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INLEDNING

I det stora katalogrummet i Uppsala universitetsbibliotek finns, bland datorerna och mängder 

av tryckta band, tre mindre handskrivna volymer med brunt omslag. Det är bibliotekets rari- 

tetskatalog. "Denna katalog öfver rariteterna uppgjordes Vårterminen 1887" läser man på 

första bladet. Bläddrar man i den märker man hur den fina 1800-talshandstilen med åren för

vandlas till en mera standardiserad stil. I den andra volymen förlorar handstilen helt och hållet 

sin gammalmodiga karaktär. Reservoarpennan har bytts ut mot kulspetspennan. Den senaste 

anteckningen har gjorts av en 1990-talsbibliotekarie.

Carolina Rediviva har alltså en särskild raritetssamling, med egen katalog som noggrant 

hålls å jour. Har alla forskningsbibliotek det, och vad är det för skatter som gömmer sig i en 

raritetskammare? Själva ordet "raritet" väcker nyfikenhet. Det säger egentligen så litet. Om en 

"referenssamling" kan man säga att den innehåller "referensböcker", men vad kan man direkt 

påstå om en "raritetssamling", mer än att föremålen i den måste vara ovanliga, sällsynta, "ra

ra"? Det råder en nästan gåtfull anda kring bibliotekens raritetssamlingar. Bland ett biblioteks 

alla verksamheter är inte raritetsbevarandet den man brukar ägna mest uppmärksamhet åt. Det 

är som om man lade den åt sidan, för att koncentrera sig på mera "viktiga", kanske brådskan

de saker. Dock är rariteter det dyrbaraste ett bibliotek äger, och det mest krävande när det 

gäller förvaringsvillkor och säkerhet. Just därför att rariteter är "rara" har de ett omätbart vär

de, de är oersättliga. Deras unika karaktär gör att de är av intresse även på det internationella 

planet. Forskarna, experterna känner till dem och tvekar inte att färdas över land och hav för 

att närmare betrakta dem. Rariteter vittnar nämligen om det som i människans idé- och kul

turhistoria är mest svårtillgängligt. I raritetskamrama finns det bland annat verk som undan

gömts censur och bål...

Frågeställningar och syfte

Denna uppsats är tänkt som ett försök att närmare undersöka vad som av dagens bibliotekarier 

kallas raritet och behandlas som sådan. Begreppet "raritet" har oerhört suddiga konturer. 

Börjar man fråga efter dess egentliga betydelse upptäcker man snabbt dess tvetydighet, i alla 

fall så som det används i bibliotekssammanhang. Den ovan nämnda så kallade rantetskatalo- 

gen på Carolina Rediviva, till exempel, omfattar inte bibliotekets alla rariteter. Andra dyrbara
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föremål i specialsamlingarna bär också stämpeln "raritet", utan att förekomma i den särskilda 

raritetskatalogen, och vad gäller handskrifter, anses de vara i sig så självklara rariteter att de 

varken är raritetsstämplade eller återfinns i raritetskatalogen. Gränsen är alltså svår att dra 

mellan särskilda samlingar av raritetsstämplade föremål, specialsamlingar och handskrifter. 

Alla är mer eller mindre raritetssamlingar i vid mening. Subjektiviteten verkar råda i ganska 

hög grad på det här området och det är därför sannolikt att problemet hanteras olika i olika 

bibliotek. Men vad är gemensamt för dessa rariteter? Vad täcker begreppet "raritet"? Hur av

gör man att en enskild bok är värd att sorteras som raritet ocn vem avgör det?

Intressant här är själva tankeprocessen: hur, när och varför bibliotekarierna började funde

ra på en särskild hantering av vissa föremål, till priset av amputationer i de ordinarie ärnne- 

sindelade huvudsamlingama. En raritetssamlings uppbyggnad innebär ju ofta att man plockar 

ut böcker från vanliga hyllor för att stoppa in dem i ett skyddsrum, eller åtminstone på ett an

nat ställe i biblioteket. Det är i det sammanhanget betydelsefullt att undersöka de kriterier 

bibliotekarierna använder sig av för en sådan operation. Finns det överhuvudtaget några be

stämda kriterier? Finns det några riktlinjer eller har enskilda bibliotek full frihet att själva be

stämma vilka böcker som är värda raritetsbenämning? I så fall, hur skiljer sig de olika biblio

tekens raritetspolitik åt?

Syftet med denna uppsats är att så gott som möjligt definiera begreppet "raritet", att un

dersöka vilka typer av föremål som faktiskt förvaras i de svenska forskningsbibliotekens rari

tetssamlingar och vad det innebär för en bok att betraktas som raritet. Men när man börjar 

studera dessa frågor och iakttar klenoderna i Sveriges raritetskammare eller bokskyddsrum 

konfronteras man oundvikligen med en annan fråga, nämligen förvärvet. Mycket av det som 

idag bevaras i raritetskamrama har kommit till biblioteken genom donationer. Lite har köpts 

på auktion eller eventuellt bytts in i ett kompletteringssyfte. Resten är krigsbyten.

Krigsbyten utgör en avsevärd del av de svenska forskningsbibliotekens raritetssamlingar, 

och under det senaste decenniet har det i den offentliga debatten gått rykten om att de ur

sprungliga länderna vill ha tillbaka dem.1 Har biblioteken rätt att behålla dyrbara volymer, 

som en gång i tiden blev bortrövade av svenska soldater? Det är den centrala frågan kring 

vilken diskussioner fortfarande kretsar. Här måste biblioteken kämpa tillsammans med muse

erna, som också bevarar krigsbyten inom sina väggar. Polemiken är för övrigt långtifrån be

1 Med ursprungsländerna menas här de länder där böckerna förvarades när svenskarna tog dem i besittning.
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gränsad till Sverige. I vissa länder har man sedan länge funderat över problemet och det har 

även lett till en av FN:s generalförsamling antagen resolution.

Även den aspekten - frågan om krigsbytens återlämning -  som ger vårt ämne ett etiskt 

perspektiv kommer att behandlas i uppsatsen.

Forskningsläge

Det har hittills inte gjorts någon omfattande studie av rariteter och raritetssamlingar i Sverige. 

Däremot har det skrivits artiklar i olika bok- och biblioteksorienterade tidskrifter. En av lan

dets främsta experter inom området är förste bibliotekarien Sten G. Lindberg. Han var chef 

för bokvårdsavdelningen på Kungliga biblioteket, men redan som amanuens, på 1940-talet, 

ägnade han sin fritid åt att systematiskt plocka ut de vackraste, dyrbaraste böckerna ur biblio

tekets ordinarie samlingar för att skydda dem från damm och från alltför stora temperaturför

ändringar. Så småningom lät han inreda ett specialrum för deras förvar, som kallades raritets- 

kammaren. I Bokvännen (1964), i Notiser från riksbibliotekarien (1969) liksom i festskriften 

till Uno Willers (1971) förklarar han vinsten med att särbehandla de sällsynta band som finns 

på de svenska bibliotekens hyllor, och utifrån ett idéhistoriskt perspektiv försöker han definie

ra begreppet "raritet".

Utomlands är det amerikaner och engelsmän som mest reflekterat över begreppet. I USA 

har ACRL (Association of College and Research Libraries) gett ut flera studier om sällsynta 

böcker på vetenskapliga bibliotek, om deras natur, förvärv och hantering. H. Richard Archer 

till exempel, samlar en del intressanta uppsatser i sin antologi, Rare Book Collections, från 

1965. Tidskriften College and Research Libraries News skriver också om rariteter, fast utifrån 

ett mera praktiskt synsätt. Tidskriften brukar nämligen publicera de säkerhetsregler och "gui- 

delines" som ACRL fastställer för hantering av dyrbart material. I England är Caves bok, Ra

re Book Librarianship (1982), av stor vikt. Cave inleder sitt arbete med ett kapitel om rarite

tens "natur", där han framställer olika aspekter av begreppet "rarity". Han använder sig av 

John Carters Taste and Technique in Book Collecting (1948) för att skilja till exempel "abso- 

lute rarity" från "relative rarity" och "local rarity", och han undersöker noggrant alla de fakto

rer som kan leda till att ett bibliotek bestämmer sig för att särbehandla en bok eller en hand

skrift. Caves följande kapitel handlar om förvärv, organisation av samlingarna och konserve

ring.

2 FN-resolution nr 50/56 (1996), "Retum or restitution of cultural property to the countries of origin, 11 
December 1995".
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Litteraturen om "raritet" som begrepp är ganska begränsad och något föråldrad. Mer finns 

däremot skrivet om enskilda raritetssamlingar eller om enskilda volymer som betraktas som 

rariteter. Hit hör naturligtvis Lars Munkhammars helt nya studie om Silverbibeln (1998), lik- 

Som Eva Heggestads artikel om hur en roman fick stämpeln "raritet" (1995). Hit hör också de 

artiklar som rör "rara" böcker i övriga bibliotek: det kan handla om så vitt skilda bibliotek 

som folkbibliotek, Skokloster eller judiska församlingens bibliotek i Stockholm. Även om 

dessa inte ryms i denna studie kan artiklarna ändå vara av intresse som en jämförelse.

Om behandling av rariteter finns det rapporter av olika slag, som till exempel Kungliga 

bibliotekets rapporter Clavis memoriae (1997) om datoriserad katalogisering av handskrifter, 

och Förvara för att bevara (1986), som tar upp alla problem kring skydd och långsiktig förva

ring av materialet.

När det gäller just krigsbyten har forskningen gjort en större insats. Central och grundläg

gande i den frågan är utan tvekan Otto Waldes avhandling i två band, Storhetstidens litterära 

krigsbyten, från åren 1916-1920. Walde har systematiskt gått igenom samlingarna i landets 

främsta bibliotek, det vill säga Kungliga biblioteket samt universitetsbiblioteken i Uppsala 

och Lund. Även stiftsbiblioteken i Linköping, Strängnäs och Västerås har han undersökt, lik

som alla bibliotek "där befintligheten af dylikt krigsbyte var känd eller kunde misstänkas" 

(band I, s. 2). I sin avhandling rekonstruerar Walde böckernas och handskrifternas historia. 

Han berättar om deras tidigare ägare, och skildrar i detalj hur svenskarna, under hela 1600- 

talet, översvämmade centrala Europa och på kunglig befallning plundrade de rikaste bibliote

ken på böcker for att sedan skicka dem, via båt, hem till Sverige. Sitt sista kapitel ägnar Wal

de åt det han kallar "decimeringen" av samlingarna. Det skedde bland annat genom brand och 

1700-talets stora duplettauktioner, då biblioteksdupletter såldes ut. Där redovisas även olika 

försök som gjorts från olika håll att få tillbaka de litterära skatterna. Waldes verk är kultur

historiskt sett av stor betydelse. Genom det avslöjades för första gången för forskningsvärlden 

vilka bokskatter från stormaktstiden som bevarades i svenska bibliotek, och i vilken omfatt

ning.

Efter Walde har några forskare fortsatt försöka klarlägga böckernas öde och när de kom 

till Sverige. Jozef Trypuckos arbete med de polska krigsbytena (1984) och Ewa Antoniks 

uppsats om Braunsbergs samlingar (1997) är exempel på detta. Men de senaste åren har dis

kussionen kring krigsbyten också blivit mer kritisk, inte minst i Tyskland där flera verk tar 

upp frågan om böckernas återlämnande till de ursprungliga länderna. I Sverige har debatten 

nått ända till dagspressen. Svenska D a g b l a d e t , Dagens Nyheter, Helsingborgs Dagblad, Up-
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sal a Nya Tidning, bland andra, har intervjuat bibliotekarier och lyft fram det etiska problem 

som innehav av föremål som tagits i beslag i krig innebär.

Material, metod och avgränsningar

För att kunna förstå vad begreppet raritet betyder i ett med forskningsbibliotek hopkopplat 

sammanhang är den ovan nämnda litteraturen till stor nytta. Men den är inte tillräcklig. Den är 

delvis relativt gammal och man kan undra hur pass aktuell till exempel Lindbergs 60- 

talsdefinition av rariteter är i dagens läge. Biblioteken har efter trettio år förändrats en hel del 

och frågan är om synen på rariteter fortfarande är densamma. Därför kommer litteraturen i 

denna undersökning att konfronteras med verkligheten. Statistik - i den mån den finns — borde 

kunna ge en idé om rariteternas och krigsbytenas omfång och tillväxt inom bibliotekens totala 

bestånd. Men först och främst är denna studie tänkt att vara kvalitativ. För att finna den inne

börd som begreppet raritet, i både teori och praktik, idag har i forskningsbibliotek är det na

turligt och nödvändigt att vända sig till dagens forskningsbibliotekarier. Genom både enkät

formulär och mera informella samtal med bibliotekarier kan man fa fram en någorlunda om

fattande och tydlig bild av vad som finns i raritetssamlingar samt av de kriterier som gäller för 

föremålen i dessa samlingar. Likaså kan man, med hjälp av öppna frågor, avgöra var bibliote

karierna befinner sig i debatten om krigsbyten.

Med forskningsbibliotek avses i denna uppsats landets sex största vetenskapliga bibliotek: 

Kungliga biblioteket (KB), samt universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg, Stock

holm och Umeå. Anledningen till att Linköpings universitetsbibliotek räknats bort är att det 

är ett av de yngsta i landet och att det inte äger något material som kan anses vara relevant för 

den här undersökningen. Högskole- och specialbiblioteken hamnar också utanför, eftersom 

deras litteraturbestånd ofta är betydligt mindre och sällan innehåller raritetssamlingar som går 

att jämföra med universitetsbibliotekens. Stifts- och landsbiblioteken som de i Västerås, 

Växjö, Strängnäs och Linköping utgör, trots att de äger intressant och äldre material - bland 

annat krigsbyten - en annan kategori än forskningsbiblioteken och har därför, även de, uteslu

tits.

Ett enkätformulär med arton olika frågor (se bilaga) har skickats till alla de sex redan 

nämnda biblioteken. Frågorna är avsedda att klarlägga hur stor hänsyn dagens bibliotekarier 

tar till rariteter, och vilken politik det är som gäller inom de olika biblioteken. Inte minst bib

liotekariernas uppfattning av begreppet raritet har jag varit ute efter. Alla biblioteks svar har 

betraktats som värdefullt och grundläggande material i detta försök att belysa raritetsförvar i
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de svenska forskningsbiblioteken. Dock vill jag här påpeka att jag, bland dessa sex bibliotek, 

medvetet valt Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek som utgångspunkter. 

Dessa två bibliotek, som sedan länge tar emot pliktleveranser och som idag bevarar den 

största delen av Sveriges bokskatter, är också de första som känt behovet av en speciell "rari- 

tetspolitik". Därför är de mer eller mindre normgivande för de andra biblioteken och av sär

skilt intresse för denna uppsats. Utöver den skriftliga enkäten har jag på Carolina samtalat 

med två bibliotekarier, Lars Munkhammar och Harriet Wallman, som spelar en central roll i 

bedömning och förvaring av rariteter. Jag har också gått igenom Carolinas raritetskatalog.

Den information jag på så sätt har fått (genom enkät, samtal och genomgång av rari- 

tetskatalogen) kommer i uppsatsen att tas upp vartefter den behövs i de olika kapitlen. Jag 

tänker inte i rangordning redovisa för vartenda svar jag fått, enkätens råmaterial skall inte 

studeras för sig. Enkätmaterialet skall istället betraktas som stöd och användas som sådant i 

ett större, mera analyserande sammanhang.

Syftet med uppsatsen är att undersöka begreppet raritet. Definition, kriterier för urval, be

handling, samt förvärv och etiska problem kring krigsbyten är de ärenden som gäller här. 

Andra kring problemet kretsande frågor rörande till exempel efterfrågan från låntagarnas sida 

hamnar utanför ämnet och skall därför inte vara föremål för någon detalj utredning.

Disposition

Uppsatsen är indelad i tre stora kapitel. I första kapitlet kommer själva begreppet raritet att 

diskuteras. Ordets innebörd skall jag till en början försöka definiera och avgränsa genom att 

undersöka de kriterier ett föremål måste uppfylla för att det av bibliotekarierna skall betraktas 

som raritet. Därefter, i kapitel II, kommer organisationen och behandlingen av raritetssam- 

lingama runtom i landet, som en konsekvens av ett särskiljande, att studeras. Tredje och sista 

kapitlet ägnas åt förvärv. Utan de entusiastiska och lärda boksamlare som donerat sina sam

lingar till biblioteken skulle dessa inte vara så rikt försedda. Men det största bidraget till de 

svenska forskningsbibliotekens raritetssamlingar, i alla fall i kategorin "handskrifter", utgörs 

av krigsbyten, som kommit hit under stormaktstiden. Detta anses idag vara kontroversiellt och 

till sist skall den etiska debatt uppmärksammas, som förekomsten av krigsbyten relativt nyli

gen har satt igång.
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KAPITEL I: BEGREPPET RARITET

Ordet raritet är mångfacetterat och byter lätt innehåll beroende på sammanhang och på vem 

som använder det. "To the scholar or student the nature of a rare book is a simple matter; it is 

one which he wishes to consult and cannot get easily", påstår Roderick Cave med en smula
O

humor i Rare Book Librarianship. För vissa antikvariatsbokhandlare värderas däremot rari- 

tetsgraden i jämförelse med vad som finns i prestigefyllda, allmänt kända boksamlingar. Såle

des läser man ibland i antikvariatskataloger kommentaren "Very rare, not in Waller"4 och det 

anses utgöra bevis på att föremålet i fråga är ytterst sällsynt. Det är meningen att föremålets 

höga pris, genom denna deklaration, skall kunna rättfärdigas.

Ett mycket effektivt sätt att skaffa sig en överblick över ordet "raritets" alla olika betydel

ser och bruksområden är att använda den modema informationstekniken och slå på "raritet" i 

en databas. I Artikelsök, till exempel, får man en träfflista med förslag på artiklar som handlar 

om så vitt skilda saker som fåglar, bilar, mynt, frimärken eller böcker. Där ser man, att bok- 

och biblioteksvärlden inte alls har monopol på begreppet, utan ordets bruk sprider sig långt ut 

till många områden, ofta i samband med olika slags "konnässörers" samlingsaktivitet. Även 

inom vårt eget område kan ordet "raritet" avse många olika föremål. En granskning av den 

löpande litteraturen ger ett överraskande resultat. "Raritet" kan i princip beteckna allt från 

medeltida handskrifter till 1900-talsromaner, från handmålade kartor och planscher till... tele

fonkatalogen.5 Dock måste det finnas någonting som förenar allt detta till synes så vittomfat

tande, några gemensamma drag som går att känna igen och gör, att såväl ytterst gamla manu

skript som moderna publikationer går att kalla raritet.

Raritet är ett svåröverskådligt begrepp. Det är inte något konkret föremål som man kan 

visa med hjälp av en bild. Det är ett begrepp som inte ens går att koppla till ett visst föremål 

eller till en viss kategori av föremål. Inte heller är detta begrepp bundet till ett visst samman

hang och även om denna studie är begränsad till forskningsbibliotek är begreppet inom den 

ramen fortfarande abstrakt, flytande, obundet och löst. Det är ett sådant begrepp, som inte går 

att definiera i några få beskrivande ord. Det kräver mer. För att kunna förstå vad begreppet 

täcker behövs perspektiv, insikt om den subjektivitet som kännetecknar det. Exempel är nöd-

3 Cave, Roderick (1982 ), Rare Book Librarianship,s. 19.
4 Citerat av Hagelin, Ove (1990), "Svenska Läkare Sällskapets bibliotek", s. 56. "Waller" syftar på Waller- 

samlingen på Carolina Rediviva.
5 Om telefonkatalogen i raritetssamlingen, se Appelgren, Stig (1984), "Strövtåg bland rariteter", s. 144-145.
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vändiga och observation på plats likaså, för att se hur raritetsbegreppet används i bibliotek och 

vilka kriterier det är som bestämmer det.

1- Raritet: ett subjektivt begrepp

Vad betyder raritet?

Själva ordet "raritet" har i det svenska språket sedan länge haft en erkänd och etablerad ställ

ning, dock inte utan att det bär med sig en air av främlingsskap, en viss exotism i både tid och 

rum som för tankarna tillbaka till en epok, då det var latin som rådde över hela det lärda Eu

ropa. Enligt Svenska Akademiens ordbok (SAOB), kommer ordet ursprungligen från det la

tinska "raritas -  raritatis" som betyder "sällsynthet". Men det är troligtvis genom franskan som 

termen så småningom adopterats i de nordiska trakterna. Från det franska "rareté", även "ra- 

rité", har under 1600- och 1700-talen olika former utvecklats: rarité -  rarite -  rarität -  och till 

slut raritet. Definitionerna i Akademiens ordbok kan sammanfattas i några få ord: sällsynthet, 

ovanlighet, märkvärdighet, besynnerlighet, utomordentlighet, förträfflighet, svåröverkomlig

het och kostbarhet. Termen kan tillämpas på både föremål, djur och växter, förr i tiden även 

som smeksam benämning på en person, vilket man idag fortfarande hittar spår av i adjektivet 

"rar". Men oftast används ordet "raritet" i samband med "föremål av det slag som privata 

samlare 1. museer o.d. samla på". Här uppenbarar sig den nära kopplingen till "museiföremål", 

"sevärdighet" och "kuriosa", som innebär en särskild omsorg, ofta en särskild "lokal för förva

ring": ordboken avslutar artikeln "raritet" med att nämna de sammansatta orden "raritetskabi- 

nett" och "raritetskammare".6

Historiskt perspektiv

Just denna särskilda karaktär som kräver speciell uppmärksamhet tycks vara det som känne

tecknar en raritet. En raritet är något apart. Det är något som skiljer sig från massan, något 

som inte kan blandas ihop med vad som helst och som behöver, på ett eller annat sätt, särbe

handlas. Men särbehandling innebär ett aktivt handlande, ett medvetet val. Därför har rariteter 

inte alltid funnits. Om man applicerar resonemanget på boken och bokens historia inställer sig 

nu frågan hur och när en sådan insikt som möjliggjorde uppkomsten av raritetsbegreppet upp

stod, hur och när man i biblioteken började ta särskild hänsyn till vissa böcker eller dokument. 

