssons katalog saknas också den tidigare provenien-
sen, den person som Hård själv köpt Hörbergteckningarna av. I den 
av bibliotekarien Carl Johan Fant handskrivna katalog från mottag-
andet av samlingen 1840 framgår nämligen att de 2624 Hörberg-
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teckningarna i Hårds samling var köpta av fortifikationsofficeren Ja-
cob Magnus Nordencreutz, som förutom att vara uppsyningsman på 
Uppsala slott även var den ansvariga byggmästaren för Linneanum i 
Botaniska trädgården och för Carolina Rediviva, och att han i sin tur 
köpt dem direkt av Pehr Hörberg.16 

Donationsbrevets två sista punkter tar upp: ”3o) Alla Gravurer 
och stentryck så väl lösa, som uti flera porteuiller, hvaribland det stora 
Boisseréska verket utaf den gamla tyska Scholan.”, samt: ”4o) Diverse 
pragtverk, näml Henriaden, Resa i Schweitz, En Bibel tryckt i Am-
sterdam m.fl, samt flera tomer inbundna gravurer”.17 Här rör det sig 
om tryckta verk, lösa grafiska blad i mappar (eller löst liggande), eller 
bundet i band ordnade (eller oordnade) efter olika principer.  Det ex-
empel som uttryckligen nämns som ”det stora Boisseréska verket” är 
det på alla sätt stora litografiska praktverket Die Sammlung alt-, nie-
der- und oberdeutscher Gemälde der Brüder Boisserée und Bertram som 
trycktes mellan 1821 och 1834. Verket innehåller reproduktioner av 
den samling tysk medeltidskonst som ställts samman av Johann Ber-
tram och bröderna Sulpitz och Melchior Boisserée (numer i Altes 
Pinakothek i München). Verket består av litografiska reproduktioner 
av målningar ur samlingen, 119 planscher i stort format (omkring 
80 cm höga) utförda med oerhört hög upplösning och i flera fall i 
tvåfärg. Det rör sig om ett tekniskt avancerat praktverk som dess-
utom tillgängliggjorde en tidigare i det närmaste okänd bildvärld, 
även om den förstås har stora likheter med nederländsk och fransk 
konst från samma period. I övrigt bestod grafiksamlingen av en stor 
mängd 1700-talsgravyrer, en nästan fullständig upplaga av Albrecht 
Dürers Stora passionen, ett flertal Rembrandt-stick och en mängd 
bilder av Jacques Callot.18 De omtalade praktverken insorterades i 
bibliotekets ordinarie samling. Henriaden, ”La Henriade” av Voltai-
re, är förmodligen en upplaga från 1825 illustrerad med litografier 
av Horace Vernet, medan ”Resa i Schweiz” är lite mer oklart vad det 
rör sig om för verk. Möjligen är det Lettres sur la Suisse av Desiré Ra-
oul-Rochette, i en upplaga illustrerad med litografier av Villeneuve.19  

Hårds egen uppdelning av de delar av samlingen som är på pap-
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per, eller om det är bibliotekarien Schröders (som var djupt invol-
verad i donationen och förmodligen den som initierade den), är i 
obundet och bundet. Den uppdelningen går dock inte att följa läng-
re. Genom Fants kataloger från 1840-talet kan vi i de flesta fallen 
rekonstruera vilka gravyrer som funnits i de bundna volymerna, men 
i de fall det finns dubbletter vet vi inte vilka fysiska exemplar som 
varit Hårds. I vissa fall kan vi också veta hur de har köpts in, genom 
Malla Silfverstolpes memoarer vet vi att det var genom hennes tyska 
kontakter som det Boisseréeska verket köptes in.20 Av Fants katalog 
framgår också att fem bundna volymer med gravyrer köpts från den 
tidigare nämnde Nordencreutz, samma samlare som sålt Hörberg-
teckningarna till Hård. I volymerna ingick förutom ett flertal verk 
av svenska konstnärer som Elias Martin, Jean Eric Rehn (liksom ett 
flertal teckningar av samma konstnär) och Jacob Gillberg, verk av 
Jacques Callot, Rembrandt van Rijn, Joseph Vernet och Albrecht 
Dürer för att nämna några.21 När det gäller grafiken har bibliote-
ket inte förtecknat den ursprungliga kontexten och proveniensen. 
Någon gång, förmodligen kring 1900, har man också skurit upp 
banden och sorterat grafiken på konstnär och/eller motiv. Det här 
var ett vanligt sätt att hantera grafik och andra lösbladssamlingar 
i en tid då man försökte ”vetenskapligfiera” många samlingar. I ett 
försök att hantera exemplaren på ett mer enhetligt sätt, och åtgärda 
vad man menade var ett felaktigt och ovetenskapligt sätt att ordna 
samlingarna, bröts de bundna volymerna upp och bladen förvarades 
istället sorterade på motiv, konstnär eller liknande.22 Mycket kontext 
kring verken försvann i samband med det.  

