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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 



147

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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Noter
1  Föreliggande text bygger på ett föredrag som hölls av artikelförfattarna vid IFLA 

World Library and Information Congress i Wrocław (Polen) 2017.
2  Bokliga krigsbyten togs exempelvis även i krigen mot Danmark på 1650-talet, men 

då fanns inga konfessionella skäl för att ta böcker. Dessa byten kommer alltså att 
undantas i den kommande diskussionen.
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