Som Edwin Wolf i Rare Book Collections med rätta påpekar kan det i alla fall aldrig ske i ett

6 Ordbok över det Svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1957), band 21.
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kulturellt sett föga utvecklat samhälle. Smak, känsla för det estetiska och inte minst intresse 

för historia är nödvändiga villkor för att en närmast bibliofil attityd skall kunna uppstå. Först 

när en viss kulturell mognad har uppnåtts kan en bok börja betraktas som något annat än en 

ren förmedlare av en författares text, vars innehåll endast är viktigt. Först då kan boken bli ett 

forskningsobjekt. Då sätts dess innehåll in i ett bredare sammanhang och blir av betydelse för 

människans historia. Boken ses plötsligt som ett vittne av sin tid, den far en individualitet, den 

värderas och respekteras för sig själv, till och med dess fysiska aspekt blir av intresse. Boken 

blir uppskattad även som hantverksprodukt. Biblioteken, med denna nya syn på böckerna, 

förvandlas till skattkammare där det gäller att samla ihop och ordna de mest praktfulla, de 

mest dyrbara, äldsta och mest sällsynta volymerna; i bakhuvudet ägnar man redan en tanke åt 

eftervärlden. Man vill bevara, och därmed helt naturligt sortera de finaste banden för

Det är svårt att exakt datera denna förändring i det västerländska sättet att se på boken. De 

allra första, påtagliga och dokumenterade tecknen på respekt och uppmärksamhet gentemot 

det vi idag kallar raritet härstammar från 1500-talet. Ett betecknande exempel i sammanhang

et är Silverbibelns upptäckt i benediktinklostret Werden i Tyskland. I sin 1998 utkomna bok 

om Uppsalaklenoden berättar Lars Munkhammar hur resenärer vid 1500-talets mitt började 

besöka klostret, för att det gick rykten om att "där skall finnas någonting intressant".8 En av 

resenärerna, kartografen Arnold Mercator, stannade en längre tid i klostret, fängslad av den 

gotiska texten som han mödosamt försökte nedteckna. Till eftervärlden lämnade han anteck

ningar där det tydligt framgår att han var fullständigt medveten om handskriftens oersättliga 

värde samt om att den förtjänade bättre hänsyn: handskriften, "som var skriven med silver- 

och guldbokstäver på pergament för omkring tusen år sedan" var "vanvårdad", "stympad och 

söndersliten" och dessutom "inbunden i oordning".9 Trots sitt dåliga skick betraktades Silver

bibeln som ett fynd. Kännedom om den spred sig på kontinenten, inte minst för att den sti

mulerade det nya intresse för de germanska språkens forntid som många humanister odlade, 

men framför allt för att den var ett "kuriosum".

I Sverige, där den först 1649 landade som krigsbyte, fick emellertid Silverbibeln till en 

böljan ingen större uppmärksamhet. Drottning Kristina, som annars visade iver i samlandet av 

gamla handskrifter, försummade den. Efter drottningens abdikation hamnade den i FLolland, i 

bibliotekarien Vossius ägo. Därifrån köptes klenoden av den mera upplysta Magnus Gabriel 

De la Gardie, som betraktade det som sin uppgift att återföra den till Sverige. 1669 skänktes

7 Wolf, Edwin (1965), "The developement of rare book collections in the United States", s. 11.
8 Munkhammar, Lars (1998), Silverbibeln. Theoderiks bok, s. 90.
9 Citerat av Munkhammar (1998), s. 90-91.
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den vid en högtidlig ceremoni till Uppsala universitetsbibliotek "till en ewig warande posses- 

sion".10 Först då fick man i Sverige upp ögonen för den förunderliga gåvan. Att den sedan 

dess av bibliotekarierna behandlats som en riktig "raritet" vet man genom en undersökning 

som redan gjordes 1685, på donatorns begäran. Undersökningen visar att man, bland annat, 

för att bekämpa förvaringslokalemas fuktighet, ansträngde sig att flera gånger om året torka 

av de ömtåliga bladen.11

Om Silverbibeins tidiga status som raritet vittnar även den långa listan av kända resenärer 

som gjort uppehåll i Uppsala för att få betrakta den. Redan 1681 kommer den franska resenä

ren Regnard som antecknar evenemanget i sin dagbok.12 1827 är det en tysk besökare som, av 

själva handskriften lika mycket som av den vördnad den omges av, blir djupt imponerad:

Så blir man förd till den efter att, som till något allraheligaste, stegvis ha gått igenom alla förgår
dar. Det ensamstående bordet, det starkt gallerförsedda fönstret, bibliotekariens min, vaktmästa
rens pose vid dörren, allt tyder på något ovanligt. Nu öppnar sig den lilla lådan, den betydelsefulla 
boken tas fram och det förunnas varje turist att försiktigt stryka en sida med fingret. En sådan be
röring efterlämnar ett obeskrivligt intryck.13

Utifrån Silverbibelns historia kan man alltså ana att 1600-talet för Sverige verkligen varit en 

period av kulturellt mognande, eftersom man då lärde sig se det oerhörda värde en gammal 

och sliten handskrift kunde ha. Det var också då de svenska slotten fylldes av krigsbyten. 

Boksamlandet blev ett tecken på social status. Smak och fasoner förfinades.

I Kungliga biblioteket har man hittat en katalog med anteckningar från 1690-talet som ty

der på att man redan då hade en särskild uppställningsplats för rariteter. På 1730-talet skrevs 

dessutom en förteckning över tryckta rariteter, innefattande inkunabler och böcker från 1500- 

talets första år. Alla bar signum "raritetsskåpet". Den typen av särbehandling tycks ha kommit 

lite senare till Uppsala universitetsbibliotek. 1790 gjordes där ett inventarium för Gustav III:s 

samlingar, och under rubriken "Bok-Skåpet R.[aritet]" registrerades av bibliotekschefen själv, 

Pehr Fabian Aurivillius, rariteterna.

Därmed inte sagt, att våra förfäder ända sedan 1600-talet i sina privata och offentliga bib

liotek vunnit den visdom, som vi idag tror oss ha när det gäller bedömning av vad som är värt 

evigt bevarande. De flesta biblioteken vittnade fortfarande mer om en strävan efter kunskap 

än om en vördnad för föremål, som i sig berättar om människans historia. Med andra ord var

10 De la Gardie citerat i Kleberg, Tönnes (1981), Co Silverbibeln i Uppsala, s. 18.
11 Munkhammar (1998), s. 187.
12 Regnard, Jean-Francois (1874), Voyage de Regnard en Flandre, en Hollande, en Danemark et en Suéde 

(1681), s. 80.
13 Citerat av Munkhammar (1998), s. 189.
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raritetsbegreppet oerhört suddigt och subjektiviteten allenarådande. Under hela 1600-talet 

makulerades handskrifter och inkunabler som tagits i de katolska länderna och som ideolo

giskt var opassande i det reformerade Sverige. Det inbringade stor vinst: pergament var dyrt 

och de begagnade bladen återanvändes som omslag till nya böcker.

På 1700-talet kom de stora duplettauktionema. Efter stormaktstidens krig och biblio- 

teksplundringar i centrala Europa var Sveriges utbildningsanstalter fyllda med böcker, bland 

vilka fanns mängder av dupletter som bedömdes onödiga. Lokalerna var trånga. Som duplett 

räknades även olika upplagor av samma verk och ibland -  för vetenskapens skull -  föredrog 

man de nyaste. På så sätt splittrades och försvann värdefulla volymer. Ändå gick den långa 

process framåt, som medförde att allt mera vikt gavs åt det som var sällsynt, udda och unikt. 

Man hade i alla fall mot slutet av 1700-talet blivit medveten om ett visst ansvar gentemot det 

äldre materialet. Annars hade det nog inte beklagats, i ett konsistorieprotokoll från Lunds bib

liotek 1792, att ..."fönstren är så dåliga att fåglarna flyger in och kackar på böckerna"!14 Det 

var utrustningen som var dålig och man saknade kunskap om hur man på bästa sätt kunde 

bevara klenoderna åt eftervärlden. Således begicks misstag. Lindberg berättar att man, under 

hela 1800-talet,

lade största vikten vid bokskattens städade och välvårdade yttre. Man avlägsnade därför utan be
tänkande ett originalband, om det var trasigt, och gav texten ett mer eller mindre rikt dekorerat nytt 
band, antingen i ombindningstidens stil eller i en pastisch av tillkomsttidens bandtyp.15

Oavsett vad man idag kan tänka om sådana metoder vittnade de om en möda och ansträng

ningar som var välmenande. Raritetsbegreppet hade slagit igenom.

Raritet här och där...

Intrycket av förvirring och subjektiviteten som oundvikligt förhindrar en klar definition av 

ordet "raritet" blir ännu starkare om man jämför med hur detta ord tolkas i andra länder. I 

USA är ofta raritetsavdelningar självständiga enheter som har stor betydelse inom biblioteken. 

De har funnits ganska länge: redan 1899 var universitetsbiblioteket i Michigan försett med ett 

helt "rare book room".16 Dock skall man inte alltför snabbt dra slutsatser av detta till synes 

veritabla pionjärarbete. Landet i Nya Världen hade inte fått i arv det som i Europa överlämna

des från släkte till släkte. Böckerna var få, alltså dyra. Biblioteken fick bygga upp sina be

stånd bok för bok, genom kostsamma inköp eller sporadiska nådegåvor. Därför var man så

14 Mannerheim, Ylva (1991), "Kom och fika på vår audubon! eller världens dyraste kaffebord", s. 176.
15 Lindberg, Sten Gabriel (1971), "Om bokvård, raritetsbehandling och Sveriges bibliografi 1700-1829", 

s. 239.
16 Cave (1982), s. 14.

14



rädd om dem. I och med detta färgades raritetsbegreppet på andra sidan Atlanten redan från 

början ganska starkt av böckernas finansiella värde på bokmarknaden.

Jeanne Veyrin-Forrer, dåvarande chef för Bibliothéque Nationale i Paris, betonar den 

ojämnhet som dessutom kännetecknar raritetsavdelningar i amerikanska bibliotek. 1978 reste 

hon runt i USA. Där fann hon, i raritetsavdelningama, samlingar som byggts upp kring ett 

visst tema och därför kunde omfatta såväl ytterst dyrbara volymer som mycket vanligare så

dana, som visserligen hade samma tema som de andra, men som man inte förväntat sig hitta
1 7

just där. Skulle det kunna vara så, att raritetsbegreppet i USA tillämpas "kollektivt", att det 

är hela samlingar som på grund av den enhet de formar betraktas som rariteter i stället för 

enskilda exemplar? Eller kanske har man, efter en värdefull donation, fortsatt förvärva litte

ratur kring temat och inte velat sprida samlingen? För Sten G. Lindberg är det helt enkelt en 

fråga om värdeskala. Det finns ett gap mellan den svenska och den amerikanska uppfattning

en av raritetsbegreppet. "Efter amerikanska mått", skriver Lindberg, "skulle (...) mellan hälf

ten och två tredjedelar av våra stora biblioteks nedärvda bokbestånd stå bakom lås och ömt 

vårdas som rariteter".18 Det säger en del om hur flytande gränserna kan vara, som omger rari

tetsbegreppet. Fler exempel behövs inte för att visa hur omständigheterna influerar det.

2 - Kriterier för raritet i svenska forskningsbibliotek

Allmänna drag och olika kategorier av rariteter

Det finns inget officiellt dokument, inga riktlinjer som bibliotekarier kan referera till vid be

dömningen av vad som är en raritet. Raritetskriteriema måste bestämmas lokalt av de enskilda 

biblioteken, ofta från fall till fall. Det första man slås av när man i ett bibliotek råkar höra or

det "raritet" är att det, precis som i litteraturen eller i databaser, beroende på sammanhang kan 

beteckna en handskrift lika väl som en modem tryckt bok. Vidare inser man snabbt att rarite

ter har den egendomliga förmågan att hitta gömställen i många olika typer av samlingar. Det 

förhåller sig inte alls så, som man kunnat förvänta sig, att de nöjer sig med de så kallade rari- 

tetssamlingama, även om biblioteket har en, utan rariteter fmns också i specialsamlingar, i 

handskriftssamlingar, i inkunabelsamlingar eller i kart- och bildsamlingar. Det enda ställe där 

man knappast har någon chans att påträffa en raritet är i de öppna hyllorna. Fast även där

17 Veyrin-Forrer, Jeanne (1979), "Les divisions de livres rares dans les bibliothéques de six villes américai- 
nes", s. 513.

18 Lindberg, Sten Gabriel (1964), "Från raritetskammaren", s. 221.
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skulle det kurma hända: raritetssamlingar är ju ofta resultat av en upplyst utplockning ur en 

allmän samling och ett fynd är alltid möjligt.

Det är alltså olika kategorier av rariteter man i själva verket har att göra med, som förde

lar sig i två huvudgrupper: handskrifter och tryckt material.

Handskrifter skulle man kunna kalla "självklara rariteter". Anders Burius definierar hand

skrifter som "icke tryckta dokument och därmed unika". "De kan vara", fortsätter han, "på 

nära nog vilket språk som helst, från i princip vilken period som helst och de kan behandla 

nästan vad som helst."19 Kategorin handskrift är minst sagt vid. Enligt definitionen är ett pa

pyrusfragment från Antiken en handskrift, lika mycket som en handritad karta eller som ett av 

en modem författare efterlämnat maskinskrivet koncept. Därför kan man anta att alla hand

skrifter inte hamnar på samma steg i värdeskalan, men alla är rariteter i den mån att de är 

ovanliga, sevärda, svåröverkomliga. De är till och med mycket mer än så: de är "unika", de 

finns per definition i bara ett enda exemplar. Deras status som rariteter går inte ens att diskute

ra. Därför anser de flesta biblioteken att det inte är nödvändigt att särskilt raritetsstämpla 

handskrifter, eller att förteckna dem i raritetskatalogen om de har en. Handskrifter är paradox

alt nog så självklara rariteter att de inte finns med i raritetssamlingar.

Den andra huvudgruppen utgörs av tryckta rariteter. Boktryckarkonsten kom till vid 

1400-talets mitt och nu betraktas som tryckt allt som sedan dess getts ut för försäljning eller 

spridning på annat sätt. De allra första tryckta böckerna, publicerade fram till 1501, bildar en 

egen kategori. Det är inkunablerna. Eftersom de kom ut under de första decennierna efter 

Gutenbergs uppfinning anses de ha ett alldeles särskilt värde. Av detta skäl är det vanligt att 

på forskningsbibliotek hitta dem hopsamlade i en inkunabelsamling med egen katalog. Inku

nabler, till skillnad från handskrifter, är inga "självklara rariteter", men eftersom de ändå är 

sällsynta omges de av stor hänsyn. Många av dem får raritetsstämpeln eller återfinns i raritets

samlingar.

Raritetssamlingar, i sin tur, är samlingar med eller utan särskild katalog där alla dokument 

är raritetsmärkta, det vill säga de har ett signum, en hylluppställning som visar att de tillhör 

just raritetssamlingen.20 De innehåller nästan bara tryckt material, eftersom handskrifter av 

naturen är rariteter och därför inte behöver pekas ut ytterligare. I raritetssamlingar har den tid 

då dokumenten producerades inte någon betydelse: inkunabler gränsar till nutida trycksaker.

19 Burius, Anders m. fl. (1998), Kungl. biblioteket. Byggnaden & samlingarna, s. 067. Min kursivering.
20 Orden "dokument" och "föremål" används i denna uppsats som synonymer för att beteckna allt ett forsk

ningsbibliotek kan tänkas tillhandahålla: handskrifter, manuskript, tryckta böcker, kartor, planscher, porträtt, 
fotografier, musikalier och så vidare.
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Även om alla föremål i en raritetssamling är raritetsmärkta behöver inte alla raritetsmärkta 

föremål tillhöra en särskild raritetssamling. Som vi har sett förekommer raritetsmärkta ex

emplar i inkunabelsamlingar. De förekommer också i de övriga specialsamlingarna samt i 

kart- och bildsamlingar eller motsvarande.

Kanske skulle man kunna tillägga en sista kategori bland tryckta rariteter: den som utgörs 

av rariteter som av någon anledning inte är raritetsstämplade. Den subjektivitet som råder 

inom området tillåter nämligen en viss marginal vid betraktande av det som kan tänkas mat

cha begreppet.

Totalt är det alltså fyra kategorier av rariteter som påträffas i svenska bibliotek och som 

undersökningen konkret bygger på: handskrifter (självklara rariteter), tryckt material (inklusi

ve inkunabler) som är raritetsstämplat och som ingår i en särskild raritetssamling, tryckt mate

rial (inklusive inkunabler) som är raritetsstämplat men som ingår i övriga samlingar, och till 

slut icke stämplade — "anonyma" -  rariteter.

Kriterier för raritet i de enskilda biblioteken

För att få grepp om vad som idag anses förtjäna benämningen "raritet" i svenska forsknings

bibliotek är den i inledningen redan nämnda enkäten av stor nytta. Enkäten, som skickades till 

Kungliga biblioteket och till universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg 

och Umeå, avsåg att samla in några konkreta fakta om organisationen och hanteringen av ra

riteter i svenska bibliotek. Målet var också att försöka få fram hur ordet "raritet" används av 

bibliotekarierna, vad de menar med det, och hur pass engagerade de är i raritetsfrågan. Alla 

bibliotek har svarat, men vissa frågor i enJkäten tycks ha kommit helt oväntade. Man har till 

exempel undrat om jag med "raritet" och "dyrbarhet" menade ett finansiellt värde eller ett 

mera kulturellt, vetenskapligt sådant. Kungliga biblioteket har vid tre frågor antytt att begrep

pen "måste diskuteras"; men poängen med dessa frågor var just att försöka fånga den inne

börd som bibliotekarierna själva lägger i ordet "raritet". Ett annat problem som uppstod i 

samband med enkäten var att man inte riktigt visste vem i biblioteket som lämpligast skulle 

besvara den. I brist på särskilda raritetsavdelningar hade jag adresserat den till handskriftsav- 

delningen i varje bibliotek, och till de ansvariga för specialsamlingarna i Stockholms univer

sitetsbibliotek. Biblioteken fick välja själva vem som skulle fylla i blanketten; ofta har det 

skett efter diskussion med kvalificerade personer från olika avdelningar. I Umeå har detta 

problem varit särskilt påtagligt. Där tillhör nämligen handskrifter och tryckt material två skil

da institutioner, forskningsarkivet respektive universitetsbiblioteket, och det var klart att en

käten berörde båda delarna. Problemet löstes genom att de två institutionerna fick besvara
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enkäten var för sig. Således har från Umeå kommit två ifyllda enkätformulär, det ena rörande 

handskrifter, det andra rörande tryckt material.

I undersökningen var särskilt två frågor avsedda att avslöja raritetskriteriema. Dels fick 

bibliotekarierna spontant ange de kriterier som ett dokument måste uppfylla för att få raritets- 

stämpeln (fråga IX), dels ombads de att ur samlingarna välja fem föremål, som räknas "bland 

de dyrbaraste" (fråga VIII) ,21

Frågan om kriterier i strikt bemärkelse (fråga IX) har besvarats av alla bibliotek, (utom 

Lunds), som använder sig av en raritetsmärkning i form av signum på böckerna. Dessa bibli

otek är KB, Carolina Redi vi va, Umeå UB och Stockholms UB. De kriterier som angivits mot

svarar i viss mån Svenska Akademiens definition av raritet. Sällsynthet och dyrbarhet nämns 

av Stockholms universitetsbibliotek, svåröverkomlighet av Uppsala universitetsbibliotek: för 

att få raritetsstämpeln måste boken endast vara "känd i ett eller ett fåtal exemplar". Därtill 

kommer en åldersgräns som enbart nämns av de två yngsta biblioteken, Umeå och Stockholm: 

rariteter är böcker som är "tryckta före 1800". Att KB och Carolina inte anger något krav på 

ålder vittnar om ett intressant faktum som skiljer dem från de andra i uppfattningen av rari- 

tetsbegreppet. Deras äldre bokbestånd är enormt jämfört med de yngre bibliotekens, och det 

har lett till att andra kriterier varit nödvändiga för att skilja det som är riktigt sällsynt och vär

defullt från massan. Således anger KB "idéhistorisk betydelse", "boksociologisk betydelse", 

"illustrering", "typografi" och "konstnärliga bokband". Stockholms UB framhäver i och för 

sig också sådana aspekter som "speciellt bokband" och "proveniens", men där är åldern redan 

i sig ett tecken på raritet, vilket i ett större bibliotek oundvikligt skulle leda till en ohanterlig 

situation, där raritetssamlingen skulle anta omåttliga proportioner av det totala bokbeståndet. 

Det är viktigt att i sammanhanget påpeka, att Stockholms UB, till skillnad från alla andra bib

liotek, räknar handskrifter bland sina raritetsmärkta föremål. Det är även det en hänsyn som 

inte skulle vara lämplig i ett äldre bibliotek med flera tusen hyllmeter handskrifter.22 Att mate

rialets ålder i de större biblioteken inte är något väsentligt kriterium bekräftas i en utredning 

som KB gjorde 1986 om samlingarnas förvaring. Där betonas framför allt vikten av att prio

ritera det som är unikt och som inte går att få tag på: "sällsynthet är inte detsamma som dyr

barhet. Det äldsta och praktfullaste är inte nödvändigtvis det ovanligaste. Relativt nya och 

obetydliga trycksaker kan vara helt omöjliga att komma över".23 Nationalbibliotekets speci

21 Se bilaga.
22 Det är svårt att få fram exakta siffror, men enligt Statistisk årsbok 99 för Sverige (1998), s. 399, har KB 

cirka 4 600 hyllmeter "manuskript".
23 Förvara för att bevara: en utredning om förvaringen av KB:s samlingar (1986), s. 17.

18



ella uppgift gör sig påmind. På KB skall även fmnas det som man inte kan hitta någon annan

stans, och underförstått påstås att det kommersiella värdet -  liksom för de andra undersökta 

biblioteken -  inte har någon större betydelse. Ingen har i enkäten tagit upp den finansiella 

aspekten som ett kriterium för raritet. Av detta kan man dra slutsatsen att bibliotekens roll 

som förmedlare av material för forskning fortfarande är den som gäller. Man samlar inte i 

syfte att konkurrera med andra på bokmarknaden.

När det sedan har gällt att nämna fem föremål ur den egna samlingen, som man tyckte var 

särskilt anmärkningsvärda (fråga VIII), har man framhävt svarens oundvikliga godtycklighet. 

Frågan upplevdes som mycket svår av bibliotekarierna och det har påpekats att svaren skulle 

vara beroende av vilken bibliotekarie som skulle ge dem. Flera bibliotek har bara delvis be

svarat frågan. Uppsala- och Umeå universitetsbiblioteken har hänvisat till urval som tidigare 

gjorts för utställningsändamål. Kungliga biblioteket har valt att helt och hållet undvika frågan. 

Därför har det i vissa fall varit nödvändigt att utöver det som angivits i enkäten använda sig av 

de utställningar, böcker, broschyrer och elektroniska hemsidor där biblioteken för publiken 

visar sina skatter. På så sätt har det ändå varit möjligt att skymta några kännetecknande drag 

för varje bibliotek.

På Göteborgs UB uppgav man i enkäten Strindbergs manuskript till Inferno och till Mäs

ter Olof som anmärkningsvärda Göteborgs UB är det enda av de undersökta biblioteken som 

inte har något system för raritetsmärkning. Skatterna där utgörs mest av handskrifter och en

skilda arkiv över diverse kulturpersonligheter samt svenska ostindiska kompaniets papper. Att 

framhålla Strindbergs manuskript när man även förvarar en samling papyrer och medeltidsco- 

dices på latin och grekiska24 vittnar om att man lägger vikt, vid raritetsbedömning, på natio

nellt anknuten kultur.

