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Inledningsdel 

Inledning 
De senaste decennierna har det kommit ett flertal verk som på ett eller annat sätt har 
berört den svenska tillfällesdiktningen. Dessförinnan var sådana verk mer ovanliga. 
Theodor Ekelund menade för lite mer än hundra år sedan följande angående 
tillfällesverserna: ”Sådana snillefoster voro merendels mycket långa och i all sin 
sliskighet särdeles tråkiga”.1 Yttrandet visar på den tidigare litteraturforskningens låga 
skattning av denna litteraturtyp. Då stod poesins estetiska värde i fokus, och de 
tillfällesverser som ansågs vara av låg kvalitet bedömdes som ointressanta. Därför 
berörde man mest stora tillfällespoeter som Lasse Lucidor, Johan Runius et cetera. 
Under slutet av 1900-talet började man mer se de stora källor till forskning som 
tillfällesverserna faktiskt kan utgöra. Exempelvis skriver Stina Hansson, professor i 
litteraturvetenskap i Göteborg, följande: 

I tillfällesdiktningen möter man, tydligare än på andra ställen, typiska tanke- och 
uttrycksmönster från tiden. Dikterna handlar visserligen om konkreta och namngivna 
personer, men de beskriver dem knappast som de gick och stod i livet. Särskilt i gravskrifter 
kan man se, hur de aktuella normerna och idealen omformar den verklighet som dikterna 
påstår sig beskriva.2 

Forskningen på detta material har på senare tid alltså troligen ökat, men ännu är en 
stor del av det outforskat.3 Samtidigt verkar de bibliotek och institutioner som 
förvarar det leva kvar i eller begränsas av de äldre tider då tillfällesverserna var 
relativt lite efterfrågade, eller då de tekniska möjligheterna till en effektiv tillgänglighet 
var betydligt mer outvecklade. De kataloger som eventuellt finns över materialet 
tycks vara bristfälliga och föråldrade. En forskare på tillfällesvers berättade 
exemplvis för mig att han på ett av de svenska universitetsbiblioteken föredrar att gå 
igenom banden med tillfällesvers direkt, istället för att gå vägen över katalogen. Detta 

 
1 Ekelund, 1880, s. 33. 
2 Hansson, 1997, s. 68 f. 
3 Se bland andra Ström, 2000, s. 222. 
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ansåg han vara mer effektivt. Vidare tycks terminologin ställa till problem. Då jag 
själv en gång ställde en fråga till en bibliotekarie i informationsdisken i katalogrummet 
på Carolina Rediviva i Uppsala angående personalvers svarade personen att nej 
någon sådan det hade de inte. Senare fick jag veta att bibliotekarien arbetat där i ca 
tjugo år. Personen visste ändå inte att personalvers är en äldre variant av 
personvers, och att Carolina Rediviva använder båda begreppen. Svaret kan dels 
visa vilken vikt som har lagts vid tillfällesverser och liknande material, dels vilken 
bristande kännedom om dem som kan finnas till och med vid de institutioner som 
äger ett sådant bestånd. Utgångspunkten för denna uppsats, och en av orsakerna till 
att jag ser mitt ämne som relevant, är följaktligen att det tycks finnas skäl att förmoda 
att hanteringen och katalogiseringen av tillfällesvers på svenska bibliotek, arkiv och 
museer är relativt illa anpassad till de behov användarna har och kan tänkas ha. Detta 
leder till att materialet blir svårtillgängligt, och det kommer att försvåra för de allt fler 
forskare som i framtiden troligen ämnar arbeta med tillfällesverser. Flera på området 
insatta personer har även påtalat ovanstående för mig. Uppsatsen avser därför att 
genom en enkätundersökning se över hantering och katalogisering av tryckt 
tillfällesvers på svenska bibliotek, arkiv och museer för att pröva om intrycket är 
korrekt.  

Syfte och mål 
Uppsatsen avser således huvudsakligen att beskriva och jämföra hur svenska 
bibliotek, arkiv och museer har hanterat och katalogiserat sitt bestånd av tryckt 
tillfällesdikt, men den kommer även att i relevant utsträckning behandla frågor som 
gäller själva beståndet och samlingarna, nyttjandegraden och tillgängligheten.4 Att ett 
arbete av detta slag är relevant och viktigt grundar sig på att tillfällesversernas 
betydelse som källmaterial för bland annat historiska, sociologiska, typografiska och 
geneologiska studier tycks ha uppmärksammats och påpekats i allt högre grad under 
de senaste decennierna. I nuläget förekommer en del forskning med anknytning till 
tillfällesverser, och man kan anta att antalet forskare på området kommer att öka än 
mer under de kommande åren. Materialets förmodade svårtillgänglighet gör att en 
kartläggning blir relevant. Min förhoppning är att uppsatsen även skall kunna fungera 
som något slags hjälpmedel. Med denna utgångspunkt kommer uppsatsen även att 
beröra viktiga företeelser i anknytning till tillfällesverserna, exempelvis sådana som 

 
4 Med andra ord kan man kalla det en klassisk biblioteksvetenskaplig forskningsuppgift. Exempelvis visar 
Ronald R. Powell i artikeln Recent Trends in Research: A Methodological Essay, 1999, att en stor del av 
biblioteksforskningen har bestått av deskriptiva undersökningar och kartläggningar (surveys). 
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avser terminologi, bibliografier och allmän katalogiseringteori. En inledande översikt 
över tillfällesdiktningen som historiskt fenomen och en kort redogörelse för dess 
litteraturteoretiska grund, vilka går utöver uppsatsens egentliga frågeställningar, avser 
att ge den intresserade en grundläggande orientering i ämnet. 