Min poäng här är inte, som man möjligen skulle kunna tro, att 
museifolk gör det bättre. När det kommer till de värsta skräckex-
emplen på katalogisering av samlingar finns de påfallande ofta på 
museer. Snarare är det ett försök att urskilja olika traditioner och hur 
de har historiska bakgrunder. Men också att synliggöra vad det får 
för konsekvenser för forskare. Särskilt tror jag att det är viktigt att 
synliggöra att det ibland kan bli problem när professioner hanterat 
material av ett annat slag än de varit vana vid. När museitjänstemän 



128

katalogiserat arkiv, eller bibliotekarier bilder. Här gäller det att vara 
ödmjuk och se och lära hur andra professioner har gjort, och vilka 
andra traditioner som finns. 

En annan intressant aspekt som kan bli synlig är vad tekniken 
gör. Olika katalogteknologier skapar olika möjligheter till eftersök, 
och olika möjligheter (och svårigheter) att få med objektens metada-
ta. I databasen, liksom i kortkatalogen, är det svårt att få med den 
övergripande metadata som kan läggas i introduktionen i en tryckt 
katalog. Istället måste all information med på respektive katalogkort, 
vilket betyder en mödosam kopiering av uppgifter, särskilt när anta-
let verk är stort. Davidssons tryckta katalog innehåller på det sättet 
mycket mer information än databasen Alvin, och synliggör objek-
tens historia på ett annat sätt. Om jag som forskare och användare 
av arkiv och bibliotek får önska något, skulle det vara att metadata 
om objekten, som till exempel proveniensuppgifter, ska få vara med 
i katalogarbetet, eller åtminstone beaktas och bevaras i något sam-
manhang. Som historiker har jag ibland varit intresserad av var en 
särskild bok har kommit ifrån, och när den köpts in eller donerats 
till biblioteket, men det är sällan sådana uppgifter finns tillgängliga, 
åtminstone inte någorlunda enkelt. Det kan i och för sig bero på ti-
digare generationers kollegers ointresse för den typen av frågor, men 
det förtydligar egentligen bara mitt ärende här. Eftersom vi inte vet 
vad kommande generationers forskare kommer att vilja veta bör vi 
skicka med så mycket metadata som möjligt till dem.  
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Handeln med böcker på 
1700-talet – exemplet Bergius1

Helena Backman

Läkaren Jonas Peter Bergius (1730–1790) och bankokommissarien 
Bengt Bergius (1723–1784) är idag mest kända för allmänheten för 
att ha grundat och gett namn åt Bergianska trädgården i Stockholm. 
Den ursprungliga trädgården anlades av Jonas Peter Bergius på 
brödernas gemensamma hem Bergielund, beläget i nuvarande 
Vasastaden i Stockholms innerstad. Där byggde de tillsammans ock-
så upp ett bibliotek med en stor mängd böcker, främst inom naturve-
tenskapliga ämnen såsom botanik och hortikultur, liksom reseskild-
ringar och medicinska verk. Jämte böcker samlade bröderna även in 
fröer och växter till Jonas Peters botaniska trädgård, samt andra na-
turalier, exempelvis till ett omfattande herbarium som nu finns hos 
Bergianska stiftelsen i Bergianska trädgården. Peter Jonas Bergius 
hade goda inkomster genom sitt arbete som läkare i Stockholm och 
genom brödernas stora kontaktnät inom den akademiska världen ute 
i Europa kunde de förvärva intressanta objekt. Inte minst genom 
Kungl. Vetenskapsakademien, där de bägge var ledamöter, hade de 
möjlighet att utöka sina samlingar. Av brev och andra efterlämnade 
handlingar kan vi se att Bengt Bergius är den som stått för den största 
delen av arbetet kring inköp, byten och ordnande av böckerna. 
Det Bergianska biblioteket testamenterades till Kungl. Vetenskaps- 
akademien efter Peter Jonas Bergius död. Idag är denna boksam-
ling, som fortfarande är sammanhållen, deponerad på Stockholms 
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universitetsbibliotek. Arkivet efter bröderna Bergius finns på Cen-
trum för Vetenskapshistoria på Kungl. Vetenskapsakademien. Ge-
nom att studera breven och annat tillhörande arkivmaterial kan vi 
få en större kunskap om hur bröderna inhandlade och bytte till sig 
böcker för att utöka sitt bibliotek. Källorna ger oss också en bild av 
handeln med utländska böcker i stort i Sverige vid tiden. I det följan-
de studeras deras kontakter med den brittiska bokhandelsmarkna-
den under 1760- och 70-talen.