I Stockholms universitetsbibliotek är det däremot utländsk litteratur som i enkätens VIII:e 

fråga far all ära. Den här gången är det tryckt material från 1900-talet och det handlar om 

konstböcker med originalillustrationer av konstnärerna Matisse, Léger och Picasso.25 Säll

synthet har varit den avgörande faktorn.

Umeå universitetsbibliotek har i sin tur, som svar på fråga VIII, hänvisat till en utställning 

som visades hösten 1995, eller rättare sagt till en utställningskatalog vars titel är talande:

24 Göteborgs universitetsbibliotek (1998), "Samlingarna vid handskriftsavdelningen", 
http://www.ub.gu.se/ub-doc/samlingar.htm .

25 Matisse, Henri (1947), Jazz; Mallarmé, Stéphane (1932), Poésies; Nau, John-Antoine (1972), Poésies 
antillaises; Léger, Fernand (1950), Cirque; Reverdy , Pierre (1948), Le chant des morts; Balzac, Honoré de 
(1931), Le chef d ’oeuvre inconnu.
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Gamla böcker i ett ungt universitet.26 I katalogen presenteras i kronologisk ordning ett tret

tiotal band, från inkunabeltiden fram till kort efter år 1800. Det första, troligen tryckt 1477 i 

Augsburg, är Bernhard av Clairvaux:s De consid där den cistercienska munken, 

fyrahundra år före Luther (Bernhard av Clairvaux föddes 1090), talar för en reformering av 

kyrkan. Bokens raritet, enligt kommentaren, består dels av den idéhistoriskt intressanta as

pekten, dels av exemplarets ålder, såsom det också tydligt framgår ur rubriken, "Bibliotekets 

äldsta bok".27 Från forskningsarkivets sida märks samma sinne för det som är äldst. Forsk

ningsarkivet gjorde sina första förvärv 1967 och samlingen innehåller huvudsakligen enskilda 

arkiv från 1800- och 1900-talet. Det som är sällsynt där är alltså helt naturligt de enstaka 

handlingar som härstammar från äldre tid. I enkäten citeras en enda handskrift som svar på 

fråga VIII, den är från 1690-talet: en Minnesbok från ett kloster i Solovetsk.

Rikedom präglar däremot de tre andra biblioteken. Urvalet som gjordes av Lunds biblio

tekarie är mångfaldigt. Rariteterna uppenbarar sig inte bara i ord utan även i bild och musik, 

och de sträcker sig tidsmässigt över närmast en tusenårsperiod. Det första angivna dokumentet
J O

är den berömda Necrologiumlundens e~ , en "lokal" raritet som är ett samlingsband från 1123.

Det innehåller bland annat ett brev från Knut den helige, daterat 21 maj 1085. I bandet finns 

också texter som på medeltiden brukade läsas dagligen vid sammankomst i kapitlet i Lund, 

samt en kalender med namn på kapiteimedlemmar som idag utgör en oersättlig källa för både 

historiker och släktforskare. Förutom Necrologium har ur Lunds samlingar De la Gardie- 

arkivet och en tidigt tryckt mässbok lyfts fram, liksom en bildserie om porslinstillverkning i 

Kina från 1750-talet och ett Schubert-manuskript.29

Carolina Redivivas urval är om möjligt ännu färgrikare. Jag fick det i form av en snygg 

liten broschyr med illustrationer på glaserat papper. Broschyren är en presentation av det som 

möter besökaren i utställningssalen vid bibliotekets huvudingång. Vilka är de dokument som 

enligt Uppsala universitetsbibliotek stämmer överens med begreppet raritet? Listan är alldeles 

för lång för att redovisas här, men ur den kan nämnas en stentavla med kilskrift från Babylo- 

nien (600-talet f. Kr.), Johannes Gersons A ff dyäffwlsens frästilse, som är den äldsta på svens

ka tryckta boken (1495), en bok om jordens sfär med anteckningar av Nicolaus Copemicus, 

Fredrika Bremers skissalbum från resan i Amerika, diverse kopparstick och teckningar och 

naturligtvis den så kallade Uppsala-Eddan, Olaus Magnus Carta Marina över Nordens länder

26 Gamla böcker i ett ungt universitet: ur universitetsbibliotekets raritetskammare (1995).
27 Gamla böcker i ett ungt universitet: ur universitetsbibliotekets raritetskammare (1995), s. 8.
28 Se Ekström, Per (1985), Lunds domkyrkas äldsta liturgiska böcker: katalog.
29 Mässboken är Missale lundense.
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samt Silverbibeln.30 Från de små notiser som förklarar varje föremål märks direkt att det som 

gör dessa föremål intressanta är deras historia, eller att de förekommit vid centrala vänd

punkter i människans historia och därmed ses som symboler för en ny period. Så markerar till 

exempel den första boken som tryckts på svenska boktryckarkonstens etablering i landet. 

Andra föremål är representativa för en mera geografiskt begränsad kultur, som Eddan för 

Norden eller Bremers teckningar för Sverige.

Vad gäller Kungliga biblioteket, till sist, förblev visserligen undersökningens fråga VIII 

obesvarad, men genom en genomgång av de skatter som biblioteket på andra offentliga sätt 

lyfter fram kan man komma till ungefär samma resultat31: rariteter berättar alltid om männi

skans historia i dess vidaste mening. De är sällsynta. De har ett högt symbolvärde.

Anknytningen till människans historia, som gör boken till ett vittne, till ett bevarat spår 

från de gångna tiderna -  en symbol -  är viktigast i de största biblioteken, där bestånden av 

äldre litteratur kvantitetsmässigt är rikast. Vad har en 1600-talsbibel för vikt bland tiotals 

1600-talsbiblar? Dess ålder räcker inte för att framkalla beundran. Men låt oss föreställa oss 

att bibeln i stället är Sidereus nuncius av Galilei. Om Galilei själv hade gjort anteckningar i 

den, om boken dessutom var prydd med gravyrbilder och om den var konstnärligt bunden i 

originalband, så skulle dess raritetsgrad öka avsevärt. Den skulle bli till klenod, till oersättligt 

forskningsobjekt för hela världens astronomer, teologer, filosofer, historiker och bokhistori

ker. Både dess innehåll och dess yttre skulle vara anmärkningsvärda.

Raritetskriterier är med andra ord sammanställbara: ju fler kriterier som uppfylls, desto 

märkvärdigare är rariteten.

Lindbergs fem kriterier

En bibliotekarie som tidigt begrundade rariteternas särställning är Sten Gabriel Lindberg, före 

detta chef för bokvårdsavdelningen på Kungliga biblioteket. För honom var "prioriteringar
32bland boksamlingarnas väldiga bokmassor” av stor vikt och med syfte att ge särskilt dyrbara 

volymer särskild vård utarbetade han på 1960-talet fem urvalsprinciper för raritetsbedömning 

av tryckt material: idéhistorisk betydelse, proveniens av nationellt eller internationellt intres

30 Expo Rediviva, (1998). De nämnda föremålen finns att se i Carolinas utställningssal under respektive 
numren: 3, 46, 34, 10, 40. Carta Marina och Silverbibeln är inte numrerade.

31 Det finns tre källor ur vilka man lätt kan skaffa sig en uppfattning av Kungliga bibliotekets syn på be
greppet raritet: häftet Vår samtid. Nationens minne. Information om pliktexemplar utgiven och kostnadsfritt 
spridd av Kungliga biblioteket 1998, samt Underbart, underbart: intellektuella strävanden under fem sekel 
Några glimtar ur Kungliga bibliotekets samlingar (1997), red. Anders Burius, och Burius m.fl. (1998).

32 Lindberg (1971), s. 241.
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se, illustrationer, bokhistoriskt ursprung eller typografi samt bokband.33 Det är exakt de krite

rier som i enkätformuläret angivits av KB-bibliotekarien, även om de där "endast" gäller den 

"utländska" raritetssamlingen. Det visar att Lindbergs bedömningsgrunder fortfarande är ak

tuella.

Hur förhåller sig Lindberg till dokumentens ålder? Lindberg nämner inget om åldern, men 

man skulle kunna uttrycka det så, att åldern egentligen inte i sig är något kriterium för raritet, 

utan att den snarare är en orsak till raritet, en befrämjande faktor. Ett modernt dokument har 

nämligen knappast någon chans att redan nu vara idéhistoriskt sett betydelsefullt ty det saknas 

perspektiv för en sådan insikt. Än mindre kan det ha hunnit samla på sig sevärdiga proveni

ensmärken. Därför är de facto så många rariteter gamla.

Även sällsyntheten som kriterium för raritet måste, i ljuset av Lindbergs kriterier, ifråga

sättas. Lindberg själv säger rakt ut att den "i och för sig" inte skall styra urvalet.34 Men ur ge

nomgången av bibliotekens rariteter framgår att de dokument, som har mest idéhistorisk bety

delse, som har tillhört kungar och furstar (proveniens) och som är inbundna i praktfulla band i 

alla fall och per definition är ovanliga, alltså sällsynta. Sällsyntheten tycks alltså vara en egen

skap som automatiskt följer med uppfyllelsen av de fem kriterierna. Detta är nog orsaken till 

att biblioteken ofta nämner sällsyntheten som huvudkriterium för raritet.

Lindbergs kriterier är rätt så omfattande. Inbegriper man "faktorn" ålder och sällsyntheten 

(som naturlig "följd" av kriteriernas uppfyllelse) så stämmer i stort sett kriterierna överens 

med dem som enligt undersökningens resultat används i forskningsbiblioteken, och det oav

sett om det handlar om handskrift eller tryck. De Strindberg-manuskript som i enkäten angavs 

av Göteborgs UB kan till exempel lätt kopplas till kriterierna "idéhistorisk betydelse" och 

"proveniens av nationellt intresse". Inkunabeln A ff dyäffwlsens frästilse på Uppsala universi

tetsbibliotek uppfyller kravet "typografi".

Förvånansvärt nog var dock ytterst få av de i enkätsvaren nämnda föremålen raritets- 

märkta. Antingen handlade det om handskrifter eller om "anonyma" rariteter, eller också har 

biblioteken inte preciserat om föremålen bar raritetsstämpel eller ej. Därför vore det intressant 

att med Lindbergs fem kriterier i bakhuvudet ägna en kort stund åt särskilt märkta dokument. 

Detta kan ske genom att lyfta fram några exempel ur Carolinas raritetskatalog.

33 Kriterierna är angivna i Lindberg, Sten Gabriel (1969), "Raritetsbehandling och boklagning i öst och 
väst", s. 8 och i Lindberg (1971), s. 243.

34 Lindberg (1971), s. 241.
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Exempel på raritetsmärkta dokument ur Carolina Redivivas raritetskatalog

Uppsala universitets särskilda raritetskatalog består av tre band, varav de två första är till för 

svenska rariteter och den tredje för utländska. Posterna får ett löpande nummer som inte nöd

vändigtvis motsvarar den ordning som böckerna förvärvats utan snarare det datum då män 

beslutat att särskilja dem från de allmänna samlingarna. I raritetssamlingen ingår bara tryck. 

Det är långt ifrån alltid som man bredvid de bibliografiska uppgifterna motiverat införlivandet 

i raritetssamlingen, men där det har gjorts kan man läsa kommentarer i stil med "unikt ex

emplar", "dedikationsexemplar", eller "har tillhört...", vilket talar för både sällsynthet och 

proveniens som urvalskriterier. En stor del av första bandet, som härstammar från det sena 

1800-talet, ägnas åt tidigt tryckta böcker från 1500- och 1600-talet, samt åt inkunabler. Blädd

rar man vidare finner man betydligt yngre publikationer. Tomas Tranströmer är till exempel 

med på grund av en engelsk upplaga begränsad till 150 numrerade exemplar, liksom Fride- 

gårds Lars Hård, därför att boken utgjorde "gåva av Göteborgs universitetsbibliotek vid 

UUB:s 350-årsjubileum" 1971, och bland utländska rariteter märks dadaisten Tristan Tzaras 

La main passe med dedikation till Ekelöf. Ibland påträffar man rena kuriosa: "världens 

minsta bok med svensk text" från 1952 är bara 5 X 5  millimeter stor, men den roligaste rari

teten i Uppsalasamlingen är nog fransmannen Jean-Baptiste Pérés uppsats med titel Bevis att 

Napoleon aldrig har existerat, tryckt i Stockholm 18 3 7.36 Den minst sagt originella tesen i 

denna skämtskrift utgör i det här fallet det idéhistoriska intresset och är med all säkerhet det 

som har präglat urvalet! Mera klassiskt är ett exemplar av Frithiofs saga. Det är ett typiskt 

exempel på den politik man haft under senare år, att raritetsstämpla en bok även om det endast 

sker för att "av säkerhetsskäl undanta" den "från reguljär hantering".37 Exemplaret i fråga upp

fyller bara ett kriterium av Lindbergs fem: den är "vackert bunden".38

Till slut vill jag nämna en bok i Carolina Redivivas raritetssamling som haft ett mycket 

ovanligt öde. Det är Sjeljviskhetens offer av författarinnan Eva Brag (1829-1913).39 Denna 

roman publicerades först 1868 som följetong i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning un

der pseudonymen "Spectator". Författarinnan var litteraturkritiker på tidningen och chefre-

33 I Carolinas raritetskatalog respektive klassificerade: Sv.Rar.lO:823; Sv.Rar. 10:792; Utl.Rar.l0:173. Här 
måste tilläggas ett intressant faktum: när Carolina -bibliotekarier under det samtal jag haft med dem bläddrade i
raritetskatalogen, betonade de hur skiftande kriterierna hade varit under årens lopp. De blev till exempel själva
förvånade över att ett dokument som tryckts i "så många" exemplar som 150 hade raritetsmärkts.

36 Sv.Rar. 10:706 och Sv.Rar. 10:858.
37 Carolina Redivivas svar på fråga IX i enkäten.
38 Sv.Rar. 10:897.
39 Sv.Rar. 10:885. Uppgifterna om bokens öde är hämtade ur Heggestad, Eva (1995), "Eva Brags 

hetens offer. Följetongsberättelsen som fick raritetsstämpel".
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daktören S.A. Hedlund erbjöd henne att även ge ut texten i en speciell bokutgåva om 1000 

exemplar. Eva Brag hade redan tidigare fått några dikter publicerade, men aldrig något större 

verk. Det var med stor iver hon tackade ja till förslaget. Tryckarbetet sattes igång medan tid

ningen fortfarande gav ut följetongens olika avsnitt, men så småningom började man höra 

från läsekretsen obarmhärtigt kritiska röster. Romanen var nämligen en emancipationsroman i 

Fredrika Bremers anda och dess skarpa skildring av ett allhärskande och ont manssamhälle 

behagade inte alla läsare. Hedlund, som själv inte läst romanen, gjorde det och fann kritiken 

rättvis. Till en början sade han ingenting, men eftersom författarinnan per brev flera gånger 

bett honom att uttala sig meddelade han till slut ärligt sina synpunkter. Det blev en chock för 

Eva Brag. Omgående tog hon det radikala beslutet att stoppa hela spridningsprocessen och att 

tillintetgöra hela upplagan innan den hann nå fram till bokhandeln. Efter att en kort tid ha 

funderat på att låta den vila i en kista femtio år bestämde hon sig för att makulera den. Hon 

fick de nytryckta böckerna hemskickade till Lund, där hon var bosatt, tände en eld och lät 

dem helt enkelt försvinna upp i lågor. Endast fem exemplar klarade sig undan denna märkliga 

autodafé. Troligtvis är det de som Hedlund bevarade hos sig, som han trots författarinnans 

önskemål aldrig sände till Lund och som nu fmns fördelade mellan Kungliga biblioteket och 

universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg och Uppsala.

Om man nu utifrån detta skall reda ut de kriterier som varit av betydelse för romanens ra- 

ritetsmärkning så är nog ordet "kuriosa" det första som dyker upp i tankarna. Precis som Pérés 

uppsats, som förnekar Napoleons existens, har Eva Brags roman något oerhört märkvärdigt 

över sig. Det handlar dock inte om bokens innehåll utan om dess historia. Det underliga ligger 

i att boken så långt in på 1800-talet fallit offer för bål, alltså censur, men inte ens censur på 

vanligt vis utan censur utövad av bokens själva författare. Det har nog inte hänt så ofta i bo

kens historia! Ett annat kriterium är sällsynthet -  boken finns bara i fem exemplar. Låt oss 

även tillämpa Lindbergs fem kriterier på Sjelfviskhetens offer-f&Mtt. Det är helt klart inte för 

dess emancipatoriska ton som romanen låsts in i raritetskammaren. Bremer hade slagit först 

och Brags roman har, inte minst därför att den förstördes, inte kunnat ha något speciellt infly

tande på dåtidens mentalitet. Även om den kan utgöra ett intressant dokument för samhälls- 

historiker har alltså den idéhistoriska betydelsen inte varit det avgörande kriteriet för raritets- 

märkningen. Typografi och bokband är inte heller av något speciellt slag utan är helt vanliga. 

Illustrationer fmns inte. Provenienskriteriet, däremot, är visserligen irrelevant i den bemärkel

se att boken varken kommer från något anmärkningsvärt privatbibliotek eller bär på några 

tilldragande ägaremärken. Men i betydelsen "bokens öde", "de omständigheter som omger 

dess tillkomst och historia", har proveniensen spelat en avgörande roll i raritetsmärkningen.

24



Således ser man hur kriterierna för raritetsmärkning i Uppsala universitetsbibliotek inte 

skiljer sig avsevärt från de kriterier utifrån vilka man i de övriga undersökta biblioteken defi

nierar raritetsbegreppet. Man kan konstatera att ålder och sällsynthet de facto ofta är egenska

per som föremålen har i raritetskamrama, men en mera grundläggande undersökning, till

sammans med analysen av några provrariteter, visar att urvalsprinciperna egentligen är mera 

förfinade. Idéhistoriskt intresse, proveniens, illustration, typografi och bokband är de fem 

nycklar som leder till en förståelse av raritetsbegreppet så som det används idag i svenska 

forskningsbibliotek.

I det här kapitlet har jag försökt att avgränsa raritetsbegreppet och visa dess innebörd i 

bibliotekssammanhang. Med hjälp av definitioner och genom att pröva begreppet mot både 

dess historiska bakgrund och dess internationella användning har dess främsta karaktär -  

subjektiviteten -  liksom dess bredd, blivit uppenbar. Begreppet har sedan konfronterats med 

den praxis som är aktuell i landets största forskningsbibliotek. Olika kategorier av rariteter har 

kunnat särskiljas (handskrift, tryck, raritetsstämplat eller ej), innan bibliotekariernas egen syn 

på raritet redovisats, enligt de resultat som enkätundersökningen givit. Carolina Redivivas 

raritetskatalog har skummats igenom och allt detta har till slut visat sig kunna sammanfattas i 

Lindbergs fem kriterier. Det är nu dags att studera vilka konsekvenser raritetsbegreppet får i 

själva hanteringen av föremålen och hur dessa föremål, som skiljer sig från de andra i biblio

teken, behandlas. Vårdas rariteter med en vördnad som motsvarar det intryck man får när de 

ibland omges av mysterium av bibliotekarierna?
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KAPITEL II: ORGANISATION OCH BEHANDLING AV 
RARITETER

Särskiljandet är oskiljaktigt förenat med begreppet raritet. När ett band är speciellt vackert, 

speciellt bearbetat, speciellt sällsynt vill man behandla det på ett speciellt sätt. Det skall förva

ras för sig, det anses vara för värdefullt för att vårdslöst blandas samman med massan. Det 

förtjänar mer omsorg än "resten". Vilka uttryck tar sig detta särskiljande i ett forskningsbibli

otek? Först handlar det om en fysisk separering. Det finns vissa ställen inom biblioteket som 

är reserverade för rariteter och anpassade för deras förvaring. Det handlar sedan om modifie

rade rutiner för tillhandahållande av klenoderna, om särskild vård, och om säkerhet.

1 - Raritetskammare... men splittrat ansvar

Ett särskilt rum

Särskiljandet är till att börja med en fråga om lokaler. Olika ställen i en biblioteksbyggnad är 

avsedda för olika typer av dokument. Det finns katalogrum, referensavdelningar och öppna 

samlingar, det finns magasin för svenskt tryck och andra för utländskt. Likaså har rariteter i de 

undersökta vetenskapliga biblioteken sin egen plats i byggnaden. Dock är det långtifrån så att 

de, som i USA, har sin egen avdelning med speciellt utbildad personal.

Umeå universitetsbibliotek har till exempel inte ens något särskilt rum för förvaring av ra

riteter. Raritetskammaren är ingen självklarhet, men de raritetsstämplade dokumenten är ändå 

hopsamlade på ett ställe och blandas inte med det övriga beståndet.40 Alla andra bibliotek har 

åtminstone ett rum, där rariteter förvaras, Stockholms- och Göteborgs universitetsbibliotek 

har det sedan 1983 respektive 1984. Rummen rymmer både tryckt material och handskrifter. 

Lunds universitetsbibliotek är också försett med speciellt rum för både handskrifter och tryck 

i vilket raritetsmärkta band står för sig.

Det så kallade bokskyddsrummet på Carolina Rediviva inreddes redan 1969 och är till för 

alla kategorier av rariteter. Vare sig de är tryckta eller ej, raritetsstämplade eller ej, oavsett om 

de tillhör den särskilda raritetssamlingen eller andra specialsamlingar, är alla dyrbara föremål 

inklusive de av kart- och bildtypen samlade där under Engelska parken. Så är däremot inte 

fallet på Kungliga biblioteket. Där råder spridning, och på enkätfrågan om biblioteket var för-

40 Alla fakta rörande lokaler, avdelningar och personal i detta avsnitt motsvarar bibliotekens svar på frågor
na I, V, XII och XIII i enkäten.
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sett med något särskilt rum för rariteter svarade den ansvarige bibliotekarien "nej".41 Svaret 

var förvånande, ty KB är det enda biblioteket i landet vars raritetskammare flera gånger 

nämnts i litteraturen. Rummet invigdes redan i september 1961. Datumet var symboliskt: man 

firade då 300-årsjubileum av den första kansliordning genom vilken tryckerierna förpliktades 

att till Kungliga biblioteket sända ett exemplar av vaije producerad skrift. Mannen bakom det 

specialinredda rummet var Sten G. Lindberg. "Raritetskammaren", som han vackert döpte det 

till, kunde rymma sammanlagt 2500 hyllmeter band, plus "100 hyllmeter folio och 100 hyll

meter för små format".42 Att den aktuella ansvarige på KB svarat nekande på frågan beror på 

att raritetskammaren egentligen hyser både raritetsstämplade och icke stämplade volymer och 

på att rariteter också finns -  och har alltid funnits - på andra håll. På KB är det helt enkelt 

omöjligt att förvara alla rariteter i ett enda magasin. Det behövs flera. KB-bibliotekarien 

kommenterar: "KB förvarar i ett magasin en stor del samlingar som är klassade som rariteter", 

även utan att de bär sådant signum, till exempel inkunabler. "Andra samlingar som innehåller 

rariteter (rara eller unika verk) är spridda över hela magasinet (handskrifter, det äldre svenska 

trycket, kartor, fotografier etc...) och ockuperar ibland ett eget rum".43

Det är intressant att lägga märke till att själva raritetsmärkningen, själva stämpeln egentli

gen inte har någon större betydelse när det gäller fysisk placering i biblioteken. Alla bibliotek 

som använder sig av raritetssignum förvarar visserligen dessa märkta dokument tillsammans, 

men med dem lagras även handskrifter, inkunabler och mängder av "anonyma" rariteter.