Terminologiska anmärkningar 
Tillfällesdiktningens terminologi är något snårig och förvillande. Det finns ett flertal 
begrepp som antingen har samma innebörd, eller en som är mycket lik men som 
skiljer sig i vissa aspekter. Följande diskussion har för avsikt att reda ut begreppen 
och att visa på hur de används i uppsatsen.5 

Länge användes begreppet tillfällighetsdiktning som benämning på genren.6 De 
senaste decennierna har dock denna benämning oftast undvikits till förmån 
tillfällesdiktning.7 Orsaken till det verkar vara så enkel som att den tidigare termen 
faktiskt är missvisande. Dikterna har ju knappast kommit till av tillfälligheter, snarast 
tvärtom. Däremot är de skrivna för och på grund av enskilda tillfällen, som bröllop, 
begravningar, akademiska utnämningar et cetera. Det senare begreppet, förutom att 
det är det som tycks användas generellt nuförtiden, är följaktligen mer rimligt av 
innehållsliga orsaker, och det är därför naturligt att det föredras i denna uppsats. 

Den största delen av tillfällesdiktningen har varit riktad till enskilda personer, 
varför ofta benämningarna personskrifter eller personverser använts och alltjämt 
används. De avser då alster som ställts till enskilda personer. Vanlig i 
bibliotekssammanhang har även benämningen personalvers varit. Bakgrunden till 
den senare benämningen är att äldre begravningstryck ofta innehöll den dödes 
personalier, dvs. information om den avlidnes liv och gärningar. Eftersom ordet 
personal används i andra sammanhang nuförtiden bör man dock gå ifrån denna 
benämning. Risken är ju uppenbar att den oinsatte tror att det syftar på något helt 
annat än vad det egentligen gör (jfr inledningen).  

En benämning som existerar, men som inte verkar vara varken särskilt spridd 
eller vanligt använd är kasualdiktning.8 Det bör inte råda något tvivel om att termen 
är en försvenskning av tyskans Casualdichtung (se vidare nedan för dess specifika 
innebörd). Termen är värd att känna till, men eftersom den förekommer mycket 
sällan ser jag ingen anledning till att jag skulle begagna mig av den.  

 
5 Tillfällesdiktningens terminologi har diskuterats av Per S. Ridderstad i artikeln Vad är tillfällesdiktning? 
En kort översikt, 1980. Den är en självklar utgångspunkt för mig i följande resonemang. 
6 Se exempelvis Castrén, 1907, och Gustafsson, 1967. 
7 Se exempelvis Ståhle, 1975, Hansson, 1975, och Burman, 1990. 
8 Magnus von Platen använder det stundtals i sitt verk Yrkesskalder – fanns dom? från 1985. Se 
exempelvis s. 168. 
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Ytterligare en aspekt är att bruket av ordslutet vers i sammansättningarna är 
mycket frekvent, exempelvis tillfällesvers, personvers, personalvers. Detta leder 
lätt till att man automatiskt antar att området begränsas till det som skrivits på vers, 
dvs. att texten är metriskt bunden. Enligt Ridderstad blir detta en anakronism. Under 
renässansen var genren, dvs. vilka regler verket följde och vilket innehåll det hade, 
det viktigaste kriteriet för indelning och inte om texten var metriskt bunden eller ej.9 
Begreppet diktning innebär vanligen att den skrivna texten är fiktion, inte att den är 
metriskt bunden. Det innefattar dock i majoriteten av fallen begreppet vers. I 
uppsatsen används termerna med dessa betydelser, men man bör här inte fästa något 
större avseende vid definitionerna i ett praktiskt hänseende. Oftast tycks skillnaden 
mellan begreppen vers och dikt vara relativt okänd, och man kan förmoda att de 
som besvarat enkäten kanske inte iakttagit den. 

Det förekommer även ett antal andra sammansättningar med de ovan nämnda 
orden, exempelvis -litteratur, -skrifter, -poesi, -lyrik, -tryck et cetera. De bör inte 
föranleda några missförstånd. Benämningen litteratur innefattar diktning, men även 
verk som är konstnärligt skapade utan att ha drag av fiktion. I skrifter innefattas 
både diktning och litteratur, men benämningen går utöver dessa och avser skrifter 
av alla slag. Ordsluten poesi och lyrik är för den tid det gäller snarast synonymer till 
vers, dvs. dikter som är metriskt bundna. Med tryck avses naturligtvis just det 
faktum att texten är tryckt. Handskrivna tillfällesdikter förekommer också. 