Bröderna Bergius har för en del av sin import av böcker från utlan-
det använt sig av professionella handelskontakter såsom Lars Salvius 
i Stockholm, som vid tiden hade kommissionärer i flera av Europas 
större bokhandelscentrum, som Paris, Genéve, Verona, Amsterdam 
och Köpenhamn.2 Men bröderna Bergius har också köpt in böcker 
genom andra bokhandlare, genom subskriptioner och på bokauk-
tioner. I brevmaterialet framgår att bröderna hade flera alternativa 
handelsvägar för bokinköp från Storbritannien. Salvius nämns som 
ett möjligt alternativ för att de skulle kunna få bättre pris på önskade 
verk, eftersom Salvius kunde köpa in böcker i större volym, och Peter 
Jonas Bergius ska via ombud ha gett köpmannen Georg Abel i Bag-
derow i London uppdraget att köpa in specifika böcker åt honom, 
något som dock inte tycks ha fungerat. Jag har inte funnit några spår 
i arkiven efter några fler namngivna kommissionärer i Storbritannien 
än dem som jag kommer behandla nedan, men ytterligare personer 
har sannolikt varit inblandade genom åren.

Bröderna Bergius kunde använda sig av sina direkta kontakter 
med personer som vistades utomlands, såsom är fallet med två unga 
svenskar som befann sig i Storbritannien under 1760- och 70-ta-
len: Andreas Kallström och Gideon Herman de Rogier. Både Kall-
ström och de Rogier hade kontakter till Kungl. Vetenskapsakade-
mien. Genom de brev till bröderna Bergius som finns bevarade i 
original eller i avskrift från Kallström och de Rogier får vi en direkt 
inblick i hur handeln med böcker såg ut vid tiden. Dessa brev är 
författade av personer som inte har någon professionell koppling till 
bokhandelsbranschen, och de ger oss därför en annan bild än den 
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som vi ser genom att studera bokhandlare och professionella aktörer 
på marknaden.

Efterlämnade brev mellan Andreas Kallström och bröderna Ber-
gius visar hur Kallström i London försöker göra dessa sina viktiga 
och högt uppsatta kontakter i Sverige nöjda genom att ställa upp som 
kommissionär. Kallström hade fått sin studieresa bekostad genom 
ett stipendium från Vetenskapsakademien, något som troligen gjort 
honom angelägen om att stå till tjänst.

Andreas Kallström befinner sig alltså på sin studieresa i Europa. 
Efter att ha gått i lära hos en trädgårdsmästare i Leiden fortsätter 
han till London, där han befinner sig från oktober 1764 fram till 
hösten året därpå. Naturligtvis vill han behålla sina goda relationer 

Ett av de brev från Andreas 
Kallström till Bengt Bergius 
där Kallström kommenterar 
turerna kring det bokbyte 
som han åtagit sig att  
genomföra för bröderna  
Bergius räkning, daterat  
Kensington vid London  
den 7 maj 1765.
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till personer i Sverige, och han har brevledes kontakt med exempelvis 
bröderna Bergius och med Pehr Wargentin i Kungl. Vetenskapsaka-
demien. Det ligger i hans intresse att hålla sig väl med dessa herrar, 
som kan påverka hans chanser till att få en bra befattning när han 
återvänder till Sverige. Förutom böcker sänder Kallström frön till Pe-
ter Jonas Bergius odlingar i Sverige, men ber Bergius att inte berätta 
detta för Linné. Det gäller att inte stöta sig med någon med makt 
att påverka hans framtid. Det var kanske därför som Kallström åtog 
sig att försöka genomföra det bokbyte som Bengt Bergius ville ge 
honom i uppdrag.3 Det framgår tydligt att Kallström inte själv kan 
avgöra värdet på de böcker som han blir satt att byta mot av Bergius 
eftertraktade och dyrbara verk i England. Bengt Bergius skickar en 
lista över de verk som han vill att Kallström ska byta till sig, men den 
finns tyvärr inte bevarad. Av korrespondensen framgår att här listas 
vackra och dyrbara verk som exempelvis Edwards A natural history 
of uncommon birds samt Gleanings of natural history i sammanlagt 
sju band och Trews Plantae selectae med planscher av Ehret. I utbyte 
erbjuder Bengt Bergius en lista med främst svenska verk, varav fler 
än hälften utgivits under 1750- och 60-talen. På listan finns titlar av 
Carl von Linné, Clercks nyutkomna Icones insectorum rariorum och 
Olof Rudbeck d.ä.:s Atlantica, jämte en polsk handskrift.