De ansvariga avdelningarna

Att rariteter indelas i så många olika kategorier underlättar inte ansvarstilldelningen på det 

administrativa planet. Inget av de sex bibliotek som studeras i denna uppsats har någon sär

skild raritetsavdelning. Trots att handskrifter i källarmagasinen förvaras tillsammans med 

tryckta rariteter, och trots att båda dokumenttyperna kräver extra mycket hänsyn skiljer oftast 

bibliotekens organisationer tydligt mellan handskrift och tryck. Å ena sidan finns det "hand- 

skriftsavdelningar" eller "handskriftsenheter" med "handskriftsbibliotekarier", å andra sidan 

finns katalogavdelningar, förvärvsavdelningar, sektioner för småtryck, svenskt tryck, ut

ländskt tryck. Det innebär, i princip, att allt tryck läggs i samma säck och att bibliotekarierna 

till exempel på katalogavdelningen förväntas kunna katalogisera en inkunabel lika bra som 

vilken ny bok som helst som registreras i LIBRIS.

41 Enkätfråga I.
42 Lindberg (1964), s. 224.
43 Kungliga bibliotekets svar på enkätens fråga I.
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Så ser det oftast ut på papperet. I verkligheten löser biblioteken problemet genom att gå 

olika vägar. Således faller under handskriftsavdelningens ansvar, i Lunds universitetsbiblio

tek, förutom handskrifter även "de äldsta boktrycken, inkunablerna och de nordiska boktryck

en från före 1600".44 Raritetsmärkningen sker huvudsakligen inom avdelningen och bestäms 

av anställda "med insikter i bokhistoria jämte angränsande vetenskaper".431 de andra bibliote

ken fördelas ansvaret mellan olika avdelningar. I Göteborg är det både handskriftsavdelningen 

och bokmagasinsavdelningen som har hand om rariteter; i Umeå UB är det ingen särskild 

avdelning och när det gäller att raritetsstämpla en bok är beslutet inte knutet till någon funk

tion, person eller kompetens; i Stockholms UB hamnar rariteter i olika händer beroende på 

ämne.

På Carolina Rediviva och på KB är också splittringen ganska påtaglig. Rariteterna be

handlas oftast (men inte enbart) i Uppsala av handskriftsavdelningen och kart- och bildavdel

ningen och i Stockholm av referensenheten i samverkan med enheten för bokhistoria, magasin 

och nybindning. Initiativ till raritetsmärkning kan komma från olika håll: man frågar bibliote

kets experter och tar ett beslut efter intem diskussion. På Carolina har ofta katalogchefen i 

sista hand haft avgörandet.

Trots allt detta märks i biblioteken en viss strävan efter ökad centralisering i fråga om ra

riteter. KB:s nya organisation, som bland annat lett till att enheten för bokhistoria, magasin 

och nybindning skapades, går i den riktningen. Likaså utnämndes på Carolina i januari 1999 

en "särskild funktionsansvarig tjänsteman for äldre tryckt material" 46 Det vittnar alltså om ett 

rejält behov av en mera sammanhängande verksamhet kring rariteter. Att arbeta med hand

skrifter och äldre eller sällsynt tryck kräver tid, en konsekvent politik, och en kompetens som 

kanske inte alla har i ett biblioteks olika avdelningar. Bok- och idéhistorisk bakgmnd priorite

ras givetvis hos personal som skall arbeta med rariteter, men samordning saknas och det fak

tum att alla bibliotek utom ett har personalutbildning på sin önskelista talar för sig självt.47

Lagring i speciella rum och bibliotekens funderingar över de möjligheter som finns till ett 

bättre ansvarstagande från personalens sida är kopplade med de krav som rariteter ställer på 

dem som behandlar dem.

44 Lunds universitetsbibliotek (1998-9-16), "Om handskriftsavdelningen. Lund University Electronic Lib- 
rary", http://www.lub.lu.se/lub/organization/hskrtxt.htm .

45 Lunds universitetsbibliotek. Svar på enkätens fråga XIII.
46 Uppsala universitetets svar på enkätens fråga XII.
47 Sista frågan i den utförda enkäten tillägnades önskemål. Lund är det enda biblioteket som inte kryssat 

rutan for en bättre personalutbildning.
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2 - Specifika åtgärder

Katalogisering och klassificering

Kännetecknande för arbetet med katalogisering av rariteter är att det oftast måste ske vid si

dan om den vanliga katalogiseringsverksamheten. Rariteter, vare sig det rör sig om hand

skrifter, inkunabler eller andra tryckta sällsynta böcker, har inte sin plats i bibliotekens all

männa datoriserade kataloger, utan de brukar registreras i specialsamlingarnas mindre katalo

ger. Dessutom förvärvas de inte regelbundet med jämna mellanrum, utan de kan komma i 

klump, en hel samling som någon lärd boksamlare donerar. Då har man kanske inte tid att gå 

igenom samlingen ty biblioteken måste alltid prioritera det "akuta", löpande arbetet. Resulta

tet är att det idag, i svenska bibliotek, finns dyrbara samlingar, personarkiv och liknande som 

står och väntar i låsta magasin, helt okatalogiserade, i bästa fall grovsorterade. På Kungliga 

biblioteket, som har omkring 4600 hyllmeter handskrifter att hantera, var 1995 cirka 1000 

hyllmeter fortfarande okatalogiserade och på universitetsbiblioteket i Uppsala vet man inte 

ens hur omfattande den handskriftssamling är som 1955 köptes från Doktor Waller. Den upp

skattades då innehålla cirka 20000 dokument, men "har vid närmare studium visat sig inne

hålla betydligt fler - kanske det dubbla antalet".49 Säkert är i alla fall att den är unik och av 

internationellt intresse. Tidsmässigt spänner den över inte mindre än 700 år. I samlingen finns 

originalbrev och manuskript av Galilei, Newton, Descartes, Kant, Rousseau och Einstein, för 

att endast nämna några. Ändå väntar fortfarande biblioteket på det finansiella bidrag som 

kommer att tillåta en fullständig katalogisering av samlingen. Forskarna måste än så länge 

nöja sig med den lilla handskrivna katalogen där Waller själv, om inte sporadiskt, så dock inte 

helt tillförlitligt, förtecknade sina rariteter.

Katalogerna, när de finns, kan alltså vara av ganska prekärt slag. Dessutom kan det vara 

svårt för en forskare att exakt veta vad katalogerna täcker. Raritetskatalogen på Carolina Re- 

diviva är också handskriven, och den är "ofullkomlig" om man förväntar sig att i den hitta 

bibliotekets alla raritetsmärkta dokument. Den täcker nämligen endast de böcker som tillhör 

den särskilda raritetssamlingen, och inte andra raritetsmärkta dokument i de övriga samling

arna. Men katalogen finns i alla fall, och är den enda av sitt slag i landet.

48 Siffrorna gäller 1995/1996 och är hämtade ur Statistisk årsbok för Sverige (1998), s. 399 och Bääm- 
hielm, Göran (1995), "Några mindre kända latinska handskrifter i Kungl. biblioteket. Huseby- och Tilandersam- 
lingama", s. 217.

49 Halldin-Norberg, Viveca (1998), "Vad vi hittills gjort för att tillgängliggöra Wallers handskriftssamling",
s. 5.

29



Maskinskrivna kataloger och kortkataloger används fortfarande flitigt i alla bibliotek. I 

Göteborgs UB är hela handskriftsbeståndet tillgängligt genom kortkatalog. Tryckta kataloger 

däremot, är jämförelsevis inte så vanliga, trots att de kan vara av stor nytta även på det inter

nationella planet. För inkunabelsamlingen i Carolina Rediviva finns Isak Collijns Katalog der 

Inkunabeln der Kgl. Universitäts-bibliothek zuUppsala, som gjordes 1907.50 En viktig och

modernare insats är också den katalog i åtta band som gjorts av Margarete Andersson- 

Schmitt, Monica Hedlund och Håkan Hallberg över C-samlingen i Uppsala universitetsbib

liotek/1 Den så kallade C-samlingen består huvudsakligen av medeltida latinska handskrifter 

och berör hela det europeiska kulturområdet.

Under senare år har man mer och mer känt behovet av att utveckla sökmöjligheter som 

överskrider institutionsgränserna. Den nya tekniken inger stora förhoppningar, men det kom

mer att ta tid innan Sveriges alla handskriftssamlingar och inkunabelsamlingar samt andra 

tryckta rariteter finns tillgängliga via CD-rom eller Internet. I alla fall diskuteras det livligt, 

särskilt för handskrifterna. Biblioteken har även börjat lagra sina brevsamlingar eller perso

narkiv i katalogdatabaser som BRUNO i Uppsala och ARKIA i Lund. Men det som väcker 

mest intresse är drömmen om en gemensam databas av typen LIBRIS, där alla bibliotek skulle 

registrera sina handskrifter enligt en bestämd standard. Hur den standarden skulle kunna se ut 

gav man förslag på under ett seminarium som ordnades i Rom av Svenska Institutet för klas-
ro

siska studier 1996. Vikten av att ta hänsyn till de internationella reglerna för katalogisering 

av handskrifter betonades. Förslaget gick ut på att anpassa LIBRIS till handskriftsmaterialet, 

genom att till exempel skapa nya fält och nya koder. Häri ligger nämligen den stora skillnaden 

mellan katalogisering av vanligt material och katalogisering av rariteter: för vanligt material 

kan man nöja sig med en katalogpost som huvudsakligen beskriver bokens innehåll, utan nå

gon detaljerad redovisning för hur boken ser ut. En raritets värde däremot, utgörs lika mycket 

av dokumentets fysiska aspekt som av dess innehåll. Därför bör en raritetskatalogpost erbjuda 

mer information och av annan typ än en vanlig LIBRIS-katalogpost. Det är viktigt att veta om 

texten är skriven på papper, pergament eller papyrus, om den har illustrationer, om sidoma 

följer varandra i rätt ordning. Anteckningar i boken kan ha betydelse, eller ex-libris, liksom

50 Collijn, Isak (1907), Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-bibliothek zu Uppsala.
31 Andersson-Schmitt, Margarete; Hallberg, Håkan; Hedlund, Monica (1995), Mittelalterliche 

ten der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog iiber die C-Sammlung.
52 Clavis memoriae: ett seminarium om datoriserad katalogisering av handskriftsmaterial: Svenska 

Institutet i Rom, 22-26 april 1996: rapport (1997), red. Eva Nilsson-Nylander.
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band, typografi och skick. Allt detta, som gör att exemplaret är unikt, uppskattas av forsk

ningen. Skall man katalogisera rariteter i en gemensam databas måste posterna vara så full

ständiga som möjligt.

Klassificering av rariteter kan i sin tur inte utövas helt utan hänsyn till andra faktorer än 

de rent innehållsmässiga. För tryckt material rekommenderade Lindberg det lilla tilläggsordet 

"Rar" bredvid klassifikationssignum.53 Det skulle vara ett tecken på att boken, utöver sitt in

nehåll, var av något särskilt slag, samtidigt som den i raritetskammaren kunde ställas upp efter 

sitt fack. Samma tecken kan även användas for enstaka volymer i specialsamlingar. Proveni

ensprincipen, enligt vilken en samling sammanhålls efter sitt ursprung och inte sprids, kan på 

så sätt observeras om det behövs. I dagens läge förekommer raritetsmärkning på de flesta håll 

i landet. Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Stockholm och 

Umeå har det. Syftet med raritetsmärkning utgjorde en av frågorna i den genomförda enkä

ten.54 För biblioteken är syftet först och främst att markera att ett dokument behöver extra 

hänsyn, samt att skydda det från stöld och slitage. Pedagogiska aspekter, som att lyfta fram 

dokumentets bokhistoriska värde eller att spara det till eftervärlden nämns också.

Förutom raritetsmärkning finns många andra sätt att genom klassificeringssignum sär

skilja och sortera rariteter. Som sagt är ämnet, när det gäller rariteter, inte alltid lämpligt att ta 

hänsyn till, om man inte vill blanda medeltida handskrifter med moderna böcker på samma 

hylla. Istället har man ofta byggt egna system, som i och för sig brukar fungera. Handskrifter 

förvaras alltid för sig. På Carolina Rediviva är de indelade under 23 bokstäver som ibland 

betecknar typ av handskrift, ibland ämne. A står till exempel för matematik och B för juridik 

medan C står för medeltida handskrifter och G för brevväxlingar.55 Andra system i andra 

samlingar ordnar böckerna efter proveniens (till exempel donator eller geografiskt ursprung), 

efter format, material, ålder, tryckeri, bokband. Det används fortfarande indelningssystem 

som de privata boksamlama själva gjort. Därför kan de i våra ögon sakna objektivitet. Det kan 

till och med förekomma att föremålen helt enkelt är numrerade, i sådana fall kan man knap

past kalla det för klassifikationssystem, men för det mesta är systemen väl bearbetade och 

anpassade till just den samling de är till för. Att den fysiska aspekten har den vikt den har i 

äldre och sällsynta dokument förklarar varför så många samlingar är ordnade enligt ett system 

som tar hänsyn till dokumentets yttre form. Det legitimerar också att klassificering av rariteter 

inte passar in i någon standard av typen SAB-kodning. Varje samling har sin egen karaktär.

53 Lindberg (1969), s. 8.
54 Fråga XI.
55 Handskriftssamlingar i Norden -  en konferens om tillgänglighet (1994), red. Ingrid Svensson, s. 100.

31



Konservering och vård av dyrbart material

De bibliotek, som inom sina väggar förvarar dyrbart och sällsynt material har ett stort ansvar. 

De har nämligen den moraliska skyldigheten att till eftervärlden bevara Sveriges kulturarv. 

Konkret innebär det, för att låna amerikanernas ord, att

rare book, manuscript, and special collections librarians shall protect the physical integrity of the 
materials in their custody, guarding them against defacement, aiterations, and physical damage.
They shall (so far as is economically and technologically feasible) insure that their evidentiary 
value is not impaired in the work of restauration, arrangement, and use.56

Böcker och handskrifter är ständigt utsatta för yttre angrepp. Inte minst de skiftande restaure- 

ringsmetodema har under årens lopp varit till skada för bokskatterna. Först efter Andra 

världskriget började man förstå poängen med att bibehålla så mycket som möjligt av origina

let vid restaurering av en bok. Om lädret på ett omslag är trasigt anser man idag att man inte 

skall riva sönder det och ersätta det med nytt skinn. Man skall istället försiktigt skära upp 

kanterna på det gamla skinnet, placera nytt skinn där det behövs och klistra ned det gamla 

ovanpå igen. Bokens karaktär får inte förstöras, men viktigast av allt anses nu vara "ärlighe

ten", det vill säga ingreppen skall synas, och skall under inga omständigheter döljas. Idén är 

att forskare och bokhistoriker skall kunna se hur boken såg ut från början, och att varje detalj 

som kan ge upplysningar om dess tillverkning och härkomst skall bevaras. Därför dokumente

ras också numera varje operation genom att boken fotograferas före, under och efter arbetet.

Andra angrepp som rariteterna utsätts för är mera diskreta, nästan omärkliga. Det är allt 

det som ljus, damm, smuts, fukt och värme med tiden åstadkommer. Till och med syran, som 

finns i själva papperet, är förstörande. När man talar om konservering tänker man oftast på 

äldre material. Anledningen till det är att tidens skador är mera påtagliga i gamla böcker än i 

nya. Men modema dokument är faktiskt minst lika utsatta, kanske till och med ännu mer. På 

1980-talet slog man larm. Dåvarande riksbibliotekarien, Lars Tynell, skrev om "den smygan

de katastrofen" som höll på att äga mm i de svenska bibliotekens magasin.i7 De utpekade do

kumenten var just de som var tryckta från och med 1850, då man började blanda in en sur, 

kemisk lösning i pappersmassan vid tillverkningen. De hade på kort tid blivit gula och pappe

ret skört. De flesta böckerna som produceras idag är inte av bättre kvalitet. Spekulationer har
ro

gjorts om att de bara har ”en levnadstid på 50-100 år”.

56 RBMS Committee on Developing Guidelines for Professional Ethics (1987), "Standards for ethical con- 
duct for rare book, manuscript, and special collections libraries", s. 135.

57 Se: Jardemark, Pia (1983), "Den smygande katastrofen".
58 Källström, Christer (1987), "Papperet håller längst-trots allt", s. 75.
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För att motverka tidens skador finns några grundläggande åtgärder som åtminstone de 

stora biblioteken vidtar. Eftersom syran har en "smittande” effekt får till exempel aldrig pap

per av sämre kvalitet komma i kontakt med brev eller andra handskrifter, eller stoppas in i en 

dyrbar bok. Till folder använder man därför i biblioteken det så kallade arkivpapperet, som är 

syrafritt. Miljön är också av största betydelse. I enkätens första fråga, som gällde raritets- 

kammaren eller det rum, där rariteter forvaras, ombads bibliotekarierna beskriva utrustningen. 

Uppsala universitetsbibliotek angav exakta siffror: i bokskyddsrummet råder en temperatur på 

16 grader, och luftfuktigheten hålls vid 50 %. Under ett senare samtal med två av Carolinas 

bibliotekarier erfar jag att utställningsrummet, däremot, där bland annat Silverbibeln visas, 

inte har någon sådan klimatanläggning.59 Dock mäter man regelbundet både temperatur och 

luftfuktighet i skyltfönstren, och ljuset, som är skadligt for bläck och färger, sprids mycket 

sparsamt, vilket bidrar till den närmast sakrala kyrkorumsstämning som man avsiktligt velat 

återge.60 I Lunds- och Stockholms universitetsbibliotek finns också klimatkontroll, medan 

Göteborgs har det i sitt raritetsrum "ungefar som [i] ordinarie magasin". Umeå UB och forsk

ningsarkivet har inget särskilt rum och tydligen ingen särskild anläggning heller. Från Kung

liga biblioteket inlämnades inga uppgifter om magasinens utrustning, men 1986 gjordes där 

en utredning som resulterade i en 40-sidig rapport om just denna fråga.61 Vid en om- och till

byggnad i böljan av 1990-talet tog man hänsyn till det, och Staffan Nilsson rapporterar i 

Kungl. biblioteket. Byggnaden och samlingarna att det i de 1995 färdigbyggda magasinen 

hålls "en temperatur på 19 grader och en relativ luftfuktighet på 45 %". Böckerna blir, om 

luften är för varm, torra och bräckliga men fukten å andra sidan åstadkommer mögel. Det ide

ala klimatet, enligt experterna, "vore en temperatur på 15 grader och en fuktighet på 20 pro

cent. Då skulle levnadstiden for samlingarna kunna fördubblas eller nästan tredubblas".63 Men 

en kompromiss är ju nödvändig, eftersom 15 grader är for kallt för människorna som kanske 

behöver vara i rummet en längre tid.

Alla dessa åtgärder som vidtas av biblioteken bidrar till en bättre hållbarhet av rariteterna 

och bromsar nedbrytningsprocessen. Ändå kan det aldrig vara nog. Därför har sedan 1980- 

talet olika projekt satts igång i syfte att skydda och bevara kulturarvet. Som exempel kan 

nämnas det så kallade Sesam-projektet för museer och arkiv i Sverige, samt Bevarande plan

59 Samtal med Lars Munkhammar och Harriet Wallman på Uppsala universitetsbibliotek (1999-03-16).
60 Munkhammar (1998), s. 22-23.
61 Förvara för att bevara: en utredning om förvaringen av KB:s samlingar (1986).
62 Nilsson, Staffan (1998), "Ombyggnaden 1991-1997", s. 043.
63 Rolf Dahlö vid Riksbibliotekstjenesten i Oslo, intervjuad av Källström (1987), s. 75.
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för svenska bibliotek, som alldeles nyligen kommit igång med stöd av BIBSAM.64 Bevaran

deplanen går ut på att via en enkätundersökning göra en "riksomfattande inventering av kul

turhistoriskt intressanta bibliotek" och en utredning om "samlingarnas tillstånd" för att sedan 

kunna "genomföra konserveringsåtgärder där behov föreligger".65 Dokumenten som är av 

unik karaktär skall vara prioriterade.66 Företaget är enormt, eftersom ambitionen är att förut

om vetenskapliga bibliotek och folkbibliotek även täcka privatbibliotek. Man anar alltså att 

det fortfarande finns många rariteter som väntar på sin räddning. Man är medveten om det, 

och det är inte så att man inte försöker göra någonting åt det.

Tillgänglighet: ett krav som måste underordnas säkerhetens

Bibliotekens ansvar för landets kulturarv och dess rariteter innebär även åtgärder inför even

tuella katastrofsituationer och stöld. Högst upp på listan över katastrofsituationer står krig, 

och det har man åtminstone i Uppsala tagit med i räkningen: bokskyddsrummet under Engels

ka parken är bombsäkert.

Vatten och särskilt eld är andra faror som de flesta biblioteken är utrustade att till en viss 

gräns stå emot. I sin rapport om förvaring av samlingarna 1986 skrev KB att "den totala ma

gasinvolymen skall vara fördelad på ett antal mindre brandceller (magasinsrum)" och att "alla
fn

magasinsrum skall kunna stå emot eld i minst 60 minuter". Larmsystem är en självklarhet, 

och mycket viktigt är också effektiva och snabba evakueringssystem.

Mot stöld måste raritetsbibliotekarier ständigt kämpa. Givetvis -  och lyckligtvis -  är det 

inte så att det varje dag kommer tjuvar som vill stjäla rariteter till biblioteken, men de 

kommer gäller det att vara redo och att ha de lås, rutiner och ordningsregler som kommer att 

avskräcka, försvåra och om möjligt förhindra förverkligandet av de illasinnade planerna. Var 

och en kommer ihåg den eftermiddag i april 1995, då man upptäckte att Siiverbibeln försvun

nit från sin monter i Carolinas utställningssal. Den som kom sist till platsen var vakten från
S O

bevakningsbolaget; de hade inte fatt något larm. Problemet med sådana akutsituationer är att 

man inte kan ”träna” inför dem, de kommer alltid oväntat. Så länge det inte har hänt något är 

det svårt att ”lära sig”, därför gäller det att avvärja risken så gott det går.