Det kan även vara av intresse att vara bekant med de tyska benämningarna på 
tillfällesdiktningen (se nedan angående det tyska inflytandet på svensk 
tillfällesdiktning). Den till synes vanligaste termen är Gelegenheitsdichtung. Ordet 
Gelegenheit10 betyder just tillfälle, och termen tycks relativt väl motsvara den 
svenska benämningen tillfällesdiktning. Vidare förekommer benämningen 
Casualdichtung. Denna avser diktning som uttryckligen har för avsikt att fungera vid 
en daterad och socialt bestämd tilldragelse. Det är på det viset man även skall tolka 
användningen av begreppet i försvenskad form (se ovan). 

På engelska torde den vanligaste termen vara occasional poetry, och med en 
vidare betydelse även occasional writings11, vilket även det fokuserar just på att 
skrifterna tillkommit vid olika tillfällen. 

Avslutningsvis bör det nämnas att benämningen tillfällesverser används mest 
frekvent i föreliggande uppsats, dvs. med ordslutet -vers. Det bör man inte lägga 

 
9 Ridderstad, 1980, s. 26. 
10 Adjektivet gelegen, som ordet är bildat av betyder för övrigt lämplig och passande. Ridderstad, 1980, s. 
26. Detta ger termen en viss värdefull nyans, vilken saknas i svenskan.  
11 Se exempelvis Gejrot & Ström, 1999. 
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någon större betydelse vid. Uppsatsen avser i huvudsak tillfällesdikter. Vad gäller 
ordets början tillfälles- avses i enlighet med Ridderstad att ”varje publikativt 
avgränsbar produktenhet av tillfälleskaraktär utgör en tillfällesskrift”.12 Tillfälles- 
avser alltså i uppsatsen att texterna är skrivna för särskilda tillfällen, men att både 
personverser och andra diktade verser av tillfälleskaraktär inkluderas. Vidare är det 
de epideiktiska (se nedan) verserna som avses.13 Viktigt är även att minnas att 
området ur en litteraturteoretisk synvinkel inte kan begränsas endast till de metriskt 
bundna dikterna. 

Kort historik och litteraturteoretisk grund 

Historik 
I Sverige började man förmodligen skriva tillfällesverser någon gång på 1560-talet. 
Därefter ökade produktionen under en lång period, och den nådde sin kulmen 
kvantitativt sett runt 1700-talets mitt.14 Sedan minskade produktionen stadigt, men 
den har väl aldrig upphört helt. I beräkningar är det emellertid av flera orsaker 
relevant att dra en gräns vid ungefär 1830. Därefter minskade tillfällesversernas 
betydelse. Ridderstad uppskattar det bevarade antalet svensktryckta personskrifter 
fram till 1829 till ca 48 000–49 000.15 Av dessa skall 18 000 vara tryckta före 1720, 
och 30 000 tryckta under åren 1720–1829. Om man tar med i beräkningen att varje 
tryck ofta innehåller flera alster kan antalet bevarade texter närma sig det dubbla, 
dvs. nästan hundra tusen. Av tillfälleslitteraturen är vidare den absoluta majoriteten 
skriven till enskilda personer.16 Viktigt att ha i åtanke är även att en stor del av 
tillfällestrycken säkert har gått förlorade för eftervärlden17, samt att tillfällesskrifterna 
inte alltid trycktes separat. Ofta ingår exempelvis tillfällesdikter i trycken av 
likpredikningar18, och i slutet av 1700-talet börjar dikter finnas med i tidningar och 
tidskrifter.19 Vidare skrevs en hel del tillfällesskrifter som aldrig gick till trycket. Det 

 
12 Ridderstad, 1980, s. 26. 
13 Vid ett besök på Carolina Rediviva påträffades exempelvis psalmverser som skrivits till jubelfesten i 
Uppsala 1793. Dessa är visserligen skrivna till ett särskilt tillfälle, men eftersom de inte kan sägas tillhöra 
den epideiktiska diktningen är det inte ett sådant material som avses. Det har inte heller tagits med i 
sammanräkningen nedan. 
14 Swahn, 1963, s. 9 ff, Ridderstad, 1983, s. 241 ff. 
15 Ridderstad måste här mena tillfällestryck på dokumentnivå, och inte antalet bevarade exemplar (se 
nedan).  
16 Ridderstad, 1983, s. 236. 
17 Per S. Ridderstad tänker sig att det verkliga antalet tryckta tillfällesskrifter mellan åren 1600–1829 
uppgår till ca 65 000. Ridderstad, 1983, s. 249. 
18 Göran Stenberg hävdar i sin avhandling Döden dikterar att det förekommer dikter av något slag i ungefär 
en femtedel av 1600-talets likpredikningar. Stenberg, 1998, s. 217. 
19 von Platen, 1985, s. 3. 
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blir alltså en omöjlig uppgift att nå det exakta antalet tillfällesverser som skrivits i 
Sverige.  