Till listan ska han ha lagt ett uppskattat värde för varje titel, ett 
värde som Kallström får erfara varit grovt överskattat. Kallström 
möts av misstro av de flesta som han närmar sig med detta erbju-
dande. Men till slut får han tag på en intressent, då en med honom 
bekant adelsman ämnar bygga upp sitt bibliotek, en adelsman som 
förblir anonym i Kallströms brev. Då denne boksamlare till slut får 
sina böcker från Sverige, blir han mycket besviken. Han kan själv 
sluta sig till att de flesta av böckerna blivit kraftigt övervärderade av 
Bergius, någon bok förkastades direkt som makulatur och en polsk 
handskrift som utgetts för att vara ett breviarium visade sig endast 
vara en bönbok. Som vän till Kallström låter han trots allt bytet gå 
igenom, men Kallström antyder själv att något av hans anseende kan 
ha gått förlorat under hans försök att närma sig andra namnkunniga 
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män med detta förslag. Bengt Bergius kanske alltså här gjort något 
av en chansning då han fått Kallström att gå med på att försöka få 
detta bokbyte genomfört. Även Bergius bör ju ha känt till att böck-
erna inte varit så värdefulla som de som han ville ha i utbyte, och 
även förstått att dess skick – som han undvikit att nämna – skulle 
påverka intresset för dem. Genom en professionell mellanhand hade 
ett bokbyte av detta slag sannolikt aldrig kunnat komma till stånd 
med samma resultat, då en sådan troligen inte skulle varit villig att 
sätta sitt rykte på spel.

Trots att det finns en stor mängd brittiska böcker i det Bergianska 
biblioteket, kan vi endast knyta några få titlar just till mellanhanden 
Andreas Kallström. Vid sidan av de böcker som han lyckades byta 
till sig, köpte han för bröderna Bergius räkning Parkinsons Theat-
rum botanicum, tryckt i London 1640; Hughes Natural history of 
Barbados, tryckt i London 1750; samt den vid tiden nyutgivna Lees 
Introduction to botany, tryckt i London 1765. Just exemplaret Theat-
rum botanicum är i ett mycket märkligt skick. Bokens titelblad har 
blivit dekorerat med påklistrade blommor i papper, och flera blad 
har fått delar bortklippta. Dess skick har antagligen gett boken ett 
förmånligt pris. 

Fjorton år senare, 1779, var Gideon Herman de Rogier anställd 
som informator åt kommerserådet J. D. Wahrendorffs söner som åkt 
till Edinburgh för att studera. De Rogier kunde då själv också läsa 
kurser i botanik och medicin vid universitetet på Wahrendorffs be-
kostnad. Han behöver alltså inte i samma grad hålla sig väl med gyn-
nare hemma i Sverige. I breven från de Rogier till bröderna Bergius 
framgår också att de inte sätter samma press på honom som de gjort 
med Kallström, utan främst låter honom bevaka bokmarknaden. 
De Rogier erbjuder sig att köpa in böcker och småtryck åt bröder-
na Bergius, och han sänder dem flera bokkataloger som tyvärr inte 
finns bevarade tillsammans med breven. De Rogiers brev ger oss fle-
ra intressanta detaljer kring bokhandeln i Edinburgh vid tiden. Ve-
tenskapliga uppsatser, traktater och dissertationer utkommer till en 
början som separata småtryck i bokhandeln, för att redan efter några 



136Det lagade och dekorerade titelbladet till det exemplar av Theatrum Botanicum, tryckt i London 1640, 
som Andreas Kallström köpte in åt bröderna Bergius under sin vistelse i London.
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månader endast ingå i samlingsverk, ”stora collectioner.”4 Det finns 
även en marknad för föreläsningsanteckningar: ”Ända till alla Pro-
fessores hållna föreläsningar så kan man få afskrifter af sådan nog-
het, att man igenfinner där nästan hwart enda ord emädan ganska 
många studenter kunna ett slags så kallad short hand eller Tacheo-
graphie ; men en sådan Copia kostar hela 5 guniéerna, och det är för 
groft.”5 De Rogier ger exempel på en Dr Black i Edinburgh: ”Jag har 
aldrig hört någon annan mera sakligt, kärnfullt och rådigt lära nå-
gon wetenskap. – Han har ej publiceradt något, utom sina försök på 
magnesia och osläckt kalk samt om aër fixus, utan låter andra skryta 
med sina fjädrar. Hans Collegium i skrifna copior betalas här med 