64 Björdal, Lars och Cullhed, Per (1998-05-12), Bevarande plan för svenska bibliotek, 
http://www.kb.se/bibsam/bidrag/bevinneh.htm.

65 Björdal och Cullhed (1998-05-12), http://www.kb.se/bibsam/bidrag/bevinrieh.htm. 11 1-Sammanfattning”.
66 Björdal och Cullhed (1998-05-12), http://www.kb.se/bibsam/bidrag/bevinneh.htm. "7.6 Urvalskriterier 

och kategorier”.
67 Förvara för att bevara: en utredning om förvaringen av KB:s samlingar (1986), s. 31.
68 Se Lars Munkhammars berättelse av händelsen i Silverbibeln. Theoderiks bok, (1998), s. 197-205.
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För detta ändamål brukar biblioteken ha specialläsesalar för handskrifter och andra rari

teter, med egen expedition och personal. I den genomförda enkäten tillfrågades bibliotekarier

na under vilka villkor forskarna hade tillgång till rariteterna.69 Alla bibliotek svarade att de 

hade speciella rutiner för den typen av material. En allmän säkerhetsprincip är att allt skall 

kunna ske inom synhåll för personalen och att besökarna, för att nå klenoderna, måste passera 

en särskild dörr under överinseende av en bibliotekarie, ungefär som Ali Baba genom Sesam

dörren i Tusen och en natt.70 Dock är det inte något mystiskt lösenord som begärs av besöka

ren vid första besöket, utan en skriftlig ansökan med legitimation. På Carolina Rediviva måste 

dessutom vaije besökare som vill komma in i specialläsesalen anteckna sitt namn samt an

komst- och avgångstid. Väskor och mobiltelefoner skall lämnas utanför.

När besökaren lydig och tomhänt har trotsat alla hinder är bibliotekets raritetsbestånd 

äntligen "tillgängligt". Tillgängligt? Vad skulle nu hända om besökaren plötsligt kom på tan

ken att han för sin forskning absolut behöver bläddra i självaste Silverbibeln? Svaret är enkelt: 

han skulle direkt hänvisas till faksimileupplagan. Men om det var allvar, om han ville studera 

de gotiska tecknens utformning på pergamentbladen? Då skulle man nog be honom att ha lite 

tålamod ty Silverbibelns vackra blad är under digitalisering. Först efter många underhandling

ar skulle beslutet övervägas. Överbibliotekarien skulle tillfrågas, och om man skulle bedöma 

att forskningen vid vägran skulle ta skada, då skulle man till slut ta fram handskriften.71

Visserligen är Codex argenteus ett extremt fall. Men exemplet visar hur biblioteken hela 

tiden måste hitta en balans mellan tillgänglighet och säkerhet. "Att behandla böckerna som 

museiföremål strider mot bibliotekens huvudsyfte" läser man i en rapport från Kungliga bibli

oteket.72 Det är den allmänt rådande uppfattningen. Utan undantag har de undersökta bibliote

ken svarat jakande på frågan om alla deras rariteter är tillgängliga för forskning.73 Men van

vård förekommer. Det var det som orsakade Ylva Mannerheims utbrott för några år sedan i 

Biblioteksbladet:

Biblioteken måste i dag våga ta det oerhört laddade ordet "museal" i sin mun. En flera 100 år 
gammal bok kan ibland jämföras med en Hauptbyrå- inte skulle Nationalmuseum komma på den 
idiotiska tanken att använda en sådan värd flera miljoner som byrå\ Boken måste alltså både kunna 
sparas och läsas.74

69 Fråga VII.
70 "Ali Baba och de fyrtio rövarna” (1942).
71 Frågan diskuterades under det samtal jag hade med Lars Munkhammar och Harriet Wallman på Uppsala 

universitetsbibliotek, 1999-03-16.
72 Konserveringsverksamheten inom biblioteken (1981), red. Göran Bäämhielm och Harry Järv, s. 12.
73 Fråga VII.
74 Mannerheim (1991), s. 177.
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Detta dilemma är handskriftsbibliotekariemas vardag. Lösningen ligger nog i en kompromiss. 

Forskarna, om de vill kunna fortsätta forska, måste förstå och acceptera de nödvändiga åtgär

der som vidtas för materialets skydd, och biblioteken måste sträva efter att göra rariteterna 

tillgängliga för dem. En möjlighet är mikrofilmning av de mest ömtåliga böckerna. På så sätt 

är texterna användbara samtidigt som originalen besparas ovarsam hantering. Utställningar är 

också ett bra sätt att låta besökarna komma i kontakt med bibliotekens bokskatter och att in

formera om beståndens omfattning. De bidrar också till de enskilda bibliotekens "prestige". 

Bland de undersökta biblioteken är det endast de två största, Carolina och KB, som har per

manentutställningar.75 Det hör på något sätt till deras "image" att visa smakprov ur samlingar

na. Det är bara bra, i alla fall så länge bokmagasinen inte har förvandlats till jättelika skylt

fönster och forskarna inte fått lov att uteslutande nöja sig med digitaliserade surrogat. Då 

skulle man börja undra om inte biblioteken blivit museer, och det skulle vara tveksamt, om 

deras huvudsyfte fortfarande var att hålla materialet "tillgängligt för forskning".

Att ett dokument betraktas som en raritet av bibliotekarierna får alltså en mängd konsek

venser i det praktiska arbetet. Behandlingen blir särbehandling-, rariteter, som per definition är 

särskilda föremål, blandas inte ihop med det övriga beståndet. I stället hanteras de för sig. 

Dels sker detta genom att rariteter rent fysiskt särskiljs från massan. De flesta biblioteken har 

någon form av raritetskammare, där endast rariteter, vare sig de är raritetsstämplade eller ej, 

förvaras. Dessa speciella rum motsvarar dock på intet sätt den administrativa fördelningen av 

ansvar och tjänster i olika avdelningar. I de flesta fall är verksamheten kring rariteter "splitt

rad" mellan olika enheter och samordning saknas. Den bästa modellen är kanske att som i 

Lund ha både handskrifter och tryckta rariteter under en enda avdelning i stället för att admi

nistrativt låta tryckta rariteter slås samman med det övriga trycket. Handskrifter och tryckta 

rariteter har ju liknande krav när det gäller katalogisering och klassificering: för båda katego

rierna har exemplarets fysiska aspekt stor betydelse; de förtecknas ofta i egna kataloger och 

sorteras enligt egna, anpassade system, som inte har att göra med dem som används för de 

allmänna samlingarna. Dessutom har handskrifter och tryckta rariteter det gemensamt att de 

behöver särskild vård och specifika konserveringsåtgärder. Till sist kommer säkerhetsfrågor, 

som för just rariteter är extra viktiga. Bibliotekens uppgift att göra litteraturen tillgänglig för 

forskning är oundvikligt bunden till det ansvar de har att skydda dokumenten och bevara dem 

i så gott skick som möjligt åt eftervärlden.

75 Fråga VI.
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När vi nu undersökt hur rariteter behandlas är det intressant att undersöka hur de förvär

vas. Hur har de införskaffats och varifrån kommer alla dessa bokskatter, som samlas i speci

ellt utrustade rum, vårdas med vördnad och behöver skyddas mot tjuvar?
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KAPITEL III: FÖRVÄRV AV RARITETER OCH ETISKA 
FRÅGOR KRING KRIGSBYTEN

Förvärv av rariteter är en aspekt av verksamheten som inte endast kan studeras i nutidens ljus. 

En stor andel av det som idag har sin plats i raritetskamrama härstammar från äldre tider, och 

införskaffades alltså redan av våra företrädare. Numera händer det ganska sällan att bibliote

ken får in någon "ny" raritet eller någon riktigt värdefull samling.

Traditionellt finns det fyra sätt för ett bibliotek att förvärva rariteter.76 Det kan för det 

första köpa enstaka volymer eller hela samlingar från privatsamlare eller på auktion. Detta sätt 

har dock aldrig varit det mest effektiva. Det beror dels på att marknaden i Sverige är relativt 

begränsad, dels på att biblioteken i allmänhet har helt andra prioriteringar och en årlig budget 

som inte tillåter, annat än undantagsvis, sådana stora utgifter. En resursmässigt rimligare me

tod är byten: ett bibliotek ger ett dokument till ett annat bibliotek och får i gengäld den bok 

eller den handskrift det länge saknat i sina samlingar. Denna förvärvsform förekommer inte så 

ofta i våra dagar. Den tid är förbi, då man bytte bort sina inkunabler när man hade två uppla

gor av samma text. Vanligare är däremot depositioner. Deposition går ut på att en person 

lämnar sitt arkiv eller sin boksamling, helt eller delvis, i ett biblioteks vård. Genom detta görs 

dokumenten tillgängliga för allmänheten, samtidigt som ägaren tills vidare behåller den full

ständiga rätten att bestämma över samlingens öde, eftersom den fortfarande är hans egendom. 

Depositioner brukar i praktiken förr eller senare förvandlas till bestyrkta donationer, men i 

princip kan ägaren när som helst kräva tillbaka det han har deponerat. Gåvor, slutligen, eller 

donationer, är det förvärvsätt som under alla tider övervägande bidragit till att förse de offent

liga biblioteken med rariteter. Gåvor bekräftas i ett speciellt "gåvobrev", där donatom även 

kan ställa villkor beträffande användningen av hans samling. Gåvotraditionen har funnits ända 

sedan de första bibliofilema började samla böcker. Att skänka sina bokskatter till ett offentligt 

bibliotek är för en donator ett sätt att dels försäkra deras framtid, dels att bidra till samhällets 

kulturella och intellektuella välmående.

Utöver dessa fyra förvärvsmetoder fmns en som inte riktigt passar in, nämligen krigsby

ten. De skulle möjligen kunna föras till kategorin "donation", eftersom krigsbyten ofta har 

hamnat i biblioteken via donationer. I varje fall är metoden lite apart: den har inte använts 

sedan tidigt 1700-tal, men under en kort tidsperiod har den förskaffat de svenska biblioteken

76 Om förvärv av handskrifter i svenska forskningsbibliotek, se: Sydow, Carl-Otto von (1990), "Sverige", 
s. 49-55.
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mer klenoder än det som förvärvats under de tre följande århundraden. Fenomenet väcker 

fortfarande livliga diskussioner.

1 - De traditionella, icke-kontroversiella förvärvsmetodema

Inköp och byten

Ett inköp kostar egentligen mer än det pris man betalar för det. Om det nyförvärvade materi

alet skall vara till nytta i biblioteket krävs nämligen att man även har resurser att göra det till

gängligt. Det skall registreras i accessionsregistret, katalogiseras och ordnas så att det går att 

återfinna. Dessutom är det av största vikt att det "passar in" i samlingarna, att det fyller sin 

funktion just där och inte i någon annan institution. Målsättningar och prioriteringar måste ha 

diskuterats i förväg och man måste vara konsekvent. En regel är att inköp endast far genomfö

ras om förvärvet inte kan ske på annat sätt.

I enkäten ställdes två frågor för att försöka fa fram hur stor andel av rariteterna som har
77

köpts in i de respektive biblioteken. Biblioteken hade svårigheter att besvara dessa frågor. 

Det berodde mest på att de inte kunde uppskatta raritetsomfånget i sina bibliotek, vilket i sin 

tur orsakades av definitionsproblem. Ur de siffror som ändå angivits förstår man i alla fall att 

inköp utgör en närmast obetydlig del av hela raritetsförvärvet. Bland raritetsmärkta dokument 

räknas endast 10 % som inköpta i både Lund och Uppsala, och i det totala beståndet av rari

teter anges samma siffra av Lund, medan Stockholms UB inte har några inköp alls. Umeå UB 

däremot räknar "gissningsvis" att 50 % av det totala beståndet av rariteter har köpts in. Det är 

mycket, men man måste komma ihåg att Umeå är ett ungt universitet i stort behov av littera

tur, och att det dessutom räknar som raritet allt som är tryckt före 1800. Inköpen i Umeå UB 

görs målmedvetet. Det vittnar inledningstexten om i Gamla böcker i ett ungt universitet:

De samlingar som byggts upp på så sätt saknar givetvis mycket av den äldre litteraturen (...) Mot 
den bakgrunden är det naturligt att UB arbetar med att fylla ut luckorna i bestånden. Den uppgiften 
har blivit allt viktigare, bl. a. genom tillkomsten 1968 av en humanistisk fakultet; humanister är 
den grupp vid universitetet som är mest beroende av böcker från olika epoker (...) Komplettering
arna av äldre litteratur sker genom inköp (...)78

En verksamhetsberättelse från handskriftsavdelningen i Uppsala universitetsbibliotek rap

porterar att det 1996 gjordes 14 förvärv genom köp, att jämföra med totalt 61 accessioner 

samma år i avdelningen. Bland inköpen fanns brev från Fredrika Bremer, Gunnar Ekelöf och 

Johannes Edfelt. Förvärvspolitiken uttrycks i verksamhetsberättelsen klart och tydligt; den är

77 Frågorna XV och XVI.
78 Carlquist, Erik (1995), "Äldre böcker i universitetsbiblioteket", s. 6-7.
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"inriktad på att komplettera existerande samlingar och för övrigt söka förvärva arkiven efter 

personer med anknytning till Uppsala — särskilt Uppsala universitet".79 Denna typ av lokala 

prioriteringar är, av naturliga skäl, en mycket vanligt företeelse. Man försöker förhindra att 

personarkiv och andra enhetliga samlingar sprids över hela landet.

Byten av rariteter förekommer i sin tur nästan aldrig. Själva raritetsfaktom förklarar sa

ken. Man vill gärna byta det man har i överflöd, men rariteter har man aldrig i överflöd. För 

hundra år sedan, däremot, sågs bytesverksamhet med andra ögon. Anders Burius, i Kungl. 

biblioteket. Byggnaden & samlingarna, påminner om överbibliotekarien Klemming som

med kraft och list genomförde sina bekanta byten med svenska och utländska bibliotek. Det kunde 
ge sådana resultat som att den berömda CODEX ABOENSIS "tillbyttes från Kalmar gymnasiibib- 
liotek mot nyare litteratur" som det heter i en årsberättelse.80

Det är föga troligt att ett sådant utbyte hade kunnat ske i våra dagar, utom kanske av säker

hetsskäl. Idag är man mera prismedveten. Carolina-bibliotekarier bekräftade i det samtal jag 

hade med dem att byten av rariteter numera inte längre praktiseras mer än undantagsvis.81

Depositioner och gåvor

"Ofta är depositioner en övergångsform till gåvan" skriver Carl-Otto von Sydow, men

i Uppsala for en del år sedan hände att en privatperson återhämtade sin deposition redan efter någ
ra månader. Det visade sig då att han inför en längre utrikes resa helt enkelt hade velat utnyttja vårt 
magasin som en säker effektförvaring. Detta var ett klart missbruk av depositionsinstitutet.82

Den fräcka ägaren i anekdoten hade visserligen juridiskt full rätt att agera så, men syftet med 

deposition enligt bibliotekarierna är något helt annat än att erbjuda oroliga resenärer bevakade 

och larmade lokaler för deras samlingar när de är borta. Syftet är i stället att göra ett visst 

unikt material tillgängligt för forskning, och väljer man som ägare en viss institution är det 

ganska osannolikt att man sedan ändrar sig och tar tillbaka sin ägodel. Depositioner kan därför 

i vanliga fall betraktas som ett steg mot donation, och i den bemärkelsen är de viktiga händel

ser i ett biblioteks liv.

Donationer eller gåvor är nämligen både kvalitets- och kvantitetsmässigt bibliotekens 

guldkalv. Det är genom donationer som forskningsbiblioteken förvärvat sina märkligaste ra

79 Halldin-Norberg, Viveca (1997-02-10), "Berättelse över verksamheten vid handskrifts- och musikavdel
ningen 1 juli 1995 — 31 december 1996".

80 Burius m. fl. (1998), s. 083.
81 Samtal på Uppsala Universitetsbibliotek, 1999-03-16.
82 Sydow (1990), s.51.
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riteter. Kvantitetsmässigt tycks siffrorna för donationer röra sig mellan 80 och 100 % av alla 

raritetsförvärv, förutom i Umeå UB där inköp som sagt utgör hälften av förvärven.83

Varje bibliotek har sina donatorer. Det kan handla om såväl privatpersoner som institutio

ner. Således är universitetsbibliotekets raritetssamlingar i Stockholm baserade på gåvor från 

Svenska Akademien samt från Kongelige biblioteket i Köpenhamn och universitetsbiblioteket 

i Kristiania (numera Oslo). Donationerna gjordes på 1870- och 1880-talet i samband med att 

Stockholms högskola grundades. Studenterna behövde böcker och då vände man sig till olika 

nordiska institutioner för att fa bidrag i bokform. Bland de skänkta böckerna fanns även äldre 

litteratur, som man senare plockat ut för att bilda specialsamlingarna.

Umeå UB har bland annat berikats av riksantikvarie Sigurd Curmans samling av främst 

konst- och kulturhistorisk litteratur, samt av Granlunds samling. Göteborgs UB nämner apo

tekaren G. Bemström som viktig donator och Lunds UB Carl-Martin Collin.84

De allra största donationerna har Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteket i Upp

sala fått ta emot. 1950-talet var ett lyckligt decennium för Carolina. Redan 1950 skänkte läka

ren Erik Waller sin fantastiska boksamling till universitetsbiblioteket.851 och med detta blev 

Carolina ett världsberömt centrum för forskning i medicinsk historia. Den entusiastiska läka

ren hade nämligen tillbringat hela sin fritid att samla "all sådan litteratur, som verkligen fört
O/

medicinen och naturvetenskapen framåt". Samlingen är imponerande. Den omfattar 25000 

verk och många är eftersökta sällsyntheter. Waller var mästare på att spåra just de volymer 

som förenade raritetsbegreppets alla kriterier. Han hade goda kontakter i hela Europa och 

lyckades skaffa oerhörda mängder unika eller kvasiunika volymer av internationellt intresse.

1955 kom en dyrbar samling inkunabler till Uppsala universitetsbibliotek. Thore Virgin, 

en då mycket känd bibliofil, var den generösa donatom. Det rörde sig om över 200 volymer, 

bland vilka fanns Missale Upsalense vetus, tryckt 1484 i Stockholm av Johann Snell. Denna 

boktryckare, utbildad i Tyskland, hade just böljat bedriva sin verksamhet på Gråmunkehol- 

men, numera Riddarholmen. Han var den allra första boktryckaren i landet.87 Bland gåvorna 

fanns också ett avlatsbrev tryckt samma år som Missale i syftet att samla in medel till korståg

83 Siffrorna är de som angivits som svar på frågorna XV och XVI i enkäten. Kungliga biblioteket, Göte
borgs UB och Forskningsarkivet i Umeå har inte kunnat ange några siffror alls.

84 Alla dessa donationer har bibliotekarierna själva nämnt som svar på enkätens XIV:e fråga, om vilka do
nationer som "har försett biblioteket med störst antal rariteter eller dyrbara föremål".

85 Wallers handskriftssamling, som nämnts i kapitel II och fortfarande står okatalogiserad, förvärvades först 
senare (1955), genom köp.

86 "Wallerska bokdonationen upptar femhundra hyllmeter på Carolina" (1952-05-21).
87 "Sveriges äldsta böcker samlargåva till Carolina" (1955-03-01). I artikeln påstås att Missale Upsalense 

vetus är den första tryckta boken i Sverige, men den första kom tydligen ut redan i december 1483. Det 500- 
årsjubileet firades 1983. Se Grandien, Bo (1983-01-22), "500-årig raritet far tanken att svindla".
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mot turkarna, liksom två pergamentblad ur ett psalterium, som trycktes i Mainz 1457 av Jo

harm Fust, en av Gutenbergs medarbetare.88

Från 1950-talet daterar sig också Bruns- och Kempes donationer, men traditionen går 

långt tillbaka i tiden. Det började redan med en kunglig donation 1620 då Akademibiblioteket 

grundades i Uppsala. Gustaf II Adolf skänkte en stor samling böcker och handskrifter. Däri 

ingick bland annat resterna av de förnämsta medeltida klosterbiblioteken, särskilt handskrifter 

från Vadstenaklostret, samt ett bibliotek som tillhört 1500-talets största svenska boksamlare, 

Hogenskild Bielke. 1669 donerade rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie sin välkända 

handskriftssamling, med den då nyligen från Holland återförda Codex argenteus och andra 

klenoder som Uppsala-Eddan och övriga fomisländska manuskript. 1767 fick universitetsbib

lioteket motta den Cronstedska samlingen som gåva från Gustav III. Det var mer än 3000 

nummer som biblioteket därigenom förvärvade, och beståndet av svensk litteratur, som hittills 

varit mycket begränsat, ökade avsevärt. Efter kungens död inflöt även 1792 hans testamente

rade papper med egna skrifter, brevväxling, tjänsterapporter och andra statshandlingar. Vidare 

kan nämnas som exempel på donationer den Westinska samlingen, som skänktes 1877 till 

Uppsala universitetsbibliotek och som 1931 av Walde betraktades som "den största donation, 

biblioteket någonsin fått mottaga". Den innehöll bland annat "över 1800 handskrifter, 168
OQ

portföljer med kartor och planscher och 28 dylika med porträtt" , totalt 25000 nummer -  en 

samling som alltså kvantitetsmässigt tål jämförelsen med Wallers.

Andra gåvor är möjligen av mindre omfattning, men med sin anknytning till någonting 

särskilt är de inte av mindre värde: så till exempel professor Zetterströms rara samling av 

svenska folkvisor, donerad 1829, eller Thunbergs samling av japanska böcker med vackra 

illustrationer.

Kungliga biblioteket har också under årens lopp försetts med extremt värdefulla donatio

ner. En av de första var en handskriftsdonation av Johan Gabriel Sparwenfeld, som var över

ceremonimästare hos Karl XI och Karl XII.90 Den samling som skänktes av Carl Gustaf Tes- 

sin betraktas fortfarande som den främsta biblioteket fått ta emot. Tessin var en av 1700-talets 

stora boksamlare, och han lämnade ett rikt och varierat bibliotek. Praktfulla böcker med 

konstnärliga band från renässans och barocktiden, sällsynta inkunabler är välrepresenterade i

88 "Sveriges äldsta böcker samlargåva till Carolina" (1955-03-01).
89 Walde, Otto (1931), De svenska bibliotekens historia, s. 179.
90 Uppgifterna om de donatorer som skänkt värdefulla samlingar till KB är hämtade ur Sten Gabriel Lind

bergs artikel (1964). Se också Lindberg (1976), "Boksamlarna gjorde biblioteket". I enkäten nämndes endast 
Tessin som bibliotekets främsta välgörare.
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hans samling, som berör de flesta ämnen, dock särskilt facken konst, historia och fransk litte

ratur.