Anledningarna till versernas författande varierade. Vanliga tillfällen till vilka 
dikterna skrevs var bröllop, begravningar, dop, promoveringar eller andra 
högtidligheter. Ibland krävdes det mindre än så för att en dikt skulle bli till. Hos 
hovpoeterna i Tyskland förekommer titlar som ”Till kronprinsen, när han fick sin 
första ridlektion”, och ”Till det kungliga granatäppelträdet, när det bar sina första 
mogna frukter”.20 Det är också med största sannolikhet ifrån Tyskland som bruket att 
skriva tillfällesdikt infördes i Sverige. Enligt Jan-Öjvind Swahn har den sitt ursprung i 
den tyska humanistiska universitetskulturen och de akademiska tillställningar som 
brukade inramas med olika tillfällesverser.21 Efter reformationen blev det vanligt att 
svenska studenter började läsa vid tyska universitet, dels eftersom banden till de 
katolska utbildningsinstitutionerna brutits, dels eftersom det i princip inte fanns något 
universitet i Sverige under större delen av 1500-talet. Då dessa studenter sedan 
återvände till Sverige förde de troligen med sig seden att skriva tillfällesverser. 
Sylvester Johannis Phrygius är ett gott exempel på denna kategori författare som på 
slutet av 1500-talet studerade i Tyskland, och som sedan han återkommit till Sverige 
fortsatte att författa tillfällesverser.22 

Under 1600-talet tilltar bruket att skriva tillfällesverser i Sverige. Författaren till 
verserna erhöll ibland betalning för sina alster.23 Vanligast var även att personer som 
befann sig lägre i den social hierarkin skrev till dem som stod högre24 med avsikten 
att visa sin kapacitet, för att sedan kunna stiga i hierarkin. Litterära meriter räknades 
nämligen mycket högt, och de visade i bästa fall på personens stora bildning och 
begåvning.25 Denna aspekt, att man skrev för att behaga dem i en högre samhällelig 
position och att man själv skulle kunna dra fördelar av det, är av stor betydelse. 
Författarna var alltså mycket måna om att anpassa sin dikt så att den skulle passa till 
vad den uppvaktade förväntade. Det var inte tal om att uttrycka sina egna känslor. 
Lars Gustafsson har formulerat det som att diktaren fungerade som ett slags 
rollgestaltare vars uppgift det var att framställa vissa representativa attityder.26 Det 
är bland annat på grund av detta som tillfällesverserna är viktiga sociala och kulturella 

 
20 Swahn, 1963, s. 8. 
21 Swahn, 1963, s. 7 f. 
22 Se vidare i exempelvis Kurt Johannessons I polstjärnans tecken: studier i svensk barock. 1968. 
23 Frågan om huruvida det existerade författare som levde på att skriva vers har bland annat behandlats av 
Magnus von Platen i verket Yrkesskalder – fanns dom?, 1985. 
24 Det omvända förhållandet, dvs. att en person som står högre i hierarkin skriver till en som står lägre, är 
mycket ovanligt. 
25 Gustafsson, 1967, s. 101. 
26 Gustafsson, 1967, s. 111. 
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dokument. De kan fungera som källor för hur man såg på det passande, det rätta et 
cetera.27 Samtidigt är temat om skalden som förlänar varaktig ära åt betydande män 
relativt vanligt i diktningen i allmänhet vid denna tid. Skalderna hävdade alltså sin 
betydelse, och de uttryckte att det var på grund av dem som eftervärlden skulle 
minnas de stora männen och bragderna.28 

Vad gäller det språk på vilket verserna är skrivna redogör Carl Ivar Ståhle för 
hur det i Sverige sker en kraftig förändring i val av språk mellan åren 1640–1679 
inom en viss gren av tillfällesdiktningen, nämligen bröllops- och 
begravningsdiktningen. Åren 1640–1649 är 81 procent av verserna skrivna på latin, 
11 procent på svenska och 8 procent på tyska. Åren 1670–1679 är däremot 33 
procent skrivna på latin, 54 procent på svenska och 13 procent på tyska. Man går 
alltså alltmer ifrån latinet, och skriver i större utsträckning på svenska eller tyska. 
Vidare visar detta på vilka språk som huvudsakligen användes. Svenska, latin och 
tyska är vanligast, men Ståhle har även funnit enstaka dikter på bland annat franska, 
grekiska, hebreiska, arabiska, finska och isländska.29 

