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SEBASTIAN CÖLLEN1 

Stammbücher – Textualität und 
Sprachen. Från en stambokskonfe-
rens i Tübingen 

Inledning 
Den 13:e till 14:e februari besökte jag den internationella stambokskonfe-
rensen Stammbücher – Textualität und Sprachen: Sondierung auf der Basis 
einer neuen Datenbank (’Stamböcker – textualitet och språk: Sondering med 
grundval i en ny databas’) i Tübingen. Anledningen till besöket var projektet 
Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala univer-
sitetsbibliotek. Projektet initierades år 2015 av Daniel Solling, och under 
2018, projektets sista år, var jag hans medarbetare. Under 2019 forskar jag i 
ett eget stamboksprojekt på universitetsbiblioteket i Uppsala, finansierat av 
Tersmedens stiftelse: Gottfried Schröers stambok (Y 131): Textuella strate-
gier för självstilisering hos 1600-talets svenska adel. Konferensen var därför 
av stort intresse för min forskning. 

Resan gjorde jag som del av en liten Uppsala-delegation huvudsakligen 
knuten till nuvarande Avdelningen för specialsamlingar vid Uppsala univer-
sitetsbibliotek, där båda ovannämnda projekt varit förlagda. Gruppen be-
stod förutom Solling och mig själv av avdelningens chef, Maria Berggren. 

Under vistelsen i Tübingen passade jag förutom stambokskonferensen 
också på att besöka stadens universitetsbibliotek. Den här reseberättelsen 
sammanfattar båda besöken. 

 
1 Sebastian Cöllen är teologie och filosofie doktor. Hans forskning är främst filologisk och 
inriktad på medeltida texter. För närvarande forskar han också i ett projekt om stam-
böcker vid Uppsala universitetsbibliotek. Han arbetar även vid den vetenskapliga tidskrif-
ten Studia Neophilologica och studerar andra året på Masterprogrammet i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet. E-post:  
sebastian.collen@moderna.uu.se. 
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Stambokskonferensen 
Stamböcker har beskrivits som ett förmodernt Facebook. De var både ett 
sätt att presentera sig själv på och att nätverka och skapa kontakter med 
andra. De var med andra ord ett ”socialt medium” 450 år före dataåldern! 
Idag bevaras stamböcker i många olika samlingar, och digitalisering, katalo-
gisering och forskning kring detta komplexa material är av stort och väx-
ande intresse för bibliotek och arkiv över hela Europa. Stamböckerna kan 
nämligen ge unika inblickar i den europeiska kulturhistorien. 

Stamboksskicket kan i huvudsak föras tillbaka till reformationens Witt-
enberg på 1500-talet. På den tiden började man samla kända reformatorers 
autografer i böcker och bad dem även skriva en liten hälsning. Detta bruk 
spred sig snabbt i det protestantiska Tyskland, framför allt i studentkretsar. 
Studenterna tog med sig stamböckerna på sina akademiska resor genom 
Europa och samlade i dem inskriptioner – så kallade ”tillskrifter” – från adels-
män, från lärda och kända bekantskaper och professorer och från sina 
medstudenter. På så vis spred sig skicket även till andra länder som England, 
Nederländerna och Sverige. Sveriges största stambokssamling, med över 
150 böcker, finns idag i universitetsbiblioteket i Uppsala. 

Förutom hälsning och namn innehöll tillskrifterna vanligtvis ett motto, 
ett citat från någon känd författare samt ort och datum då tillskriften läm-
nades (bild 1). Dessutom tillfogades ibland målade eller tecknade bilder (ofta 
mycket skickligt utförda) eller tillskriftslämnarens vapen. Genom stamböck-
erna kan man därför spåra sociala nätverk; man kan kartlägga bildningstrad-
ition, kulturhistoria, språkanvändning och etiska ideal. De är kort sagt ett 
ovärderligt och mycket intressant material för undersökningar om det för-
moderna Europa. 
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Bild 1. Exempel på stambokssida. Jacob Firnhabers stambok  
(1614–1620), Uppsala universitetsbibliotek Y 50 k, bl. 185r.  
 