En sida ur Bengt Bergius 
avskrifter av Gideon Herman 
de Rogiers brev skickade från 
Edinburgh till Jonas Peter 
Bergius år 1779.
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5 till 6 guinéer.”6 Dessa kommentarer om läget på bokmarknaden 
visar oss på den fortsatta betydelsen av handskrifter som alternativ 
till tryckt litteratur under hela 1700-talet. Här är handskrifter alltså 
i vissa fall det enda möjliga sättet att få tillgång till en akademisk 
lärares vetenskapliga kunnande, förutom att själv närvara vid dennes 
lektioner. Det finns inga uppgifter om vilka böcker eller småtryck 
som köptes in via de Rogier i korrespondensen, men det är sannolikt 
att han har köpt in en del av de mindre medicinska tryck, som idag 
ingår i de samlingsband som bröderna Bergius själva låtit binda ihop 
i samlingsband hos bokbindare i Sverige. De Rogiers brev visar att 
bröderna Bergius höll sig à jour med den aktuella bokutgivningen.

För att få en övergripande bild av hur bokimporten till Sveri-
ge gick till under 1700-talet får man studera denna ur många olika 
aspekter. Pågående forskning kring exempelvis en bokhandlare som 
Lars Salvius, med sina många kontakter över gränserna, kan komplet-
teras med forskning utifrån boksamlares perspektiv, i de fall där det 
finns efterlämnat material att studera. Bland våra specialsamlingar i 
Sverige finns ibland en mängd material som inkommit tillsammans 
med en donation av någon specifik boksamling, som inte bara ger 
oss information om den enskilda samlingen, utan även ger en inblick 
i bokhandeln i stort. Som exemplet Bergius i föreliggande artikel 
har visat, kan vi se mellanhänders betydelse kring förvärv och bok-
byten genom att gå igenom bevarad korrespondens och efterlämnat 
arkivmaterial i form av brev, kvittenser vid köp och beställning av 
inbindning av böcker. Här kan vi också få bilden av kombinationer 
av parallella inköpsvägar, som visar hur så många betydelsefulla verk 
kan ha hittat in i våra svenska privatbibliotek. 
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Bokliga krigsbyten  
som kulturtransfer?1

Peter Sjökvist och Krister Östlund

Uppsala universitetsbibliotek grundades 1621. Under flera år därefter 
donerade Gustav II Adolf böcker dit som hade tagits som krigsby-
ten i Lettland och Polen under de krig som Sverige var inblandat i 
vid tiden. Ett antal decennier senare kom ett stort antal böcker med 
ursprung i Tyskland, Böhmen och Danmark till biblioteket på ett 
liknande sätt. Att ta kulturella krigsbyten är strikt förbjudet enligt 
vår tids folkrätt, men då kunde det anses som lagligt, om bytena togs 
under särskilda godtagbara omständigheter och Hugo Grotius prin-
ciper tillämpades. Företeelsen var vida spridd; praktiskt taget alla 
krigförande länder handlade på detta sätt. Och det gällde inte bara 
böcker. Vapen, konst, liturgiska föremål, fanor, och gods av de flesta 
andra slag togs också. Inte minst erövrades geografiska territorier. 
När fred slöts kunde sedan frågan om restitution bli aktuell, såsom i 
fördraget från Oliwa 1660 mellan Sverige och Polen. Där slog man 
fast att vissa delar av det litterära krigsbytet skulle lämnas tillbaka 
till Polen.