Under 1700-talet sker en viss förändring vad gäller vilka som skriver 
tillfällesvers. Från att tidigare ha fungerat i akademiska sammanhang och upptagits av 
den adliga kulturen, övertas den under detta sekel huvudsakligen av städernas 
borgerskap. Ökningen av antalet tillfällestryck, vilken tidigare berörts, skall ses i 
ljuset av detta. Vid denna tid når seden ett större socialt skikt, samtidigt är det i 
större utsträckning amatörskribenter som för den vidare. Det är få av dem som blivit 
kända för något litterärt verk förutom sina tillfällesverser30, och den litterära kvaliteten 
hos dem är i allmänhet lägre än tidigare. Intressant är att det under denna tid även 
dyker upp kvinnliga tillfällespoeter, av vilka den mest berömda kanske är Sophia 
Elisabeth Brenner.31 

 
27 Se exempelvis Janne Lindqvists licentiatsavhandling Att hylla en handelsman: begreppet dygd i 1600-
talets tillfällestryck till handelsmän från 1999, och Jan Drees' Die soziale Funktion der 
Gelegenheitsdichtung: Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 
und 1719 från 1986. 
28 Denna tanke formulerades dock redan under antiken. Se exemplevis Horatius Carmina 4.9.25 ff: Vixere 
fortes ante Agamemnona / multi; sed omnes inlacrimabiles / urgentur ignotique longa / nocte, carent quia 
vate sacro. (”Det levde många tappra män före Agamemnon. Men alla dessa döljes obegråtna och okända i 
glömskans långa natt, därför att ingen skald besjöng dem.” övers. Hans Helander) Hermelin & Helander, 
1985, s. 53. 
29 Ståhle, 1975, s. 292 f. I Melander, 1951, finns verser på ännu fler språk förtecknade, där förekommer 
bland annat även italienska, spanska och engelska alster. 
30 Swahn, 1963, s. 12 ff. 
31 Ann Öhrberg, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet, forskar för närvarande om just 
kvinnliga tillfällespoeter, vilket även var ämnet för hennes licentiatavhandling. Disputationen kommer äga 
rum våren 2001. 
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Litteraturteoretisk grund32 
Idén att poesin skall användas som ett redskap att hylla och klandra formulerades 
tidigt. Platon, som annars är känd för att se ned på poesin och skalderna, ansåg att 
de var viktiga när de fungerade just som lovsångare. Antingen skulle de lovsjunga 
gudarna eller avlidna män som gjort sig kända för god vandel. Det skulle gagna 
samhället i stort.  

Aristoteles har i Retoriken sedan delat in talekonsten i tre typer. Den första är 
det judiciella talet, dvs. rättegångstal. Den andra är det deliberativa talet, dvs. 
politiska tal. Den tredje är det epideiktiska (från grekiskans epideixis, uppvisning) 
eller det demonstrativa (lat.) talet. Där ingår den retorik som användes vid 
högtidligheter för att hylla eller klandra en viss person eller en grupp personer. Denna 
uppdelning fick ett mycket stort inflytande på den efterföljande litteraturen. Den 
tredje typen ansågs nämligen tidigt vara särskilt lämpad för ”litterära” talare och för 
skalder. Trots att typen egentligen innehåller både beröm och klander kom den 
lovprisande delen att kraftigt överväga hos retorikerna. Aristoteles menar också att 
det viktigaste i denna typ är att visa på det moraliskt rätta eller felaktiga, varför 
objektivitet inte är något som eftersträvas. Aristoteles' uppdelning kom under 
följande århundraden att till en del modifieras, men grunddragen finns alltjämt kvar. 
Bland annat betonades senare den epideiktiska typens didaktiska aspekter. Viktigt 
är här alltså att notera poesins nära förhållande till den epideiktiska retoriken i äldre 
tid. Under senantiken var skillnaden mellan en dikt och ett epideiktiskt tal oftast bara 
metrisk. 

Under medeltiden levde poesins ”beröm och klander” tema kvar och befästes 
bland annat genom Averroes' parafras på Aristoteles' verk Poetiken. Redan i dess 
inledning fastslås att all poesi antingen är beröm eller klander. Averroes behandlar 
alltså Poetiken med den epideiktiska retoriken som utgångspunkt. 

Under renässansen diskuteras poetiken livligt. Jag skall här dock inskränka mig 
till att ta upp två verk som kom att ha ett stort inflytande. Det första är verket 
Poetices libri septem av Julius Caesar Scaliger. Särskilt i Nordeuropa blev denna 
bok standardverket i poetik långt in på 1700-talet. Framgången berodde till en del 
på att den var mycket väl systematiserad och därför gärna fungerade som 
uppslagsbok. Hans diktteori är relativt lite påverkad av den epideiktiska retoriken. 