Andra boksamlare vilkas samlarpassion kommit Kungliga biblioteket till godo är Gustaf 

Rålamb, mest för svensk litteratur, Adam Hom för dyrbar litteratur kring den franska upplys

ningstiden, Peter Sohm för en samling äldre stilprov, Gustaf Berghman för hans elzevierer91 

och Otto Smith och Per Hierta för deras inkunabler.

Alla donatorer kan givetvis inte nämnas här, och att i detalj beskriva resultatet av deras 

omsorgsfullt hopsamlande av rariteter skulle kräva en uppsats till; men det finns en aspekt 

som inte kan undvikas vid en studie av hur de svenska biblioteken har förvärvat sina rariteter, 

vare sig det handlar om donation eller ej: det är de etiska frågeställningar som dyker upp i 

samband med krigsbyten, som under hela 1600-talet kom till Sverige och spreds i landets bib

liotek.

2 - Stormaktstidens troféer: de litterära krigsbytena

Omfång och historia

Krigsbyten kan vara ett känsligt ämne, särskilt för oinvigda biblioteksbesökare. Den som för 

första gången träder in i den mäktiga hallen på Kungliga biblioteket, passerar kontrolldisken 

och sedan följer skylten ner till utställningskammaren leds till slut genom en egendomlig kop

pardörr in i en svagt belyst krypta. Där på piedestalen tronar jätteklenoden, Codex gigas, med 

dess rikt kolorerade djävul från 1200-talet. Klenoden är ett krigsbyte. I Uppsala universitets

bibliotek visas Silverbibeln, och Silverbibeln är också ett krigsbyte. De rariteter som bibliote

ken med stolthet ställer fram inför allas ögon är alltså föremål, som svenska soldater en gång i 

tiden erövrat från fientliga länder.

Det är svårt att exakt uppskatta krigsbytenas omfång i de vetenskapliga biblioteken. Även 

om man skulle gå genom alla samlingar och noggrant undersöka varje volym skulle det inte 

vara möjligt. Jozef Trypucko, som under flera år ägnat sig åt polska krigsbyten, betonar att

alla de äldre polonica som påträffas i svenska boksamlingar behöver inte nödvändigtvis härstamma 
från krigsbyten. En stor del av dem har nämligen anskaffats på lagliga vägar, under svenskarnas 
resor på kontinenten eller genom köp.92

Genom arv i den kungliga familjen har polska böcker också hamnat i Sverige: prins Si

gismund, son till den svenska kungen Johan III och till Katarina Jagellonica, fick nämligen i

91 Elzevierer är böcker utgivna av den holländska boktryckarsläkten Elzevier (1500-1600-talet).
92 Trypucko, Jozef (1984), "Polska klosterbibliotek såsom svenska krigsbyten", s. 41.
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arv Sigismund II Augusts bibliotek, och trots att dessa böcker inte har att göra med krigsdåd 

utan snarare med den svenska kungens polska giftermål kan de lätt förväxlas med krigsbyten 

eftersom de kom under samma period. Proveniens, särskilt när det gäller polonica, kan alltså 

inte alltid etableras med säkerhet.

En sak är ändå otvivelaktig: krigsbytena utgör en avsevärd del av Sveriges bokrariteter. 

Enligt Otto Walde representerar de till och med "större delen af det äldre beståndet i våra bib

liotek".93 Bland de bibliotek som har undersökts för denna uppsats är det främst de tre största 

som berörs av problemet. Endast Lund angav en siffra och erkände att krigsbyten represente

rar cirka 50 % av bibliotekets totala bestånd av rariteter.94 Carolina Rediviva och Kungliga 

biblioteket nämnde ingenting om krigsbytenas omfång i sina samlingar, men det kan forsvaras 

med att det, bredvid rutan för "krigsbyten", i enkätformuläret fanns en ruta för "gåvor" och det 

är som gåvor som de flesta krigsbytena faktiskt kommit in i biblioteken, vare sig de skänktes 

av privatsamlare eller av själva kungen.

Hur gick det till med alla dessa krigsbyten? Var har dessa mängder dyrbarheter tagits 

ifrån och hur har de hittat vägen hit till Sverige? Under hela 1600-talet var Sverige i krig. 

Dess starka armé strömmade genom Europa och erövrade den ena staden efter den andra. An

fallen var strategiskt planerade så att fienden ofta blev överraskad och motståndet, när det 

fanns, var lätt att övervinna. Svenskarna passade på att ta byten. Biblioteken var särskilt ut

satta och kungen själv bestämde vilka som forst och främst skulle plundras.

Det började i september 1621 då Gustaf II Adolf trädde in i Riga, en for tiden mycket rik 

handelsmetropol, och erövrade den.95 Svenskarna tvingade de jesuiter som var där att fly från 

staden och de tog deras kollegiebibliotek i besittning. De lät inventera beståndet. Ett år senare 

fanns böckerna i det nygrundade universitetsbiblioteket i Uppsala. Gustaf Adolf fortsatte sin 

väg söderut och kom så småningom fram till Preussen, där han 1626 tog de ermländska stä

derna Braunsberg och Frauenburg.96 Det preussiska bytet utgjordes av både tryckta volymer 

och handskrifter, och enligt Otto Walde fyllde det 38 kistor och 3 tunnor som i all hast sändes 

över havet hem till Stockholm, där de provisoriskt lagrades på slottet. Bland böckerna fanns 

de som tillhört Copemicus. Bibliotekarien Johannes Bureus fick av kungen uppdraget att re

gistrera böckerna. Några enstaka lade han undan för egen räkning, andra sparades till kungen 

och till dennes son. Resten skulle tillfalla Uppsala universitetsbibliotek, men i väntan på att

93 Walde, Otto (1916-1920), Storhetstidens litterära krigsbyten: en kultnrhistorisk-bibliografisk studie, 
band 2, s. 444.

94 Svar på enkätens fråga XVI.
95 Uppgifterna om svenskarnas fälttåg under stormaktstiden är hämtade ur Waldes avhandling (1916-1920).
96 Numera i Polen: Braniewo och Frombork.
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bibliotekets nedre våning blev färdigbyggd fick de dyrbara böckerna stanna hela våren och 

hela hösten i en strandbod vid Fyrisån. Först mot slutet av 1627 fick de plats i biblioteket.97

I Braunsberg hade bland annat slottet och jesuitkollegiet plundrats och bland de böcker 

som svenskarna tog i jesuitkollegiet fanns märkligt nog några, som tidigare tillhört jesuitkol

legiet i Stockholm. En kort period, mellan 1576 och 1580, hade nämligen ett jesuitkollegium 

funnits i den svenska huvudstaden. Dess bibliotek var väl försett, men när jesuiterna 1580 

måste lämna det allt mera protestantiska Sverige åkte de till Braunsberg, ett av de nordligaste 

katolska centra, och tog med sig sina böcker. Det var dessa böcker som alltså 1626 återvände 

till Sverige som krigsbyten.

Wiirzburg, Mainz, Erfurt (1631), Heiligenstadt (1633), Sormewalde - vars byte är väl re

presenterat i Lund -  Munchen, Ausgburg: törsten efter makt tycktes inte ha några gränser. 

Svenskarna besökte universitet, kyrkor, kloster, slott och herrgård. I städerna letade de efter 

de rikaste bostäder, där den utbildade adeln hade sina kvarter. Där fanns boksamlingar, som 

flera generationer hade bidragit till att bygga upp. Det var lärda renässansmän som hade sam

lat dem. De hade studerat vid Europas mest ryktbara universitet. Deras intresse för vetenska

pens framsteg och de många språk de kunde tala speglades i de böcker som de under sina 

ungdomsresor hade skaffat på vägen och som nu föll i svenskarnas händer.

I Mähren bosatte sig svenska trupper ett tag. Olmiitz föll 1642 och Nikolsburg, nära den 

österrikiska gränsen, erövrades tre år senare. Efter 1630 deltog Sverige i det trettioåriga kriget 

och just innan detta krig tog slut gjorde den svenska armén, som redan ockuperade en stor del 

av Böhmen, ett sista anfall. Den intog det ointagliga Prag. Detta hände i juli 1648 och angrep

pet gav svenskarna det rikaste bytet någonsin. Walde talar om ett "sagolikt" byte och förklarar 

att det berodde på att stadens befolkning betraktade fästningsvallama som mycket säkra och 

att man därför i dessa oroliga tider hade använt staden som skyddsrum för konst och andra
Q O

dyrbarheter. Trupperna under befallning av Königsmarck attackerade Prag under natten och 

lyckades klättra upp över murarna. Nästa dag var staden i svenskarnas våld. En som i Sverige 

med stor otålighet väntade på resultaten av denna seger var drottning Kristina. Som bekant var 

hon mycket förtjust i gamla handskrifter och hon hade hört talas om de rikedomar som gömde 

sig bakom den böhmiska huvudstadens murar. Därför skrev hon själv till Königsmarck: 

"Glöm ej att tillvarataga och skicka mig biblioteket och de rariteter som finns i Prag; som Ni 

vet är detta det enda jag bryr mig riktigt om".99

97 Walde (1916-1920), band 1, s. 92-102.
98 Walde (1916-1920), band 1, s. 307-308.
99 Citerat i Seidel, Stefan (1991), "Dyrgripar byten från 1600-talet", s. 23.
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I Prag tömdes bland annat den kejserliga konst- och skattkammaren, där både Silverbibeln 

och Djävulsbibeln var förvarade, samt ett äldre bibliotek som hade tillhört den furstliga sam- 

larsläkten Rosenberg och som innehöll ett stort antal medeltida handskrifter, inkunabler  och 

andra sällsynta, vackert bundna böcker inom teologi, juridik, historia, geografi, konst, filosofi 

och medicin. Mycket av det som är kvar av Pragbytet, som Kristina inte tog med sig till Rom 

och som inte brunnit i den katastrofala slottsbranden i Stockholm 1697, finns idag på Kungli

ga biblioteket och på universitetsbiblioteket i Uppsala, dit en del kom genom De la Gardies 

donation.

Sveriges stormaktstid slutade inte genom den Westfaliska freden 1648. Polen invaderades 

på nytt 1655 under Karl X Gustafs regeringstid. Oerhörda mängder litterära krigsbyten togs i 

Poznan, Warszawa, Krakow och på många andra ställen och förvaras nu i KB, Uppsala och 

Lund. Svenskarna var ungefär samtidigt också i krig med Danmark och plundrade danska 

herrgårdar, där boksamlare sedan 1500-talet bevarade attraktiva samlingar. Bland dem som 

var med i plundringstågen var Carl-Gustaf Wrangel som på det sättet skaffade böcker till sitt 

slott Skokloster, och Magnus Gabriel De la Gardie.

Under 1700-talets första år blev Polen återigen berövat några bokskatter, och även Ryss

land, dock i betydligt mindre omfattning än tidigare. Dessa sista krigsbyten blev dessutom 

splittrade mellan olika officerare och det finns inte så många spår kvar av dem i de svenska 

vetenskapliga biblioteken. Med Karl XII:s död 1718 slutade stormaktstiden och även en viktig 

period i svensk bibliotekshistoria.

Hur kan man förklara ett sekel av till synes grova och envisa rov? Vad var syftet och må

len med dessa plundringar av kulturskatter?

Som framgår ur det ovanstående var plundringarna väl organiserade. Man tog först de fi

naste biblioteken, man gjorde förteckningar över de tagna samlingarna, man packade dem 

omsorgsfullt i kistor, man ordnade och bevakade deras transport på vägar och floder fram till 

Östersjön, innan de slutligen blev lastade på stora segelbåtar med destination Stockholm. Det 

fanns två huvudorsaker till att man plundrade biblioteken på kontinenten: dels var det ett en

kelt och billigt sätt att skaffa böcker till Sveriges utbildningsanstalter som var i stort behov av 

sådana, dels kunde man genom att tömma de katolska biblioteken försvåra, om inte förhindra, 

katolikernas verksamhet och spridningen av deras tro som mestadels skedde via jesuitkollegi- 

ema. Det var alltså med gott samvete man plundrade de rikaste biblioteken. Man gjorde så att 

säga en god gärning.

Andligt och kulturellt sett var Sverige, i början av 1600-talet, ett fattigt land. Gustav Vasa 

hade aktivt bidragit till detta genom att till exempel införa censur och stänga Uppsala univer-
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sitet. Den fria tanken var inte något som behagade honom. Bokutgivningen hade nästan av

stannat när Gustaf II Adolf ärvde tronen. Men så småningom tog förändringarna över. Admi- 

nistrationsanstalter utvecklades och krävde fler utbildade män. Utbildningsväsendet ökade i 

betydelse. Gymnasier och akademier öppnades, men böcker saknades. I denna situation an

sågs kriget i Europa vara ett utmärkt tillfälle att fylla landets bokhyllor. På befallning av 

kungen togs bytena och delades sedan ut till olika städer för utbildningsändamål. Uppsala 

privilegierades åtminstone i böijan, men även städer som Västerås och Strängnäs fick sin del 

av bytet. Dock skedde det inte utan lite ansträngning och påminnelser. Laurentius Paulinus, 

biskop i Strängnäs, skrev den 1 augusti 1634 ett brev till rikskanslern Axel Oxenstierna för att 

be om böcker för Strängnäs gymnasium. Förvärvet, enligt honom,

skulle commodissime kunna skee vthi thetta krigzwäsendet, ther Gudh iw stundom nådeligen hiel- 
per att foryffra wåre Fijenders nampnkunnige collegia och sköne Bibliotheker, hwilke the miss- 
bruke till then sanne Religionens vndertryckellse, men här kunne föras till genuinum usum igen, 
som är Gudhi till ähra och wår christelige Religions kraftigare förswarelse sampt alle berömmeliga 
studiers nyttige fortsettning.100

Brevet visar tydligt den dubbla vinsten som dåtidens svenskar såg i tagandet av krigsbyten.

Att böckerna först och främst togs i katolska kloster och skolor borde emellertid ha ställt 

till problem, kunde man tänka, om det är så att de skulle användas för utbildning i det protes

tantiska Sverige. Den katolska teologin betraktades nämligen som "farlig", och det var inget 

att ge unga svenskar. Men de plundrade biblioteken, särskilt jesuiternas, innehöll mycket mer 

än bara teologiska läroböcker. Samlingarna omfattade även ämnesområdena juridik, medicin, 

naturvetenskap samt de klassiska, grekiska och latinska författarna, och höll sig på en hög 

intellektuell och vetenskaplig nivå. Även detta bidrog till att jesuitbiblioteken var särskilt ut

satta för plundring.

Verksamheten med tagandet av krigsbyten var mycket välskött under Gustaf Adolf. 

Kungen ville vara säker på att böckerna verkligen skulle gagna de offentliga biblioteken. Där

för krävde han fullständiga listor och förteckningar över det som bortrövats, och de officerare, 

som önskade få några volymer för eget bruk skulle noggrant redovisa det. Så blev det dock 

inte under hela stormaktstiden. Kristina sparade för sig själv de främsta rariteterna och förde 

de dyrbaraste handskrifterna med sig till Italien, och under århundradets andra halva började 

officerarna och tjänstemännen slarva med redovisningar och lägga undan såväl dyrbara böck

er som möbler och konst för att smycka sina nybyggda slott. Sveriges position som stormakt i

100 Laurentius Paulinus till Axel Oxenstierna, 1 augusti 1634, citerat i Walde (1916-1920), band 1, s. 25.
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Europa hade satt nya krav på levnadssätt, lyx hade blivit nödvändig. Detta ledde till att sam

lingarna splittrades mer och mer, eftersom de fördes till åtskilliga privatbibliotek, hos adels

män vilkas namn for evigt illustrerar den svenska historien: Carl-Gustaf Wrangel, Magnus 

Gabriel De la Gardie, Erik Oxenstierna, Alexander Erskein, Sten Bielke, Schering Rosenhane 

och flera andra. Idag kan man dock känna igen dessa namn i forskningsbibliotekens kataloger. 

Resterna av dessa med krigsbyten uppbyggda privatbibliotek har förr eller senare donerats. De 

finns nu i landets raritetskammare.

Den etiska aspekten

I början av året 1990 får man i Sverige veta att den nyvalda tjeckiska presidenten Vaclav Ha- 

vel skall komma på besök och det går rykten om att han i samband med detta skall återkräva 

vissa av de kulturskatter, som svenskarna rövat bort från Prag 1648. Tydligen var ryktena 

grundade på ett olyckligt och skämtsamt yttrande som presidenten gjort i det tjeckiska parla

mentet, men affären blåstes upp av pressen och startade en het debatt. Någon officiell förfrå

gan kom aldrig, men mediernas rubriker speglade den oro som plötsligt hade spritt sig: 

"Dragkamp om kulturskatter" kallade man situationen den 25 januari 1990 i Svenska Dagbla

det}01 "Tjuvgods som bör lämnas tillbaka?" undrade Helsingborgs Dagblad två dagar efteråt,
109

efter det att miljöpartiet begärt detta i en motion i riksdagen. Från musei- och bibliotekssi- 

dan var svaret glasklart: "Vi lämnar inte ifrån oss något".103

Vaclav Havels besök blev för en del av opinionen en brutal påminnelse om att Sverige 

inte alltid varit en god, föredömligt neutral nation utan även ett stridslystet land som i sin törst 

efter makt våldsamt intog andras territorier och egendom. Den bilden av vad Sverige en gång 

i tiden varit upplevs ofta som opassande idag, och man vill inte gärna att det så kallade kultur

arvet skall bygga på stöldgods. Därför aktualiserades frågan om återlämnandet av krigsbyten. 

De rykten som föregick den tjeckiska presidentens ankomst väckte alltså blandade känslor av 

skam och dåligt samvete till liv, som dessutom förstärktes av det aktuella europeiska klimatet. 

Sedan Andra världskriget pågår nämligen förhandlingar och diskussioner mellan de olika 

före detta inblandade länderna i syftet att utreda den konsttrafik som även då ägde rum. Det 

handlar framför allt om kulturföremål som stulits och gömts av nazisterna mellan 1939 och 

1945. En del av dessa föremål har till och med spårats i Sverige alldeles nyligen.104 Det

101 Eriksson, Ingrid (1990-01-25), "Dragkamp om kulturskatter".
102 Göransson, Anncy (1990-01-27), "Silverbibeln och andra kulturskatter hamnade i Sverige som krigsby

te: tjuvgods som bör lämnas tillbaka?".
103 Eidenert, Barbro (1990-02-09), "Skoklosterintendent om krigsbyten: vi lämnar inte ifrån oss något".
104 Se till exempel Rubin, Birgitta (1998-11-12), "Stulen konst spårad till Sverige".
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handlar också om amerikanerna som kom mot slutet av kriget för att befria Europa från na

zismens terror, och samtidigt passade på att smuggla skatter och böcker, som de hittade i tys

karnas hemliga lager, över Atlanten.105 Ryssland, slutligen, försöker komma överrens med 

Tyskland om ett sätt att lösa problemet med återlämning av det man under kriget och kort 

efteråt rövat bort från varandra.106 Det tar tid. Allt kan inte ske omedelbart. Men att det är ett 

problem som tas på allvar av den internationella opinionen vittnar en FN-resolution om, som 

uppmuntrar till "retum or restitution of cultural property to the countries of origin".107 Mot 

denna bakgrund står Sverige, med sina praktfulla krigsbyten i rampljuset.

Under historiens lopp har vid åtskilliga tillfällen hänt, att de svenska 1600-tals krigsbyte

na varit föremål för återkrav från ursprungsländernas sida. Redan under själva fredshandling- 

arna kunde man bestämma att de tagna biblioteken eller arkiven skulle återställas, vilket också 

skedde 1660 vid freden i Oliwa mellan Sverige och Polen. Resultatet i det fallet blev troligen 

inte lysande: enligt Otto Walde fick polackerna nöja sig med några enstaka kistor dokument. 

Det "mesta och bästa" bevarade svenskarna för sig.108 Återkraven kunde också göras senare, 

via ombud. Under Gustav III återlämnades på så sätt "133 böhmiska urkunder" och 1878 sän

des 21 värdefulla handskrifter, som var skrivna på tjeckiska, tillbaka.109 I modema tider kan 

nämnas Konungsboken, en handskrift från Färöarna som kommit till Sverige på 1600-talet 

och som Kungliga biblioteket 1990 lämnade tillbaka till Färöarna.110 Handskriften, som är en 

lagsamling från medeltiden, ansågs ha särskild betydelse för Färöarnas identitet. Dock måste 

här påpekas att det inte handlar om något krigsbyte utan om ett dokument som "på fredlig 

väg" hamnat i Sverige, men likväl har beslutet varit omstritt: Sverige släpper inte ifrån sig 

sina rariteter alltför lätt.

På forskningsbiblioteken runtom i landet råder knappast någon tvekan. I enkäten ställdes 

frågan om krigsbytena upplevdes som ett etiskt problem och alla bibliotek svarade bestämt 

nej, förutom Umeå UB som kryssade alternativet "vet ej" eftersom de inte har några krigsby

ten i sina samlingar, och forskningsarkivet som inte gav något svar.111 I delfrågan om åter

105 Se Alford, Kenneth D. (1994), The Spoils o f World War II: the American Military’s Role in the Stealing 
ofEurope’s Treasures och Schimanski, Folke (1993), "Historisk konst på drift".

106 Se Die Trophäenkommissionen der Roten Armee: eine Dokumentensammlung zur Verschleppung von 
Biichern aus deutschen Bibliotheken (1996), red. Klaus-Dieter Lehmann och Ingo Kolasa, och Waldemar, Ritter 
(1997), Kulturerbeals Beute? Die Riickfuhrung kriegsbedingt aus Deutschland verbrachter Kulturgiiter: Not- 
wendigkeit und Chansen fur die Lösung eines historischen Problems.

107 FN-resolution nr 50/56 (1996), "Retum or restitution of cultural property to the countries of origin, 11 
December 1995".

108 Walde (1916-1920), band 2, s. 458-459.
109 Järv, Harry (1972), "Kungi. bibliotekets handskriftsavdelning: en presentation", s. 22.
110 Seidel (1991), s. 25.
111 Fråga XVII.
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lämnandet av byten till ursprungsländerna "när dessa begär det" var biblioteken nästan lika 

ense. Varken Kungliga biblioteket eller universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, och Stock

holm tycker att det är önskvärt att släppa klenoderna, även om önskemål därom skulle dyka 

upp. Göteborgs universitetsbibliotek svarade "vet ej", men påpekade att krigsbytena, i alla fall 

under senare år, "aldrig varit föremål för begäran om återlämnande", vilket även Uppsala uni

versitetsbibliotek betonade. Bullret i samband med Vaclav Havels besök 1990 tas inte på all

var, eftersom det som sagt aldrig har kommit någon officiell förfrågan. Stockholms UB:s ne

kande svar innehöll dock en reservation: "under särskilda omständigheter kan ett krigsbyte 

lämnas tillbaka som gåva". Bibliotekarien tänkte troligtvis på det som redan överlämnats till 

Färöarna, eller på de isländska handskrifterna som Island mellan 1971 och 1998 fatt tillbaka 

från Danmark. Det var inte heller här fråga om krigsbyten i egentlig mening utan om hand

skrifter, som islänningarna "i god tro" massvis hade sålt till danska fomtidsintresserade samla

re på 1600-talet. Men poängen - "de särskilda omständigheterna" - som också kan tänkas 

gälla krigsbyten, var att dessa handskrifter hade ett unikt symbolvärde för Islands identitet. I 

Umeå, som är undantaget, besvarades frågan om återlämnandet jakande både på universitets

biblioteket och på forskningsarkivet. Det kan förklaras med universitetsbibliotekets egna ord: 

svaret är som det är "eftersom vi", i avsaknad av krigsbyten, "ej haft anledning att tänka kon

kret på saken".