Föreliggande artikel avser att ta upp några aspekter rörande detta 
krigsbyte i svenska bibliotek till diskussion. Förvärvssättet är givetvis 
skamligt med vår tids perspektiv; det är inte utan anledning som 
svensk media älskar att ta upp frågan med jämna mellanrum. Men 
det rör sig alltså om förvärv som var lagliga när de gjordes, och vi kan 
inte göra historien ogjord. Vad som återstår är att hantera materialet 
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på ett sätt som är respektfullt mot alla parter idag. Dessa böcker, och 
de värden de representerar, både kulturella och ekonomiska, färdades 
i bokstavlig mening över regionala och kulturella gränser. Tanken 
att detta slags krigsbyten kunde och borde betraktas som ett slags 
kulturtransfer har följaktligen dykt upp vid några spridda tillfällen. 
Det låter bestickande, men synsättet måste problematiseras. Är verk-
ligen kulturtransfer ett relevant teoretiskt perspektiv? Vad krävs för 
att man skall kunna kalla det kulturtransfer? Det kan väl inte bara 
vara att flytta några kulturella föremål över en gräns. Om det inte är 
kulturtransfer, vad är det då? Vi måste ha kunskap om de bokliga 
krigsbytenas historia vid vårt bibliotek, och hur samlingen har tagits 
hand om och använts för att kunna besvara dessa frågor och för att 
överhuvudtaget kunna föra diskussionen. Först alltså en kort bak-
grund till litterära krigsbyten vid svenska bibliotek i allmänhet och 
Uppsala universitetsbibliotek i synnerhet.

Fredsfördraget från Oliwa, här i svensk översättning. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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Det oundvikliga och grundläggande verk som behandlar frågan 
om litterära krigsbyten i svenska samlingar är givetvis Otto Waldes 
doktorsavhandling Storhetstidens litterära krigsbyten (1916–20). Mel-
lan åren 1621 och 1650 var Sverige nästan ständigt i krig, och fälttå-
gen var i regel båda anspråksfulla och framgångrika. Med de växan-
de ambitionerna hos en ung och fattig stat i Europas utkanter följde 
strax tanken att militär styrka skulle gå hand i hand med kulturell 
vitalitet. Men Sverige var fattigt på böcker, universitet, lärda män, 
konstnärer och hantverkare. Uppsala universitet var landets enda. 
Det hade grundats 1477, var stängt under en stor del av 1500-talet 
och reformationen, återöppnades 1595, och biblioteket grundades 
alltså 1621. De svenska arméerna tog tillfället i akt under de många 
krigen att också ta krigsbyten, och sökte särskilt upp och plundrade 
stora boksamlingar. Man noterar snabbt att målet för verksamheten 
ofta var jesuitkollegiers bibliotek eller andra starka katolska fästen 
– Sverige var ju under den första halvan av 1600-talet den främsta 
förkämpen för protestantismens sak, inte minst i det trettioåriga kri-
get. Intresset för böcker som byte hade alltså ofta två orsaker: dels att 
slå mot motreformationen, genom att beröva denna rörelse delar av 
dess intellektuella vapen, dels att berika svenska institutioner, såsom 
Uppsala universitet, med fina och värdefulla boksamlingar. Så togs, 
exempelvis, jesuitkollegiets bibliotek i Riga 1621, jesuitkollegiets 
bibliotek i Braniewo 1626, domkapitelbiblioteket i Frombork 1626, 
biblioteket som tillhörde Julius Echter, furstbiskop av Würzburg och 
en av de mest framstående personerna i den tyska motreformationen, 
1631, samt jesuitkollegiets bibliotek i Poznań 1655. Alla hamnade de 
i Uppsala universitetsbibliotek. Vi talar här bokstavligen om tiotu-
sentals böcker.2

Mot denna bakgrund vill vi nu ställa begreppet kulturtransfer, 
som då och då har nämnts i senare behandlingar av krigsbyten. 
Detta relativt nya teoretiska perspektiv användes först under denna 
beteckning i mitten av 1980-talet av Michel Espagne och Michael 
Werner om de historiska relationerna mellan Tyskland och Frank-
rike, och avser kort formulerat ’den process genom vilken kulturella 
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praktiker överförs mellan olika kulturer’. Definitionen har översatts 
från den tyska Wikipedia-artikeln på ämnet (på uppslagsordet Kul-
turtransfer), men den som vill finner lätt diverse andra exempel på 
användningar av begreppet. Nu väcker ju en definition givetvis ge-
nast nya frågor: Vad är kultur? Vad är kulturell praktik? De ligger 
utanför gränserna för denna artikel, men värt att betona är att precis 
som kulturella praktiker kan vara av olika slag kan kulturer vara 
så: vertikalt i samhället och horisontellt mellan olika regioner och 
länder. De kan höra till forskarvärlden eller till lekmännen, och så 
vidare. Kulturell praktik är en sak, kulturellt värde en annan, och så 
är det även med kulturellt kapital (i Bourdieus betydelse).