 
32 Följande stycke angående tillfällesdiktningens teori är närmast en sammanfattning av motsvarande 
stycke i Per S. Ridderstads avhandling Konsten att sätta punkt. Anteckningar om stenstilens historia 1400–
1765, 1975, s. 89 ff. Ridderstad har i sin tur nära följt O.B. Hardisons The Enduring Monument. A Study 
of the Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Practice, 1962, s. 24 ff. Se vidare även Annika 
Ströms Lachrymae Catharinae, 1994, s. 45 ff. Hon redogör där specifikt för begravningspoesins teoretiska 
grund. 
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Poesin skall lära och förnöja. Diktningens praktiska sida har däremot tagit emot 
starka influenser. Scaliger har till poesin tagit över de system av ämnen i vilka de 
epideiktiska talen delats in. Typerna av ämnen i systemet räknas här som poetiska 
genrer. Denna process hade i och för sig inletts långt tidigare, men det är Scaliger 
som kodifierar denna tradition. Han går igenom genrerna var för sig och ger dem en 
beskrivning (se nedan). Dessa genrer hade mer eller mindre ett fast innehåll och en 
traditionell utformning, och Scaliger redogör för dem med ständiga hänvisningar till 
olika talare. På denna bok baserade sig alltså undervisningen i poetik vid skolor och 
universitet. 

Ett annat verk som förmodligen mer påverkade tillfällesdiktningens praktik är 
Gerardus Johannis Vossius' Elementa Rhetorica. Denna grundläggande bok i 
retorik användes i svenska skolor från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet, och 
den har kommit ut i över 20 upplagor bara i Sverige, både på latin och i svensk 
översättning.33 Dess stora spridning och dess elementära utformning tycks ha medfört 
att den haft ett inflytande på författarna av tillfällesvers, särskilt när det gällde 
versernas struktur.34 Detta visar återigen på det faktum att den epideiktiska retoriken 
vid denna tid stod nära poesin i allmänhet, men tillfällesdiktningen i synnerhet. Den 
senare är ju i princip alltid avsedd att hylla eller berömma en viss person eller en viss 
grupp människor, precis som den epideiktiska retoriken.35 

Scaligers epideiktiska genrer, som berördes ovan, är av ett särskilt intresse här, 
eftersom genren stundtals står utskriven på det enskilda tillfällestryckets titelsida. 
Ibland används då också dess latinska eller grekiska term. Följande lista innehåller 
de vanligaste genrerna.36 

 
• Epithalamium Bröllopsdikt 
• Genethliacum Födelsedagshyllning 
• Propempticon Välgångsönskan vid avresa 
• Aprobaterion Den resandes avskedssång 
• Panegyricon Prisandet av en utmärkt person 
• Laudatio, encomium Framhävandet av en individs lovvärda 

egenskaper 

 
33 Den senaste svenska översättningen av Vossius' Elementa Rhetorica gavs ut av Stina Hansson 1990. 
34 Se Christina Dalhedes artikel ”Tillfälleslitteratur i poetikens skola: en fallstudie av sex personskrifter 
mellan 1699 och 1769” från 1990. 
35 Göran Stenberg hävdar exempelvis, med stöd hos Carl Fehrman, att man bör anse de tillfällesdikter som 
ibland ingår i likpredikan som fullvärdig sepulkral retorik, dvs som epideiktisk retorik avpassad för 
begravningar. Stenberg, 1998, s. 217. 
36 Urval har gjorts utifrån Hardisons urval av Scaligers genreuppräkning. Hardison, 1962, s. 196 ff. 
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• Epitaphium, epicedium, monodia, 
inferiae, parentalia, threni, neniae 

Typer av begravningsdikt 

• Consolatio Tröstdikt 
 

Forskningsläge 
Forskningen på katalogisering och hantering av tryckta tillfällesverser är i det 
närmaste obefintlig. Det blir därför missvisande att tala om ett existerande 
forskningsläge för just min forskningsuppgift.37 Om man ser denna i ett vidare 
perspektiv, exempelvis som en del av forskningen på katalogisering av äldre tryck, 
kan en överblick av läget dock bli mer relevant. Nu tycks det visserligen inte ha 
forskats särskilt mycket inom detta område heller, men perspektivet hjälper för att 
sätta in min undersökning i ett sammanhang. Kapitlets avslutande del kommer även 
att ta upp ett antal för uppsatsen relevanta bibliografier. 

Tillfällesverser och äldre tryck 
I Sverige har Per S. Ridderstad i artiklarna Vad är tillfällesdiktning? (1980) och 
Tryckt för tillfället. (1983) berört frågor om terminologi, forskningsläge, historik 
och tryckhistorik (etc.). Artiklarna är inte huvudsakligen skrivna ur ett 
biblioteksperspektiv, men det mesta av det han skriver är mycket relevant för 
biblioteken och de andra institutioner som äger detta material, och han kommer 
bland annat in på frågor om samlingarna och storleken på det bevarade beståndet av 
tillfällestryck. 