Kungliga biblioteket och Carolina Rediviva däremot, där det inte råder brist på krigsbyten 

i raritetskamrama, har faktiskt tänkt på saken och försvarar sina klenoder med argument som 

"bättre vård" och "tillgänglighet". Man har i Sverige närmast räddat böckerna från alla krig 

och faror som skakat Europa i alla tider och världens forskare är välkomna att komma hit om 

de i en säker och oförorenad miljö vill titta på rariteterna. Det är måhända lite överdrivet men 

det är sant att de polska krigsbytena, till exempel, nog inte hade överlevt två världskrig i Po

len. Som bekant har dessa krig haft katastrofala följder för polska bibliotek och förlusterna är 

omätbara.

Ett annat argument som ofta förekommer är att krigsbytena under mer än trehundra år har 

hunnit bli en del av det svenska kulturarvet. Dessutom ställs frågan om vem som skulle vara 

den rättmätiga ägaren efter alla politiska och geografiska förändringar i de så kallade ur

sprungsländerna. Ibland blir till och med begreppet "ursprungsland" totalt irrelevant. Lars 

Munkhammar betraktar i en uppsats, som återsändes tillsammans med den ifyllda enkäten 

från Uppsala universitetsbibliotek, "talet om att ’ återställa’ Silverbibeln någonstans" som rent
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av "absurt".112 För det första har universitetsbiblioteket fått den som gåva. Om man går tillba

ka i tiden och följer hela kedjan ser det ut som följande:

donator [De la Gardie] hade inte heller rövat den, utan köpt den och betalt bra. Säljaren [bibliote
karien Vossius] hade fått den som reglering av en skuld [av drottning Kristina]. I ledet dessförin
nan var den alltså krigsbyte från Prag. I Prag hade den funnits i högst femtio år, medan den då ha
de en historia på långt över tusen år. Till Prag hade den förts av en mäktig samlare [kejsaren Ru
dolf II]. Den har ingen förankring i Prag eller i Böhmen, än mindre i Tjeckoslovakien eller i 
Tjeckien.113

Innan den kom till Prag förvarades klenoden i klostret Werden i Tyskland, som idag inte finns 

kvar, och innan dess i Ravenna i Italien, hos ett gotiskt folk som sedan länge försvunnit.

Ytterligare ett argument som då och då används till försvar för de svenska krigsbytena är 

att svenskarna inte varit de första som kommit på att i krigstid ta byten. Det var vanligt på den 

tiden och även långt efter det att svenskarna slutat med det. Napoleons massiva plundringar i 

både Italien och Österrike är välkända. Men detta, att andra också gjort det, utgör ett ganska 

magert och svagt argument. Det som däremot är relevant i ett sådant sammanhang är förmå

gan att betrakta det hela, såsom Ewa Antonik i sin magisteruppsats i biblioteks- och informa- 

tionsvetenskap betonar, "enligt tidens sed".114

"Enligt tidens sed" är nämligen de böcker från 1600- och 1700-talet som finns i de svens

ka biblioteken legalt byte. Problemet med krigsbyten hade reglerats på europeisk nivå redan 

1625 i De iure belli ac pacis av holländaren Hugo Grotius. Där berättigades tagandet av 

krigsbyten förutsatt att man haft föremålen i besittning i minst 24 timmar. Med andra ord gav 

på den tiden 24 timmars besittningsrätt under krig äganderätt. De föremål, som övergavs i 

samband med flykt till exempel, kallades "kaduker" och tillföll på samma sätt segraren.11' 

Dessa lagar var accepterade i hela Europa och Grotius påstår, att de dessutom var godkända 

av Gud. Eftersom en grundläggande princip i juridik är att en handling skall "bedömas enligt 

lagen vid den tidpunkt då handlingen företogs"116 måste man medge att alla dessa krigsbyten 

som finns i Sveriges raritetskammare faktiskt inte är stöldgods. I ljuset av Grotius verk blir till 

och med den ovannämnda FN-resolutionen irrelevant: som Uppsala-bibliotekarier i enkäten

112 Munkhammar, Lars (1999), "Alla dessa böcker från kriget", s. 13.
113 Munkhammar (1999), s. 13.
114 Antonik, Ewa (1997), Enligt tidens sed: Braunsbergs boksamlingars polsk-svenska öden och forskning

en kring böckerna.
115 Grotius, Hugo (1625), De iure belli ac pacis: se Grotius, Hugo (1703), Le droit de la guerre et de la 

paix... livre III, kapitel V och VI.
116 Hans Linton på Rättsavdelningen vid Utrikesdepartementet, citerat i Seidel, Stefan (1991), "Krigsbyte 

eller stöldgods", s. 6.
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påpekat avser resolutionen " illegalt förvärvat kulturgods (Illicit Appropriation), och omfattar

således inte de krigsbytesböcker som finns i svenska bibliotek".117

Givetvis förutsätter det att 24 timmarsregeln samt andra skick som till exempel enskilda 

avtal mellan länderna respekterades. Det är idag omöjligt att kontrollera, men man har olika 

bevis på att 1600-talskungar faktiskt var ganska noggranna med lagar och avtal. Man vet till 

exempel att Pragbytet packades in mycket snabbt och sändes i väg så fort som möjligt till 

Sverige därför att fredsförhandlingarna samtidigt pågick och den 16:e artikeln i fredsfördra

get, som redan var formulerad, föreskrev att bytet som fortfarande inte var bortfört vid freds

slutet skulle restitueras.118 Om det i våra ögon kanske verkar som ett rovgirigt beteende så är 

det ändå ett tecken på att fredsavtalets olika bestämmelser togs på allvar.

Vid ett tidigare tillfälle i Mainz, 1631, hade kungen Gustaf II Adolf tvekat inför det på 

handskrifter och inkunabler mycket rika domkyrkobiblioteket därför att han, enligt Walde, 

"ännu ej kunnat fatta beslut om huruvida detta verkligen var att räkna bland kadukema".119 

Problemet löstes genom att en jurist, Balthasar Henkel, fick i uppdrag att utreda saken. Det 

dröjde tre månader men till slut kom svaret, i form av 18 väl underbyggda teser som legitime

rade plundringen av Mainz domkyrkobibliotek. Denna skedde alltså. Men historiens ironi -  

eller Guds ogillande? -  gjorde att det mesta av Mainzbytet några månader senare sjönk i Ös

tersjön tillsammans med skeppet, på vägen mot Sverige.

Debatten kring krigsbyten är alltså inte någonting som kan klaras av på fem minuter. Ar

gument finns för båda sidor. Men en sak är i alla fall säker: det vore oskickligt att helt bortse 

från den mentalitet och de lagar som rådde i Europa på 1600-talet. Idag är det förbjudet att ta 

kulturella krigsbyten. Då, på 1600-talet, var det tillåtet. Sedan kan man undra vilket kaos det 

skulle bli om alla länder plötsligt skulle börja lämna tillbaka det som en gång varit krigsbyte; 

hur långt tillbaka i tiden skulle man behöva gå? Var skulle man sätta gränsen för "föremål"?

För att med Ulf G. Johnson tala rakt på sak, "ska vi lämna tillbaka Skåne, Halland och Ble-
120kinge också till Danmark?" Och om det inte finns något krav på återställande? Ett grund

läggande krav är däremot att biblioteken håller dessa skatter tillgängliga. Men så länge de står 

till förfogande för forskning, även internationellt, så länge det "svenska" kulturarvet också ses 

som "delar av världens gemensamma kulturarv"121, finns det egentligen någon större anled

ning att dramatisera situationen?

117 Carolinas svar på fråga XVII.
1,8 Walde (1916-1920), band 1, s. 308.
119 Walde (1916-1920), band 1, s. 140.
120 Ulf G. Johnson i Göransson (1990-01-27).
121 Munkhammar (1999), s. 14.
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Förvärv av rariteter är en aktivitet som inte på något sätt kan jämföras med den vanliga 

förvärvsverksamheten som dagligen och med hjälp av bestämda rutiner bedrivs i Sveriges 

forskningsbibliotek. Kännetecknande för raritetsförvärv är till exempel att de knappast sker 

dagligen utan sporadiskt, till och med slumpmässigt, beroende på auktioner eller på donato

rernas generositet. Raritetsförvärv måste därför oftast studeras i ett historiskt perspektiv. Kän

netecknande är också att rariteter, paradoxalt nog, till stor del förvärvas utan utgifter. Inköpen 

utgör nämligen en ganska obetydlig del av alla raritetsförvärv, som på annat sätt kan inför

skaffas genom byte, deposition och donation. Byten av dyrbart material mellan bibliotek är ett 

bruk som nästan helt försvunnit idag. Däremot är depositioner och gåvor fortfarande aktuella. 

Särskilt privata boksamlare har i alla tider aktivt bidragit till att fylla raritetskamrama. Men en 

kategori av rariteter som de haft i sina samlingar och som biblioteken under 1600-talet till och 

med fått direkt från kungen är krigsbyten, och krigsbyten som sådana är kontroversiella. I en 

epok, då man i Europa fortfarande försöker läka såren från Andra världskriget och kompense

ra de kulturella förluster det har orsakat, är det lätt att ifrågasätta den del av det "svenska" 

kulturarvet som för trehundra år sedan rövades bort från fienden på kontinenten. En seriös 

debatt om krigsbyten får emellertid inte bortse från det historiska sammanhanget: på 1600- 

talet var tagandet av krigsbyten juridiskt reglerat och ansågs helt enkelt vara segrarens berätti

gade belöning.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Denna uppsats hade till syfte att undersöka begreppet "raritet" och dess tillämpningar i forsk

ningsbibliotek, och därmed att kasta ljus över en verksamhet som inte omtalas alltför ofta, 

nämligen arbetet med dyrbart och sällsynt material. Handskriftsbibliotekarier säger ibland att 

handskriftsavdelningen är som ett bibliotek i biblioteket. På samma sätt skulle man kunna 

säga att raritetshanteringen är en verksamhet för sig, som inte liknar de andra, en parallell 

verksamhet med egna rutiner som är anpassade till en alldeles speciell typ av material.

Kring begreppet "raritet" så som det används i biblioteken råder förvirring. Vi har sett att 

det kan beteckna det ena eller det andra beroende på sammanhang, och en sådan obestämdhet 

kan leda till missförstånd, till exempel hos besökaren som i en "raritetskatalog" tror sig kunna 

finna bibliotekets alla rariteter. Ordet "raritet" har i själva verket många betydelser och det är 

det jag försökt visa och utreda i första kapitlet.

Rent etymologiskt är ordet "raritet" synonymt med "sällsynthet", men eftersom begreppet 

är så subjektivt krävs det mer än en definition för att riktigt kunna inse dess innebörd. Därför 

har det varit nyttigt att till en böijan pröva begreppet i ett historiskt perspektiv. De olika upp

fattningar som under historiens lopp funnits om det vi nu kallar raritet har hjälpt oss förstå hur 

den attityd av särskiljande, som är kopplad till begreppet, har kunnat uppstå och utveckla sig. 

En titt utomlands har också gett oss en distans som bekräftat begreppets flytande konturer 

samt dess bredd. Genom en enkätundersökning har det sedan varit möjligt att tydliggöra några 

drag som är kännetecknande för det som betraktas som raritet i Sveriges sex största forsk

ningsbibliotek. Rariteter är ofta sällsynta, om inte unika, och raritetssamlingar innehåller ofta 

ett stort antal äldre böcker, dock inte alltid. En "raritet" kan vara både en tryckt volym och en 

handskrift, och det oberoende av någon raritetsstämpel eller signum. I frågan om vilka kriteri

er som bestämmer raritetsbegreppet har Sten G. Lindbergs insats varit av största intresse. 

Lindberg föreslog nämligen på 1960-talet fem kriterier som tar hänsyn till boken både som 

innehållsförmedlare och som fysiskt föremål. Enligt honom kan ett dokument sorteras som 

raritet om det idéhistoriskt har en särskild betydelse, om dess proveniens är intressant, om det 

har speciella illustrationer, speciell typografi eller konstnärligt bokband. Dessa kriterier är 

sammanställbara: ju fler som uppfylls, desto större är raritetsvärdet. Både enkätens resultat 

och genomgången av Uppsala universitetsbibliotekets raritetskatalog visar att dessa kriterier 

fortfarande är aktuella i biblioteken, även om de inte alltid är formulerade.

Från den innebörd bibliotekarierna lägger i ordet "raritet" härrör de principer som sedan 

reglerar hanteringen och tillhandahållandet av rariteterna. Raritetsbegreppet hör ihop med
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särskiljandet och särskiljandet, i praktiken, tar sig uttryck i särbehandling, så som också un

dersökningen vid forskningsbiblioteken visar. Särbehandling var ämnet för andra kapitlet. 

Den medför speciella magasin för förvaring av rariteter, dock -  förvånansvärt nog -  ingen 

särskild avdelning. Administrativt sett är verksamheten kring rariteter splittrad mellan biblio

tekens olika avdelningar. Visserligen har handskriftsavdelningama nästan alltid en betydande 

funktion i fråga om rariteter, men är detta tillfredsställande, när en stor del av rariteterna fak

tiskt är tryckta?

"Självklara" rariteter, det vill säga handskrifter, och tryckta rariteter har gemensamt att de 

ställer höga krav på bibliotekarier. Till exempel tar man vid katalogisering och klassificering 

av båda kategorierna hänsyn till dokumentets yttre form. Rutinerna är annorlunda. Likaså 

behöver både handskrifter och tryckta rariteter kvalificerad vård och speciella konserverings- 

åtgärder. För att bekämpa tidens angrepp är det nödvändigt att förvara rariteterna i en sval och 

lagom torr miljö. Enkäten vittnar om att de flesta biblioteken i sina raritetskammare har en 

speciell anläggning för klimatkontroll. Det är tydligt att denna är mer sofistikerad i de stora 

biblioteken än i de mindre. Strävan efter säkerhet, i sin tur, är också betydligt påtagligare i 

landets allra största bibliotek, men det är också de som har hand om flest rariteter och bland 

de mest kända, och därmed är mest utsatta för stöld. Ett problem med säkerhetsfrågor är att de 

måste hanteras i samspel med tillgänglighetskravet. Enligt den utförda undersökningens re

sultat anser nämligen bibliotekarierna att deras huvuduppgift är att göra materialet tillgängligt 

for forskning, men det ansvar de också har, att skydda och bevara rariteterna till eftervärlden, 

gör att de ständigt måste hitta kompromisser. En allmän regel är att rariteterna förvaras bakom 

extra många lås, och är underkastade extra många rutiner.

Förvärv av rariteter är en aspekt av verksamheten som tagits upp i uppsatsens tredje och 

sista kapitel. Precis som organisationen och behandlingen av rariteter är deras förvärv präglat 

av ovanlighet. Det sker -  och har skett -  via helt andra vägar än dem som brukar gälla for 

förvärv av det övriga beståndet. Rariteter, som är så dyrbara, införskaffas sällan mot en sum

ma pengar. Är detta ett tecken på att de är så värdefulla att de inte ens kan prissättas? Mera 

konkret kan sägas att inköp av rariteter inte ingår i ett biblioteks årliga budget.

Byten med andra institutioner har visserligen förekommit, men det mesta av rariteterna i 

Sveriges forskningsbibliotek har donerats, eventuellt också enbart deponerats. Ända sedan de 

stora bibliotekens grundande har det funnits en sådan tradition att bibliofiler och boksamlare 

av alla slag velat skänka sitt bibliotek till allmänhetens bästa och till vetenskapens hyllning. 

Denna tradition sträcker sig ända in i våra dagar. På så sätt har biblioteken förvärvat obe

skrivliga, unika bokskatter. Bibliofiler och boksamlare är människor som med både finkänsla
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och kunskap har lyckats spåra bokmarknadens utsökta rariteter. De har så att säga "gjort job

bet", och att de offentliga biblioteken får dra nytta av det får man vara tacksam över. Som 

exempel har några namn citerats, som nu blivit beteckning på de dyrbaraste samlingar som 

fmns runtom i landet.

Genom donationer, och bland dem de mest värdefulla, har också stormaktstidens kontro

versiella krigsbyten kommit till biblioteken. Raritetskamrama i Sveriges vetenskapliga bibli

otek, särskilt i Kungliga biblioteket och i universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund, är fyllda 

av böcker och handskrifter som de svenska soldaterna under 1600-talets fälttåg och erövringar 

tog i besittning och skickade till Stockholm. Det var under Gustav II Adolf som ett sekel av 

oavbmtna men välorganiserade plundringar på kontinenten inleddes. Målet var att genom att 

tömma de katolska biblioteken bekämpa motreformationen samtidigt som man kunde skaffa 

litteratur till de bokfattiga utbildningsanstaltema i Sverige. Hela Polen, Baltikum, Preussen, 

Böhmen, samt Danmark blev utsatta. I Prag togs bland mycket annat Djävulsbibeln från 1200- 

talet och Silverbibeln från 500-talet. Idag är dessa två klenoder Sveriges mest kända hand

skrifter, de visas bakom skyltfönster i Kungliga biblioteket respektive Uppsala universitets

bibliotek.

Att de svenska biblioteken rymmer krigsbyten strider mot en viss uppfattning av Sverige 

som ett moraliskt fläckfritt land. Regelbundet tar medierna upp frågan om krigsbyten. Senaste 

gången ämnet diskuterades var i samband med den tjeckiska presidentens besök 1990. Man 

påstod att denne skulle kräva tillbaka de skatter som den svenska armén tagit i Prag under 30- 

åriga krigets sista dagar. Debatten sattes igång mellan å ena sidan yrkesfolk som var ense om 

att behålla krigsbytena i landet och å andra sidan dem som menade att Sverige gör ett grovt 

etiskt fel om bokskatterna inte lämnas tillbaka till ursprungsländerna. I pressen speglades båda 

parternas röster: att krigsbyten kan betraktas som stöldgods är lätt att förstå särskilt om man 

tar hänsyn till det som ända sedan Andra världskriget har pågått i Europa. De drabbade län

derna diskuterar nämligen de möjligheter som finns för att utreda den konst- och boktrafik 

som ägde rum då. Men mindre kända är de exakta omständigheter under vilka 1600- 

talsplundringar har skett. Biblioteken, som enligt den utförda undersökningens resultat fortfa

rande är eniga i frågan om krigsbyten, har en poäng i att man inte kan betrakta det som skedde 

för trehundra år sedan som om det hade skett idag. Deras huvudargument, som jag har visat, 

är att tagandet av krigsbyten på den tiden var lagligt.

Meningen med att lyfta fram den frågan i denna uppsats var inte så mycket att göra pro

paganda för det ena eller det andra av ställningstagandena som att presentera de argument 

som finns på båda sidor. Krigsbyten är helt enkelt ett faktum i de svenska forskningsbibliote-
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kens raritetskammare; att helt och hållet ignorera problemet vore att missa en viktig aspekt av 

ämnet.

För att närma mig frågan om rariteter i denna studie hade jag som metod valt att genom

föra en enkät. Den undersökningen tillsammans med litteraturstudiet gav till slut en ganska 

sammanhängande bild av problematiken kring raritetsbegreppet och kring vad särskiljandet 

innebär i bibliotekariernas konkreta arbete. De svårigheter som ändå dök upp kan relateras till 

de begränsningar som alla enkätformulär oundvikligt för med sig. Det råder till exempel en 

viss rigiditet i frågorna: i vissa fall kan det verka förvirrande, för den som fått i uppdrag att 

svara, att vara "tvungen" att hålla sig inom en ram som utgörs av olika -  i förväg bestämda -  

alternativ. Detta kan ha varit orsaken till att några frågor i enkäten ibland inte besvarats av alla 

bibliotek.

Utöver detta fanns de svårigheter som är oskiljaktiga från själva ämnet. Raritetsbegreppet 

är svårdefinierbart och av enkäten att döma har det inte varit lätt för bibliotekarierna att när

mare säga vilket material som ingår i kategorin raritet och vad som inte ingår. Därför har ock

så ytterst få siffror kunnat anges med säkerhet. Hur skulle man räkna? För handskrifter går det 

någorlunda, statistik finns, men för tryckta rariteter? Var går gränsen? Hur skall man kunna 

uppskatta alla dessa rariteter som man vet finns i specialsamlingarna men som inte är rari- 

tetsmärkta? Även om det går att avslöja några kriterier för raritet finns ingen enkel och själv

klar definition av begreppet, tvetydighet är någonting man måste räkna med.

Att denna osäkerhet sedan speglar sig i organisationen av arbetet är inte förvånansvärt. 

Som jag redan påpekat har inget av de undersökta biblioteken någon i strikt bemärkelse sam

ordnande avdelning där verksamheten kring rariteter, både handskrifter och tryck, planeras 

och centraliseras. Det orsakar ansvarsproblem. Om handskrifterna omhändertas i hand- 

skriftsavdelningama, vem har då kontroll över vad som finns och vad som saknas i till exem

pel inkunabelsamlingen? Vem sköter kontakterna med boksamlama, dessa potentiella donato

rer? Vem skall ha avgörandet vid bedömning av raritetsmärkning? Ett sådant ansvar kräver 

dessutom utbildning och goda kunskaper i bokhistoria, vilket biblioteken inte får försumma 

om de inte vill göra sig skyldiga till olyckliga misstag. Visserligen tycks det fungera någor

lunda bra. Biblioteken klarar av den frågan på ett eller annat sätt, men ansvaret är splittrat, det 

är ofta enskilda bibliotekarier som får bestämma, och de har inga riktlinjer att hålla sig till. 

Därför skulle nog biblioteken vinna på att satsa på raritetsavdelningar. Det behövs säkert inte 

så stora förändringar, det kan räcka med att handskriftsavdelningama, som i Lund, tilldelas 

uppgiften att även sköta de tryckta rariteterna, och att de byter namn. På så sätt skulle en kla
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rare politik för hanteringen av rariteter kunna utformas, och hela verksamheten skulle vinna i 

konsekvens.

Den subjektivitet som präglar raritetsbegreppet kommer man emellertid aldrig att kunna 

sudda bort. Vad det är som gör att en bok eller en handskrift är värdefull och unik går inte att 

fastslå i en mall en gång för alla. Det krävs en stor och omfattande kunskap av den biblioteka

rie som sysslar med rariteter, framför allt om han eller hon har "makten" att plocka ut böcker 

från de allmänna samlingarna till raritetssamlingen. Bara den som har förståelse och känsla 

för bokens historiska, estetiska och tematiska betydelse kan med framgång genomföra ett så

dant uppdrag.