Med den snabba digitaliseringen har många bibliotek runtom i Europa börjat 
göra sina stambokssamlingar tillgängliga online. Ett av dessa projekt är Er-
schließung und Digitalisierung der Stammbuchsammlungen der HAAB, der 
Universitätsbibliothek Tübingen und des Universitätsarchivs Tübingen (’Till-
gängliggörande och digitalisering av stambokssamlingen vid H[erzogin] 
A[nna] A[malia] B[ibliothek], Tübingens universitetsbibliotek och Tübingens 
universitetsarkiv’). Enbart under det sista delprojektet 2012–2018 gjordes 
omkring 35.000 tillskrifter från åren 1550–1740 tillgängliga (OPAC: 
Stammbuchsammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar). Pro-
jektet leddes av Eva Raffel, som i samarbete med romansk och latinsk filologi 
vid universitetet i Tübingen också var en av initiativtagarna till konferensen 
Stammbücher – Textualität und Sprachen i samma stad. I det ovannämnda 
Uppsala-projektet Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen 
vid Uppsala universitetsbibliotek, där Raffel också var involverad, digitali-
serades denna samlings alla 156 stamböcker, som nu finns tillgängliga på 
kulturarvsplattformen Alvin. För 53 av dessa tillfördes metadata för varje en-
skild sida, t.ex. en personpost för tillskriftslämnaren, tillskriftens ort och da-
tum, uppgifter om tillskriftens språk och citerade författare. Konferensen i 
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Tübingen ägde således rum i en tid då materialet i helt ny omfattning öppnas 
för forskningen. 

Under konferensen diskuterades dels frågor om digitalisering, databa-
ser och enskilda samlingar, dels mer forskningsinriktade frågor. Bland de se-
nare märktes bok-, kultur- och litteraturhistoriska frågeställningar samt även 
lingvistiskt motiverade ansatser som aktualiseras genom stamböckernas nu 
greppbara multimedialitet, mångspråkighet och citeringspraxis. 

Konferensen inleddes av Eva Raffel (Universitätsbibliothek Tübingen 
och Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar), som med sin omfattande 
sakkunskap som bakgrund presenterade stamboksmaterialet i ett större 
sammanhang. Ett särskilt fokus lade Raffel på stambokssamlingarna i Her-
zogin Anna Amalia Bibliothek, Universitätsbibliothek Tübingen och Univer-
sitätarchiv Tübingen, till vilkas digitalisering och katalogisering hon bidragit. 

På det av Raffel inslagna spåret om digitalisering och teknikens möjlig-
heter fortsatte Andreas Schlüter (Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Wei-
mar). Strategier för att utvärdera data digitalt – t.ex. genom kvantitativa me-
toder – är ett naturligt nästa steg i stamboksforskningen, eftersom mycket 
information nu finns tillgänglig i databaser som Kalliope Verbundskatalog, 
Repertorium Alborum Amicorum (RAA) och svenska Alvin. 

Schlüter koncentrerade sig i sitt föredrag framför allt på de möjligheter 
som aktualiseras i och med att allt fler data blir tillgängliga. Bland annat pre-
senterade han flera program och lösningar som kan användas för att analy-
sera, jämföra och visa stamboksdata från olika databaser. Det finns också 
många olika möjligheter att visualisera stora datamängder. Som Schlüter be-
tonade är visualiseringarna emellertid inget syfte i sig, utan måste själva vara 
informationsbärande. Ett exempel är hur digitalt genererade visuella kluster 
av tillskriftslämnarnas inbördes förbindelser kan ge en fingervisning om vil-
ket material som är särskilt intressant att analysera ur nätverkssynpunkt och 
vilket som är mer relevant om man intresserar sig för randfenomen i stam-
boksmaterialet. 

Särskilda samlingar utgjorde kärnan i flera presentationer. Kerstin 
Losert presenterade stamböckerna vid Württembergische Landesbibliothek 
Stuttgart, där hon har sin professionella hemvist. Bland annat nämndes Fri-
edrich Wilhelm Frommanns (1707–1787) samling på 18.000 blad som någon 
gång avlägsnats ur stamböckerna p.g.a. deras enskilda värde som autogra-
fer. Av dessa lösa blad har idag ett stort antal stamböcker kunnat rekon-
strueras. 

För stamböckerna vid Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg re-
dogjorde Antje Theise (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg) i sitt fö-
redrag. Särskilt fokus fäste Theise vid tillskriftslämnare i upplysningens trad-
ition och som romantikens föregångare. 

Som ett exempel på stamböcker i bibliotek och arkiv utanför Tyskland 
föreläste Daniel Solling om stambokssamlingen på Uppsala universitetsbib-
liotek och gjorde några nedslag i särskilt spännande stamböcker. Solling de-
monstrerade också den ovannämnda databasen Alvin, där stambokssidorna 
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finns tillgängliga som bildfiler. Att merparten av böckerna från 1600-talet 
dessutom är djupkatalogiserade med metadata underlättar sökning i och 
forskning om materialet. 

Till sist presenterade Tünde Katona (Szeged universitet) den ungerska 
databanken Inscriptiones Alborum Amicorum (IAA), där stambokstillskrifter 
med anknytning till Ungern finns förtecknade och sökbara. 