Ett sätt att angripa denna fråga skulle kunna vara att undersöka 
och diskutera hur krigsbytesböckerna behandlades och användes när 
de en gång hade lämnats över till biblioteket och placerats på hyl-
lorna. Vid ett ungt protestantiskt universitet i norra Europa, där det 
yttersta syftet var att utbilda unga män för tjänst inom staten och 
kyrkan, kan helt enkelt inte stora mängder böcker som kommit från 
katolska institutioner ha blivit accepterade och använda utan någon 
som helst friktion. 1600-talet är en period då de religiösa konflikter-
na var betydande i Europa. I tidens protestantiska propaganda, poesi 
och litteratur kallades påven vanligtvis antikrist. Det finns ett stort 
antal dissertationer som försvarats och tryckts vid Uppsala universi-
tet där katolska praktiker och idéer förkastas. Den polemiska tonen 
finner vi överallt, hos båda sidor i konflikten. I den ganska nyligen 
fullbordade katalogen över böckerna från jesuitkollegiet i Braniewo, 
till exempel, noterar vi också att detta bibliotek bara ägde en enda 
bok författad av Martin Luther. 

Om vi tittar på enskilda böcker så kan man se hur protestantiska 
författares och vetenskapsmäns namn ofta har raderats eller strukits 
över, som den protestantiske reformatorn Melanchthons namn i en 
Aristotelesutgåva från 1542, som ingår i krigsbytet från jesuitkollegiet 
i Poznań [se bild]. De katolska biblioteken hade rika avdelningar för 
teologi och religion. När omfattande boksamlingar från katolska fäs-
ten på kontinenten överflyttades till hyllorna i ett ungt universitetsbib-
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liotek i Europas periferi betraktades dessa som betydande skatter och 
rika troféer. Att de dessutom representerade stora kulturella värden är 
självklart, och detta värde hade tveklöst flyttats över till den nye inne-
havaren av böckerna, men kan man tala om kulturtransfer om böck-
erna inte lästes, utom möjligen för att lära känna fienden och dennes 
världsbild? Om kulturtransfer skulle vara ett relevant begrepp kunde 
vi förvänta oss att den katolska kulturen (i Polen, Tyskland, Litauen), 
och de åsikter den representerar, skulle ha påverkat den nya miljön 
och omgivningen. Ur ett religiöst perspektiv, och speciellt med tanke 
på den mängd katolska böcker som vid den här tiden fanns i svenska 
bibliotek, vill vi påstå att man i stort sett kan utesluta att någon sådan 
påverkan inträffade. I stort sett, ja, men det finns en omständighet 
som skulle kunna tyda på att ett visst inflytande ändå ägde rum.

I detta, liksom i många andra fall, har oönskade namn strukits över på titelsidan.  
Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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När böckerna från jesuitkolleget i Braniewo hade förts till Sve-
rige och hamnat i Uppsala ordnades den katolska teologiska littera-
turen i enlighet med det klassifikationssystem som användes av de 
olika jesuitkollegerna i norra Europa. Så gjorde man normalt inte vid 
samtidens protestantiska bibliotek och det verkar som om Uppsala 
universitetsbibliotek var tämligen unikt i detta hänseende. Orsaken 
var troligen rent praktisk; varför införa ett nytt system när det redan 
fanns ett som kunde användas omedelbart? Under 1650-talet hård-
nade dock det andliga klimatet i Sverige och kyrkan förespråkade 
mer och mer en stark antikatolsk ortodox teologi. Detta ledde även 
till att den teoretiska grunden för hur teologiska böcker klassific-
erades vid biblioteken ändrades, och de viktigare verken placerades 
plötsligt enligt strikta konfessionella principer i luterska, kalvinistis-
ka och katolska underavdelningar. Men hur användes dessa böcker? 
Både studenter och professorer hade tillgång till biblioteket, och i 
praktiken kunde professorerna låna med sig böckerna hem, vilket 
studenterna inte fick göra. De första bevarade lånelistorna från Upp-
sala universitetsbibliotek kommer från 1690-talet, men det finns 
starka tecken på att kontroversiell litteratur – som katolska böcker 
– redan i mitten av 1600-talet flyttades till ett låst rum i biblioteket 
dit studenterna inte hade tillträde. Dessa böcker fick bara användas, 
läsas och tolkas av utbildade teologer som var pålitliga protestanter 
och som kunde tolka böckerna på ”ett korrekt sätt” utan att påverkas 
i fel riktning av det de läste.