I Tyskland har Wulf Segebrecht bland annat behandlat tillfällesdiktningen i ett 
biblioteks- och arkivsammanhang. I standardverket Das Gelegenheitsgedicht 
(1977), vilket främst är en litteraturvetenskaplig genomgång av den tyska 
tillfällesdiktens historia och poetik, redovisar han i appendix resultatet av en 
enkätundersökning som till största delen genomfördes 1972. Denna hade för avsikt 
att ge en överblick över beståndet av tillfällesverser i enkeltryck på tyska och större 
utländska bibliotek och arkiv, och således skapa en användbar men, vilket han själv 
även påpekar, bristfällig beståndsförteckning över materialet. Hans erfarenheter är på 
flera sätt viktiga för min undersökning. Han påpekar bland annat: 

Abgesehen von den Fällen, in denen keine Auskunft zu erhalten war, bewahren, wie jeder 
Genealoge und Heimatforscher weiss, viele Pfarrarchive und -ämter, Stadt-, Schul-, Haus-, 

 
37 En god bild av tillfälleslitteraturens forskningsläge ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv ges bland 
annat i Lindqvist, 1999, s. 5–9. 
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und Familienarchive, Geschichtsvereinssammlungen, Museen und sonstige Bibliotheken 
Personalschriften verschiedenster Art, darunter zumeist auch Casualcarmina.38 

Om detta är läget i Tyskland stärks antagandet att en undersökning som inriktar sig 
på både bibliotek, arkiv och museer är relevant även i Sverige. Samtidigt antyder 
citatet min undersöknings ofrånkomliga begränsningar. Om tillfällesverserna finns i 
denna mängd på ett stort antal institutioner även i Sverige kommer jag ofrånkomligen 
att förbigå en del av dem. Omfånget på uppsatsen medger vidare inte att alla 
institutioner av detta slag kan ingå i undersökningen, varför jag valt att fokusera på 
dem som kan förmodas ha ett större bestånd, eller där ett bestånd varit känt eller 
mer troligt. Vidare konstaterar Segebrecht att den bibliografiska registreringen av 
tillfällesdikter är bristfällig, och han redogör för orsakerna till detta i avsnittet ”Zur 
Erfassung und Auswertung des Materials”, i bokens andra del. 

Wulf Segebrecht har även genom konferensbidraget Die bibliographische 
Erschliessung der Gelegenheitsdichtung des 16.– 18. Jahrhunderts (1981) givit 
värdefulla aspekter på förtecknandet av tillfällesdikter. Han har en litteraturvetares 
perspektiv, och detta visar sig på flera sätt vara värdefullt för min undersökning. 
Bland annat redogör han för vad en forskare kan tänkas vara intresserad av i en 
katalog över ett material som detta. Dessa uttalade behov blir intressanta eftersom de 
visar på en användares konkreta krav eller önskemål. Utifrån dessa skisserar 
Segebrecht upp ett koncept för tillgängliggörandet av tillfällesdikten. (Se vidare 
nedan) 

Vad gäller forskningen på katalogisering av äldre tryck skall åter påpekas att 
även denna är mycket begränsad. De erfarenheter som gjorts på området har 
snarare sin grund i katalogiseringens praktik och problem än forskning. Därför består 
huvuddelen av katalogiseringslitteraturen av introduktioner till och regler för 
katalogisering och bibliografiskt förtecknande. Några exempel på bibliografiskt 
förteckningsarbete kan dock ges, där kanske större erfarenheter av vikt för 
föreliggande uppsats har gjorts. 

I Sverige påbörjades 1976 bland annat två parallella projekt som avsåg att göra 
en bibliografi över 1700-talet, vilket även kallats ”luckan”. De skulle täcka perioden 
mellan Collijns bibliografi över 1600-talet och Linnströms Svenska boklexikon, som 
börjar 1830. Det ena projektet har bedrivits av en privatperson vid namn Rolf E. 
DuRietz, och resultatet har publicerats under titeln Swedish Imprints 1731–1833 
(SWIM). I projektets inledning gav han ut skriften Principerna för en 
nationalbiografi: en preliminär översikt (1976), i vilken han bland annat har 

 
38 Segebrecht, 1977, s. 449. 
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definierat och diskuterat bibliografiska begrepp och problem. Detta gör han även 
utförligare och mer lättillgängligt i boken Den tryckta skriften: termer och 
begrepp: grunderna till bibliografin: för biblioteken och antikvariaten, för 
bibliografer och textutgivare, för bokhistoriker och boksamlare (1999). Det 
senare verkets utförlighet och grundlighet gör att det måste anses vara den främsta 
introduktionen till bibliografien som finns tillgänglig på svenska. 

Det andra projektet drevs genom Kungliga Biblioteket, och utfördes av Gunilla 
Jonsson, Sune Lindqvist och Ylva Tjeder. Detta avslutades 1988 och innehöll då 
runt 42000 poster. Namnet på bibliografin är Svensk bibliografi 1700–1829 
(SB17). Principerna för och erfarenheterna från arbetet har bland annat redogjorts 
för av Gunilla Jonsson vid konferensen Retrospective Cataloguing in Europe: 15th 
to 19th Century Printed Materials (1992). Dess konferenstryck ger en god bild av 
det äldre tryckets bibliografiska läge i flera av Europas länder. Jonssons bidrag 
Retrospective bibliography: the eighteenth century. The Swedish scene 
beskriver på ett kortfattat sätt arbetet med detta projekt. Vidare ger Sune Lindqvists 
artikel En svensk bibliografi 1700 - 1829 växer fram (1979) intressant 
information om projektets teoretiska bakgrund.  