Språket i stamböckerna var ett av ämnena som diskuterades i konferen-
sens mer forskningsinriktade föredrag. Bland de språk som används i stam-
böckerna ligger latin på främsta plats. Då stamböckerna är ett i huvudsak 
tyskt fenomen, är det naturligt att tyskan kommer på andra plats. Därefter 
följer kulturspråken franska, italienska, grekiska och hebreiska – det sist-
nämnda framför allt i bibliska citat. Men även bl.a. engelska, spanska, hol-
ländska, slaviska språk, ungerska och svenska förekommer, liksom en del 
udda språk som tamil och syriska. 

Slaviska och andra östmellaneuropeiska språk i stamböckerna var före-
målet för det föredrag som hölls av Tilman Berger (Universität Tübingen). 
Framför allt tog Berger upp tjeckiska och polska inskriptioner, som på grund 
av språkens inbördes närhet ofta är svåra att skilja från varandra.  

Alexander Jäger (Schwäbisch Gmünd) lade tonvikten på de latinsksprå-
kiga hälsningarna. I sin analys delade Jäger in tillskrifterna i olika återkom-
mande formler. En intressant iakttagelse är att en egen standard utvecklas i 
varje stambok, då tillskriftslämnarna delvis orienterar sig efter varandras till-
skrifter. Men inom dessa etablerade mönster blir då särskilt avvikelserna vik-
tiga. Om man lyckas fastställa mönstret, kan man också se hur vissa till-
skriftslämnare försökt profilera sig annorlunda än de övriga. 

Rembert Eufe (Universität Tübingen) koncentrerade sig slutligen på de 
romanska språkens fördelning i stamböckerna och tittade särskilt på tillskrif-
ter som innehöll italienska och franska. En av Eufes observationer var att 
användningen av franska med tiden spred sig österut, d.v.s. i takt med att 
franskans roll som kulturellt bildningsspråk vann mark i det tyska språkom-
rådet. Vissa tillskrifter som uppvisade grammatiska fel föranledde Eufe att 
tala om ”fiktionell mångspråkighet”, ett begrepp som antyder att tillskrifts-
lämnarna egentligen inte alltid behärskade de språk de använde. 

Ett perspektiv ur modern tid erbjöd till sist Annegret Pelz (Universität 
Wien), som diskuterade ”albumpoetiken” efter 1945. Med detta begrepp 
avsåg Pelz ett särskilt slags litteratur, där läsaren rör sig mellan ögonblicks-
bilder och arkivartat material; ”porösa” texter, där luckorna säger lika 
mycket som texten. Här öppnade sig en del möjliga jämförelser med de för-
moderna stamböckernas många tomma sidor och ”ögonblicksbilder”, liksom 
funderingar kring stamböckernas ”läsbarhet”. 

Ett av de mest betydelsefulla temata under konferensen var i mina ögon 
samspelet mellan digitala verktyg och filologisk forskning. Konferensens bi-
drag klargjorde behovet av noggranna detaljundersökningar, ibland av en-
skilda stamböcker och deras tillskrifter, innan data kan göras användbara för 
mer kvantitativa analyser med hjälp av digitala verktyg. Sådana analyser 
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förutsätter ett korrekt genomarbetat material, där data – och metadata – på 
ett strukturerat sätt tillgängliggjorts för digital bearbetning. Samtidigt kan de 
digitala verktygen hjälpa forskarna att se mönster och leda deras uppmärk-
samhet mot för vissa frågeställningar särskilt fruktbringande material. 
Mycket av detta har redan möjliggjorts genom de datamängder som finns 
digitalt, bl.a. genom textsökningsfunktioner i databaserna. På så sätt ligger 
nu kvantitativ information om t.ex. språk, tillskrifternas ort och de citerade 
författarna ofta bara några knappklick bort. 

Men här finns också de stora utmaningarna. Ofta finns ingen kommuni-
kation mellan bibliotek med egna samlingar, som arbetar med sina egna da-
tabaser. På så vis kan samlingar visserligen vara digitalt tillgängliga, men lik-
väl skilda från varandra i isolerade ”digitala öar”. Mycket information, liksom 
all den nya kunskap som kan uppstå genom att sammanföra informationen, 
riskerar därmed att hamna under radarn när det förmoderna Europas socia-
las nätverk, idé-, språk- och kulturhistoria skall analyseras genom stamboks-
materialet. För att möta detta problem gäller det att utveckla gemensamma 
standarder för katalogisering och digitalisering, databaser som kan kommu-
nicera med varandra och livaktiga nätverk mellan forskare och bibliotek som 
på olika sätt arbetar med detta alltmer uppmärksammade material. 