Användningen av ett klassifikationssystem som kom från en an-
nan kulturell och epistemologisk kontext är, menar vi, det närmaste 
man i det här sammanhanget kan komma något som på påminner 
om kulturtransfer. Men detta är inte tillräckligt. Ty i vilken om-
fattning påverkar ett klassifikationssystem och böckernas ordning på 
hyllorna användarnas sinne? Speciellt om de kategorier där de största 
skillnaderna finns – de teologiska – generellt betraktas med miss-
tänksamhet och skepsis. Klassifikationssystemet ändrades dessutom 
efter några årtionden.

Andra delar av krigsbytessamlingarna kom mer till användning 
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och var oproblematiska. Vetenskaplig litteratur som redogjorde för 
de senaste upptäckterna inom olika områden var naturligtvis väl-
kommen och mycket eftersökt vid ett universitet som det i Uppsala. 
Det gäller också de många utmärkta utgåvorna av klassiska författa-
re, som ett universitetsbibliotek givetvis aldrig kan få för många av. 
På detta område skulle vi kunna tala om en överflyttning av kun-
skap, alltså kunskapstransfer mellan olika kulturella och geografiska 
kontexter, snarare än en kulturtransfer.

Så här långt har vi i första hand diskuterat det intellektuella inne-
hållet av krisbytesböckerna på en editionsnivå, och vi har ifrågasatt 
om begreppet kulturtransfer kan användas för att på ett korrekt sätt 
beskriva vad som hände. Om vi istället koncentrerar oss på de enskil-
da böckerna, så är det sant att dessa givetvis i hög grad är färgade av 
sin kulturella kontext. Det materiella, bokband till exempel, speglar 
den kulturella bakgrunden, och så gör även provenienser och margi-
nalanteckningar. Många bokband i de polska krigsbytessamlingarna 
är typiskt polska, en del kan direkt härledas till Kraków. Bibliotekets 
Copernicana-samling, som togs som krigsbyte i Frombork 1626, 
innehåller ett flertal böcker som har ägts och använts av den kände 
astronomen själv. Det kulturella värdet som en sådan samling repre-
senterar är naturligtvis enormt, men har det specifikt påverkat den 
kulturella verksamheten i Sverige eller i Uppsala? Inte så vitt vi vet. 
De kulturella aspekterna av materiella spår har också behandlats väl-
digt slarvigt genom århundradena. Böcker har exempelvis bundits 
om och anteckningar har skurits bort. Det är först i vår tid som dessa 
aspekter har börjat värderas. Man skulle kunna fråga sig om de bok-
band som kom till Sverige med krigsbytessamlingarna inspirerade 
och påverkade bokbindare i det nya landet och i den nya kontexten, 
eller inte. Det kan inte uteslutas att de gjorde det, precis som svenska 
arkitekter påverkades av polsk arkitektur under kung Sigismund un-
der de år i slutet av 1500-talet då han samtidigt var kung över både 
Sverige och Polen. Om en sådan påverkan kunde bevisas skulle det 
helt klart vara fråga om ett fall av kulturtransfer, men vi kan inte 
belägga det, inte ännu.
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Om vi skulle bredda perspektivet från enbart bokliga krigsbyten 
till att även inkludera andra föremål som plundrades och fördes till 
Sverige, skulle resultatet kunna bli annorlunda. Ett förvånande fak-
tum för många är att den svenska armén tog mängder av kyrkliga 
konstföremål som krigsbyte, som altartavlor och liturgiska föremål, 
vilka senare användes i svenska kyrkor, där allmogen kunde se dem 
och relatera till dem vid mässorna. Vad hände i dessa fall? Kanske 
kunde begreppet kulturtransfer vara relevant i detta sammanhang?

Vad är då dessa krigsbytessamlingar om de inte är ett exempel 
på kulturtransfer? En överföring av kulturella värden givetvis, men 
detta är troligen inte tillräckligt. För en ung, ärelysten och växande 
stormakt, som strävade efter såväl kulturell som militär överhöghet, 
var rika boksamlingar viktiga i första hand för att de gav de nya 
ägarna ett rikt kulturellt kapital. Varför kan vi inte bara kalla det en 
överföring av kulturellt kapital? Vi menar att det i huvudsak var det 
som skedde. Men det är inte allt: detta var krigsbyten, troféer tagna 
av segerrika krigare i blodiga krig. Det latinska ord som normalt 
användes i samtiden om den här typen av byten är spolium. Detta 
ords ursprungliga betydelse är en trofé som segraren kunde röva från 
fiendens döda kropp. Att äga en sådan gav i sig positiva associationer 
vid den här tiden, och det är ett faktum som man måste vara med-
veten om när man diskuterar de här frågorna idag, när dessa positiva 
associationer istället, med rätta, har blivit negativa.
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