Därför skulle man avslutningsvis kunna säga att rariteterna på ett särskilt tydligt sätt bely

ser bibliotekariens uppgift som kulturvårdare. Utöver förmågan att katalogisera rätt förväntas 

nämligen bibliotekarien, genom sina kunskaper och ett eget, väl skolat omdöme, ha kompe

tensen att göra en värdering av det skrivna dokumentets kulturhistoriska och intellektuella 

relevans. Att urskilja och att bevara ett lands kulturarv, samtidigt som det hålls tillgängligt för 

vetenskapen, är just det som verksamheten på forskningsbibliotek går ut på. Tar man dess

utom hänsyn till det utländska materialet -  alltså krigsbytena -  som förvaras i svenska rari

tetskammare tillförs bibliotekarieyrket ytterligare en dimension. Då blir det uppenbart att 

böckerna är mer än bara ett visst lands ägodelar. De tillhör snarare ett gemensamt europeiskt 

kulturarv och biblioteken, som är förpliktade att väl bevara sina skatter, får en betydelse som 

överskrider alla gränser.
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

I Uppsala universitetsbibliotek

Förteckning över den Wallerska handskriftssamlingen, 5 häften.

Halldin-Norberg, Viveca (1997-02-10), "Berättelse över verksamheten vid handskrifts- 
och musikavdelningen 1 juli 1995- 31 decemberl996".

Svenska rariteter, band I och II (katalog).

Utländska rariteter, band III (katalog).

I uppsatsförfattarens ägo (Institution för biblioteks- och informationsvetenskap, Upp
sala universitet)

Sju ifyllda enkätformulär angående raritetsbehandling i bibliotek (januari 1999).

Anteckningar från samtal med Lars Munkhammar och Harriet Wallman på Uppsala 
universitetsbibliotek (1999-03-16).

Tryckt material

Alford, Kenneth D. (1994), The spoils o f World War the American military's role in 
stealing Europé''s treasures, Secaunus, N.J., Carol Publ. Group.

"Ali Baba och de fyrtio rövarna" (1942), Sagor ur Tusen och en natt berättade för Sve
riges barn av Anna Wahlenberg och S. Wranér, (Bambiblioteket saga, 56), 4:e 
uppl., Stockholm.

Andersson-Schmitt, Margarete; Hallberg, Håkan; Hedlund, Monica (1988-1995), Mit- 
telalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: Katalog iiber 
die C-Sammlung, (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis vol. 
XXVIrband 1-8), Uppsala, Stockholm.

Antonik, Ewa (1997), Enligt tidens sed: Braunsbergs boksamlingars polsk-svenska 
öden och forskningen kring böckerna, (Magisteruppsats i biblioteks- och in
formationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshögskolan, 56), Borås.

Appelgren, Stig (1984), "Strövtåg bland rariteter", Bokvännen, 6, s. 144-145.

Björdal, Lars och Cullhed Per (1998-05-12), Bevarande plan för svenska bibliotek, 
http://www.kb.se/bibsam/bidrag/bevinneh.htm .

Burius, Anders m. fl. (1998), Kungl. biblioteket: byggnaden & samlingarna, Stockholm.
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Bäämhielm, Göran (1995), "Några mindre kända latinska handskrifter i Kungl. Biblio
teket: Huseby- och Tilander-samlingama", Symbolae Septentrionales, red. 
Monika Asztalos, Claes Gejrot, Stockholm, s. [217]-260.

Carlquist, Erik (1995), "Äldre böcker i universitetsbiblioteket", Gamla böcker i ett ungt 
universitet: ur universitetsbibliotekets raritets kammare, red. Göran Carlsson, 
Umeå, s. 6-7.

Carter, John (1948), Taste and Technique in Book Collecting, Cambridge.

Cave, Roderick (1982), Rare Book Librarianship, London: Clive Bingley.

Clavis memoriae:ett seminarium om datoriserad katalogisering av handskriftsmaterial:
Svenska Institutet i Rom, 22-26 april 1996: rapport (1997), red. Eva Nilsson- 
Nylander, (Rapport/Kungliga biblioteket, 23), Stockholm.

Collijn, Isak (1907), Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-bibliothek zu 
Uppsala, Uppsala, Leipzig.

Eidenert, Barbro (1990-02-09), "Skoklosterintendent om krigsbyten: vi lämnar inte ifrån 
oss något", Upsala Nya Tidning.

Ekbrant, Inge (1991-04-19), "Rariteter i bibliotekets källare: bokskatt lyfts fram", Små
landsposten.

Ekström, Per (1985), Lunds domkyrkas äldsta liturgiska böcker: katalog, (Lunds uni
versitetsbiblioteks serie av utställningskataloger, 22), Lund.

Eriksson, Ingrid (1990-01-25), "Dragkamp om kulturskatter", Svenska Dagbladet.

Expo Rediviva (1998), broschyr utgiven av Uppsala universitetsbibliotek.

FN-resolution nr 50/56 (1996), "Retum or restitution of cultural property to the countri- 
es of origin, 11 December 1995", United Nations, Resolutions adopted by the 
General Assembly during the first part o f its fiftieth session. From 19 Septem
ber to 23 December 1995, New York.

Förvara för att bevara: en utredning om förvaringen av KB:s samlingar (1986), red.
Per Ridderstad, (Rapport/Kungliga biblioteket, 11), Stockholm.

Gamla böcker i ett ungt universitet: ur universitetsbibliotekets raritetskammare (1995), 
red. Göran Carlsson, Umeå.

Grandien, Bo (1983-01-22), "500-årig raritet far tanken att svindla", Dagens Nyheter.

Grotius, Hugo (1703), Le droit de la guerre et de lapaix, La Haye. (Originaltitel: De iu- 
re belli acpacis (1625)).

Göransson, Anncy (1990-01-27), "Silverbibeln och andra kulturskatter hamnade i Sve
rige som krigsbyte: tjuvgods som bör lämnas tillbaka?", Helsingborgs Dag
blad.

Göteborgs universitetsbibliotek (1998), "Samlingarna vid handskriftsavdelningen", 
http://www.ub. gu. se/ub-doc/samlingar.htm .

Hagelin, Ove (1990), "Svenska Läkare Sällskapets bibliotek", Bokvännen, 3, s. 50-60.

Halldin-Norberg, Viveca (1998), "Vad vi hittills gjort för att tillgängliggöra Wallers
handskriftssamling", At the Sources o f the European Science: rapport från ett 
biblioteksvetenskapligt symposium om Dr Erik Wallers vetenskapshistoriska
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samling den 25 augusti 1997 i Uppsala universitetsbibliotek, red. Viveca Hall- 
din-Norberg, Uppsala, s. 5-6.

Handskriftssamlingar i Norden: en konferens om tillgänglighet, Stockholm 25 och 26 
oktober 1993: rapport (1994), red. Ingrid Svensson, (Rapport/Kungliga bibli
oteket, 21) Stockholm.

Heggestad, Eva (1995), "Eva Brags Sjselviskhetens offer, följetongsberättelsen som fick 
raritetsstämpel", Tidskrift för litteraturvetenskap, 3/4, s.[28]-45.

Jardemark, Pia (1983), "Den smygande katastrofen", Bibliofack, 20, s. 10-11.

Järv, Harry (1972), "Kungl. bibliotekets handskriftsavdelning: en presentation", Arkiv, 
samhälle och forskning, 14, s. 20-28.

Kleberg, Tönnes (1981), Codex argenteus. Silverbibeln i Uppsala, Uppsala.

Konserveringsverksamheten inom biblioteken (1981), red. Göran Bäämhielm och Harry 
Järv, (Rapport/Kungliga biblioteket, 1), Stockholm.

Källström, Christer (1987), "Papperet håller längst - trots allt", Nordisk cellulosa, 8, 
s. 75-76.

Lindberg, Sten Gabriel (1964), "Från raritetskammaren. 1 En överblick", Bokvännen,
10, s. 221-225.

Lindberg, Sten Gabriel (1969), "Raritetsbehandling och boklagning i öst och väst", No
tiser från riksbibliotekarien, 1/2, s. 5-15, 40-41.

Lindberg, Sten Gabriel (1971), "Om bokvård, raritetsbehandling och Sveriges bibliogra
fi 1700-1829", Bibliotek och historia. Festskrift till Uno Willers, (Acta Bibliot- 
hecae Regiae Stockholmiensis, 12), s. 237-248.

Lindberg, Sten Gabriel (1976), "Biblioteket på Skokloster. Vårutflykt till vårt rikaste 
1600-talsbibliotek", Biblis. Föreningen för bokhantverk. Årsbok 1976, red. 
Björn Dal, Stockholm, s. 133-172.

Lindberg, Sten Gabriel (1976), "Boksamlama gjorde biblioteket", Biblis. Föreningen 
för bokhantverk. Årsbok 1976, red. Bjöm Dal, Stockholm, s. 55-131.

Lunds universitetsbibliotek (1998-9-16), "Om handskriftsavdelningen. Lund University 
Electronic Library", http://www.lub.lu.se/lub/organization/hskrtxt.htm .

Mannerheim, Ylva (1991), "Kom och fika på vår Audubon! Eller världens dyraste kaf
febord", Biblioteksbladet, 6, s. 176-177.

Munkhammar, Lars (1998), Silverbibeln. Theoderiks bok, Stockholm.

Munkhammar, Lars (1999), "Alla dessa böcker från kriget". (Uppsats under tryckning).

Nilsson, Staffan (1998), "Ombyggnaden 1991-1997", i Burius, Anders m. fl., Kungl. 
biblioteket: byggnaden & samlingarna, Stockholm, s. [035]-064.

Ordbok över det Svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1957), band 21, Lund.

Orzolek, Urban (1991), "Många rariteter i judiska bibliotek", Biblioteksbladet, 1, s. 4-6.

Rare Book Collections: some theoretical and practical suggestions for use by
and students (1965), red. H. Richard Archer, (Association of College and Re
search Libraries Monographs, 27), Chicago: American Library Association.
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RBMS Committee on Developing Guidelines for Professional Ethics (1987), "Standards 
for ethical conduct for rare book, manuscript, and special collections libraries", 
College and Research Libraries News, 48, (3), s. 134-135.

RBMS Security Committee (1990), "ACRL guidelines for the security of rare book, 
manuscript, and other special collections", College and Research Libraries 
News, 51, (3), s. 240-244.

Regnard, Jean-Francois (1874), Voyage de Reen Flandre, en Hollande, en 
mark et en Suéde (1681), Paris: A. Lemerre. (Utgiven for första gången i Reg
nard, J.F. (1731), Oeuvres, Paris).

Ritter, Waldemar (1997), Kulturerbe als Beute? Die kriegsbedingt aus
Deutschland verbrachter Kulturguter: Notwendigkeit und Chansen fur die Lö
sung eines historischen Problems, ( Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger 
des Germanischen Nationalmuseums, 13), Numberg: Germanisches National
museum.

Rubin, Birgitta (1998-11-12), "Stulen konst spårad till Sverige", Dagens Nyheter.

Schimanski, Folke (1993), "Historisk konst på drift", Populär historia, 4, s. 44-47.

Seidel, Stefan (1991), "Dyrgripar byten från 1600-talet", Populär historia, 4, s. 23-26.

Seidel, Stefan (1991), "Krigsbyte eller stöldgods", DIK-forum, 19, s. 6-7.

Statistisk årsbok 99 för Sverige /  Statistipal Yearbook o f Sweden (1998), Stockholm.

"Sveriges äldsta böcker samlargåva till Carolina" (1955-03-01), Dagens Nyheter.

Sydow, Carl-Otto von (1990), "Sverige", Håndskrifter i Norden: rundbordskonference 
om håndskrifter i Reykjavik 5-9 september 1983, red. Grimur M. Helgason, 
Helgi Magnusson, Reykjavik.

Die Trophäenkommissionen der Roten Armee: eine Dokumentensammlung zur Ver-
schleppung von Buchern aus deutschen Bibliotheken (1996), red. Klaus-Dieter 
Lehmann, Ingo Kolasa, (Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie. 
Sonderheft, 64), Frankfurt am Main: Klostermann.

Trypucko, Jozef (1984), "Polska klosterbibliotek såsom svenska krigsbyten",
svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3-4 februari 1983, 
red. Sven Gustavsson, Lennart Lönngren, (Uppsala slavic papers, 9) Uppsala, 
s. 36-47.

Underbart, underbart: intellektuella strävanden under fem sekel. Några glimtar ur 
Kungliga Bibliotekets samlingar (1997), red. Anders Burius, Stockholm.

Veyrin-Forrer, Jeanne (1979), "Les divisions de livres rares dans les bibliothéques de 
six villes américaines", Bulletin des Bibliothéques de France, 24, (11), nov. 
1979, s. 513-525.

Vår samtid. Nationens minne. Information om pliktexemplar (1998), broschyr utgiven 
av Kungliga biblioteket.

Walde, Otto (1916-1920), Storhetstidens litterära krigsbyten: en kulturhistorisk- 
bibliografisk studie 1-2, Uppsala.

Walde, Otto (1931), De svenska bibliotekens historia, Uppsala.
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"Wallerska bokdonationen upptar femhundra hyllmeter på Carolina" (1952-05-21), 
sala.

Wolf, Edwin (1965), "The developement of rare book collections in the United States", 
Rare Book Collections: some theoretical and practical suggestions for use by 
librarians and students, red. H. Richard Archer, (Association of College and 
Research Libraries Monographs, 27), Chicago: American Library Association, 
s. 11-25.

Rariteterna

I Kungliga biblioteket

Handskrifter

Codex aboensis

Codex gigas eller Djävulsbibeln (1200-talet), Böhmen, [A 148],

I Uppsala universitetsbibliotek

Handskrifter

Bremer, Fredrika, Brevsamling.

Bremer, Fredrika (1849-1851), Skissalbum från resa i Nya världen, [Skissb.Fr.B. Å.Da. 
1452], utställningsnr: 10.

Codex argenteus eller Silverbibeln (500-talet), Ravenna, [DG 1],

Edfelt, Johannes, Brevsamling.

Ekelöf, Gunnar, Brevsamling.

Kilskrift på stentavla (600-talet f. Kr.), Babylonien, [O okat.90], utställningsnr: 3.

Sturlasson, Snorre (omkring 1300), Edda, den så kallade Uppsala-Eddan, Island,
[DG 11], utställningsnr: 40.

Trvck

Brag, Eva Charlotta (1868), Sjelfviskhetens offer/ svenskt Göte
borg, [Sv.Rar. 10:885].

Carta Marina (1539), ritad av Olaus Magnus, Venedig.

Fader vår (1952), Göteborg, [Sv.Rar.l0:706].

Fridegård, Jan (1963), Lars Hård, Göteborg, [Sv.Rar. 10:792].

Gerson, Johannes (1495), A ff dyäffwlsens frästilse, Stockholm, [Sv.Rar. 10:67], utställ
ningsnr: 46.

Johannes de Sacrobosco (1499), De sphaera mundi, Venedig, (med anteckningar av Ni- 
colaus Copemicus), [Copemicana 27], utställningsnr: 34.

Pérés, Jean-Baptiste (1837), Bevis att Napoleon aldrig har existerat. Stort erratum, ef
ter franska originalet, Stockholm, [Sv.Rar. 10:858].
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Tegnér, Esaias (1828), Frithiofs saga, 4:e uppl., Stockholm, [Sv.Rar. 10:897].

Tranströmer, Tomas (1974), Citoyens I  translatedfrom swedish by Robin Fulton,
(3 bl.), Rnotting & Bedfordshire, [Sv.Rar.lO:823],

Tzara, Tristan (1935), La mainpasse, Paris, [Utl.Rar.lO:173].

I Lunds universitetsbibliotek

Handskrifter

Bildserie om porslinstillverkning i Kina, 50 delar (omkring 1750), accessionsår 1759. 

Necrologium lundense (1123), accessionsår 1671.

Schubert-manuskript, ur Taussigsdonationen, accessionsår cirka 1970.

Tryck

Missale lundense, accessionsår 1514.

I Göteborgs universitetsbibliotek

Handskrifter

Strindberg, August (1872), manuskript till Mäster Olof.

Strindberg, August (1897), manuskript till Inferno.

I Stockholms universitetsbibliotek

Tryck

Balzac, Honoré de (1931), Le chef d ’oeuvre inconnu/ eaux-fortes originales et dessins 
gravés sur bois de Pablo Picasso, Paris: Vollard.

Léger, Femand (1950), Cirque /  lithographiesoriginales, Paris: Tériade.

Mallarmé, Stéphane (1932), Poésies / eaux-fortes originales de Henri Matisse, Lausan- 
ne: Albert Skira.

Matisse, Henri (1947), Jazz, Paris: Verve.

Nau, John-Antoine (1972), Poésies antillaises /  illustrées par Henri Matisse, Paris: 
Mourlot.

Reverdy, Pierre (1948), Le chant des morts /  lithographies originales de Pablo Picasso, 
Paris: Tériade.

I forskningsarkivet i Umeå

Handskrift

Minnesbok från ett kloster i Solovetsk (1690-talet).
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I Umeå universitetsbibliotek

Tryck

Bernhard av Clairvaux (cirka 1477), Secuntur quinque libri de consideratione domini 
Bernhardi Abbatis Clareuallensis ad Eugenium papam.
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Bilaga: rariteter i svenska forskningsbibliotek
Enkätformulär

Finns det i ert bibliotek ett särskilt rum där endast rariteter förvaras?

□  Ja

□  Nej

Om ja, det innehåller:

| | bara tryckt material 

| | bara handskrifter 

| | både tryckt material och handskrifter 

När inreddes det? Å r:...........

Hur är rummet utrustat? (Temperatur, fuktighet, säkerhet...)

Har vissa föremål i era samlingar eller i raritetskammaren ett särskilt 

"raritetssignum" (eller raritetsstämpel) som skiljer dem från andra mindre dyrba

ra böcker eller dokument?

Q J a

□  Nej

Om ja, vilken typ av föremål kan fa detta raritetssignum?

| | Bara tryckt material

| | Bara handskrifter

| | Både tryckt material och handskrifter

Har ni en särskild "raritetskatalog"?

□  Ja

□  Nej

Om ja: hur länge har biblioteket haft den?..........................................................................

Den är: □  i bokform Q  datoriserad



I den förtecknas:

| [ bara tryckt material

| [ bara handskrifter

| | både tryckt material och handskrifter

IV I de övriga samlingarnas kataloger, förekommer det att en volym är raritets- 

stämplad?

| | Ja, och volymen är i så fall även katalogiserad i vår raritetskatalog (om 

vi har en)

| | Ja, men den återfinns inte alltid i vår särskilda raritetskatalog 

□  Nej

V Rent fysiskt, finns i princip alla raritetsmärkta föremål i ert bibliotek samlade på 

ett och samma ställe eller är de spridda i olika samlingar och avdelningar?

| | Alla är samlade på samma ställe 

□  De är spridda

| | Vi har inga "raritetsmärkta" föremål men de vi anser vara särskilt dyrbara:

| | samlas på samma ställe 

| | är spridda i samlingarna

VI Har ni ett utställningsrum / utställningsskåp där ni visar bibliotekets rariteter för 

besökarna?

□  Ja

□  Nej

VII Är alla rariteter (raritetsstämplade eller ej) tillgängliga för forskning?

□  Ja

□  Nej
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Om ja, under vilka villkor?

VIII Nämn fem föremål ur era samlingar som ni anser vara bland de dyrbaraste ert 

bibliotek äger. (Var god texta)

1 - ........................................................................................................................................................................

Accessionsår:...........

Förvärvat genom: □  donation Typ: | | handskrift Raritetsmärkt: | | ja

| | krigsbyte 

[ j inköp

| | tryckt material □  nej

2 - .................................................

Accessionsår:...........

Förvärvat genom: Q  donation Typ: Q] handskrift Raritetsmärkt: | | ja

| | krigsbyte 

| | inköp

[ | tryckt material □  nej

3 - ...........................................................................................................................................

Accessionsår:...........

Förvärvat genom: Q  donation Typ: Q  handskrift Raritetsmärkt: | | ja

| | krigsbyte 

| | inköp

| | tryckt material □  nej

4 - ................................................

Accessionsår:...........

Förvärvat genom: Q  donation Typ: Q] handskrift Raritetsmärkt: | 1 ja

| j krigsbyte 

| |inköp

| | tryckt material □  nej
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Accessionsår:...........

Förvärvat genom: Q  donation Typ: Q] handskrift Raritetsmärkt: | | ja

| | krigsbyte Q  tryckt material Q  nej

! | inköp

IX Om ni har raritets märkta föremål, vilka kriterier måste en bok eller en handskrift

uppfylla för att få raritetsstämpeln?

5 - ......................................................................................................................................................

X Känner ni till Sten G. Lindbergs fem kriterier för "raritet"?

□  Ja

□  Nej

Använder ni er av dem?

□  Ja

□  Nej

XI Vad är, enligt er, syftet med raritetsmärkning?

XII Vilken av bibliotekets avdelningar har hand om rariteter?
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XIII Om ni har ett särskilt raritetssignum som skiljer speciella, ovanliga böcker från de 

andra, vem får bestämma vilka böcker som ska raritetsstämplas? Vad har den här 

personen / de här personerna för funktion i biblioteket? Har hon / de en speciell 

kompetens för att göra det?

XIV Vilka donationer / privatsamlingar har försett biblioteket med störst antal rariteter 

eller dyrbara föremål?

XV Om ni har raritetsmärkta föremål, hur många är de ungefär?

Hur har de förvärvats?

Gåvor: cirka.........% av raritetssamlingen

Krigsbyten: cirka %

Inköp: cirka..........%

- Annat (precisera):.................................................................................., cirka.......... %

XVI Hur stor del av ert bibliotek utgör ungefär det totala beståndet av rariteter (inkl. 

handskrifter, raritetsmärkta eller ej)?

Hur har dessa rariteter förvärvats?

Gåvor: cirka % av bibliotekets alla rariteter

Krigsbyten: cirka %

- Inköp: cirka......... %

Annat (precisera):.................................................................   , cirka.......... %
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XVII Då och då tar pressen upp den kontroversiella frågan om krigsbyten.

Tycker ni att det är önskvärt att lämna tillbaka krigsbyten till ursprungsländerna när des

sa begär det?

Motivera gärna!

Vad tycker ni om det faktum att FN:s generalförsamling uppmuntrar återlämning av 

krigsbyten till ursprungsländerna? (Resolution nr 50/56, 11 december 1995)

XVIII Tycker ni att verksamheten kring rariteter / dyrbara föremål på ert bibliotek 

skulle kunna förbättras?

□  Ja

□  Nej

□  Vet ej

| | Annat

| | Visning för allmänheten 

| | Katalog
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