Universitetsbiblioteket i Tübingen 
Under konferensens första dag besökte delar av den svenska delegationen 
även Tübingens universitetsbibliotek. Biblioteket ligger administrativt under 
Tübingens universitet, vilket som genom en händelse grundades samma år 
som Uppsalas universitet (1477). Den nu äldsta delen av biblioteket – Bo-
natzbau – uppfördes dock först 1910–1912. Huset är byggt i nyklassicistisk 
stil och smyckas på utsidan av porträtt av stora tänkare (på vänster sida om 
entrén) och diktare (på höger sida). I denna byggnad ligger Historischer Le-
sesaal (bild 2), smyckad med en fresk föreställande Odysseus på väg till döds-
riket för att fråga de döda om sitt öde – verserna ur Homeros Odyssé, ”Und 
aus dem Erebos kamen viele Seelen | herauf der abgeschiedenen Toten” 
(’och då kommo i massa nerifrån Erebos djup de hädansomnades själar’) 
flankerar målningen. En lika vördnadsbjudande position som Odysseus har 
där han blickar ner från denna målning, har den disk varifrån bibliotekarien 
förut blickade ut över rummet – möjligtvis för att av forskarna bli frågad om 
vissa böckers öde. Numera används disken inte, och den gamla luckan 
bakom disken, som böcker förut skickades ut genom, hålls stängd. Salen an-
vänds inte längre för framtaget historiskt material, utan som läsesal för stu-
denter. 
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Bild 2. Historischer Lesesaal. © Författaren. 
 

 
Bild 3. Hauptgebäude. © Författaren. 
 
Från Bonatzbau anländer man till den med denna sammanbyggda huvud-
byggnaden – ett modernt hus från 1960-talet. Här finns grupparbetsytor ut-
rustade med datorer, tysta arbetsytor, information, fjärrlåneavdelningen 
och ett kafé. Något man slås av är de många växterna och hur glastak och 
stora rymder har utnyttjats för att tillföra ljus och trevnad (bild 3). 
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En lång glaskorridor löper genom luften från huvudbyggnaden, över floden 
Ammer (en biflod till Neckar) och in i det 1999–2002 tillbyggda Ammerbau 
(bild 4 och 5), som bl.a. rymmer digitaliseringscentrum, tidskriftsutlåning, 
bokningsbara arbetsrum och en öppen samling, där användarna själva kan 
hämta böckerna för lån. 
 

 
Bild 4. ”Bron” över till Ammerbau. © Författaren. 
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Bild 5. Floden Ammer från samma bro. © Författaren. 
 

 
Bild 6. Ammerbau. © Författaren. 
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Våningarna binds samman av luftiga trappor och glasräcken (bild 6), ännu en 
detalj som låter ljuset flöda fritt genom byggnaden och ger ett intryck av att 
öppna upp ytorna. 

Slutligen leder en täckt bro över till Alte Waschhalle, en gammal tvätt-
hall, som numera inrymmer bibliotekets öppna samling med tidskrifter samt 
en ”laptop-fri” arbetsyta. 

Biblioteket riktar sig mot nästan alla studieriktningar vid Tübingens uni-
versitet och förser både forskare och studenter med material och informat-
ion. Biblioteket har dock en speciell plan för ämnena kriminologi, teologi och 
religonsvetenskap. Samlingarna innehåller 3,7 miljoner mediaenheter, där-
ibland 45.000 tidskrifter (3000 tryckta, 42.000 elektroniska), 83.000 läro-
böcker, 812.000 avhandlingar och 5000 licensierade fackdatabaser. 

Biblioteket rymmer också allt från stort till smått och från gammalt till 
nytt; den minsta boken, Inhalt der ganzen [!] Heiligen Schrift (’Innehållet i 
hela [!] Den heliga skrift’, 18 A 3016), är bara 4,2 × 3 × 0,9 cm stor. Biblio-
tekets gamla samlingar rymmer inte minst medeltida handskrifter (c:a 350 
stycken) och över två tusen inkunabler, d.v.s. böcker från boktryckarkons-
tens äldsta skede (c:a 1450–1500). 

För undertecknad gav besöket på universitetsbiblioteket ett komplette-
rande perspektiv på helhetsintrycket från Tübingen-resan. Biblioteket illu-
strerar precis som stambokskonferensen de ständigt relevanta möjlighet-
erna att med hjälp av allt från arkitektur till innehåll binda samman gammalt 
med nytt och att ge nya rum och vägar till ovärderligt kulturhistoriskt 
material. 

Referenser till digitala resurser 
Alvin: http://alvin-portal.org. 
Inscriptiones Alborum Amicorum (IAA): http://iaa.bibl.u-szeged.hu. 
Kalliope Verbundskatalog: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/de/in-

dex.html. 
Repertorium Alborum Amicorum (RAA): https://raa.gf-franken.de/de/. 
Stammbuchsammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar: 

https://lhwei.gbv.de/DB=2.4/. 
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