Flera av de ovanstående verken har kommit till vid utförandet av bibliografier 
och innehåller därför mer om just deras principer och mindre om bibliografisk teori i 
allmänhet. Standardverk i bibliografisk teori är bland andra Ronald B. McKerrows 
An introduction to bibliography for literary students (1927), Fredson Bowers' 
Principles of bibliographical description (1949) och Philip Gaskells A new 
introduction to bibliography (1972). 

En internationell standard för bibliografiska beskrivningar av äldre tryck har även 
utarbetats. IFLA gav 1991 ut ISBD(A): international standard bibliographic 
description for older monographic publications (antiquarian). I Sverige 
förekommer riktlinjer för katalogsiering av äldre tryck även i Katalogiseringsregler 
för svenska bibliotek (KRS) (1990). Dessa blev dock delvis inaktuella på grund av 
ISBD(A), som publicerades senare än KRS. 

Slutligen kan man konstatera att det också finns konkreta studier som behandlar 
katalogiseringen av äldre tryck, även om de är fåtaliga. Ett exempel på en sådan 
studie, vars syfte dock är praktiskt, är Wolfgang Müllers Die Drücke des 17. 
Jahrhunderts im deutschen Sprachraum: Untersuchungen zu ihrer 
Verzeichnung in einem VD17 (1990). Den hade sitt upphov i en konferens som 
sammankallats av Deutsche Forschungsgemeinschaft 1980. Där konstaterades att 
katalogsituationen för böcker tryckta i de tyskspråkiga områdena under 1600-talet 
var otillfredsställande. Vidare ansågs det önskvärt att genomföra en omkatalogisering 
av detta material i databaser, samt att skapa en katalog som täckte samtliga 
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västtyska bibliotek. Studien hade dels för avsikt att undersöka den aktuella katalog- 
och beståndssituationen, dels att bland annat utarbeta en kostnadsmodell för 
omkatalogiseringen och tänka över hur denna skulle kunna organiseras. Som en del 
av studien sände de ansvariga därför ut en enkät till 303 bibliotek 1982. Den avsåg 
att undersöka just bestånden och katalogsituationen för detta material på de berörda 
biblioteken. I studien prövades också olika metoder för katalogisering av tryckta 
böcker från 1600-talet. 

Bibliografier 
Trots den generellt relativt bristfälliga förekomsten av bibliografier39 över 
tillfällesverser bör de viktigaste av dem nämnas här. Toini Melanders utförliga och 
föredömliga arbete Personskrifter hänförande sig till Finland 1562–1713 från 
1951 är en förteckning som även bland annat innehåller viss biografisk information. 
Jan-Öjvind Swahns bibliografi från 1963 med titeln I glädje och sorg. 
Personverser från Kungl. Amiralitetsboktryckeriet i Karlskrona 1728–1799 
jämte en inledning om personverserna som festsed har i sin inledning även flera 
intressanta detaljer om tillfällesdikternas funktion. Från 1971 är Hans Sallanders 
Personverser tryckta i Skara under 1700-talet. Bibliografisk förteckning. Under 
titeln Småländska personverser har Sven Almqvist i tre band (1973, 1974 och 
1975) bibliografiskt förtecknat personverser från Jönköping, Kalmar och Växjö. 
Allan Ranius har sammanställt en Biographica minora. Förteckning över 
personversar och likpredikningar tryckta i Linköping 1636–1970 (1987). Jan 
Drees har utarbetat bibliografien Deutschsprachige Gelegenheitsdichtung in 
Stockholm und Uppsala zwischen 1613 und 1719. Bibliographie der Drucke 
nebst einem Inventar der in ihnen verwendeten dekorativen Druckstöcke 
(1995). Många svenska tidigt tryckta tillfällesverser finns även förtecknade i den 
finska nationalbibliografien, Suomen kansallisbibliografia (1996). En del 
tillfällesverser från Estlands svenska period finns förtecknade i Ene-Lille Jaansons 
utmärkta Tartu ülikooli trükikoda 1632–1710. Ajalugu ja trükiste bibliograafia, 
från år 2000. Likaså finns ett antal latinska tillfällesverser med svensk anknytning 
förtecknade i Database of nordic neo-latin literature, vilken senast uppdaterades 
1997. 

Viktigt i sammanhanget är att Isak Collijn i stort avstod från att ta med bland 
annat tillfällesskrifter i sin svenska bibliografi över 1600-talet. Han skall dock ha 

 
39 Flera forskare konstaterar denna brist på bibliografier och menar att den är ett stort hinder för 
forskningen. Se exempelvis Platen, 1985, s. 11; Burman, 1990, s. 93; Ridderstad, 1980, s. 35. 
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planerat att sammanställa en bibliografi även över sådant material, men det blev aldrig 
genomfört.40 Inte heller SB17 har tagit med tillfällesskrifter, utom i enstaka fall.  

I Ridderstads artikel från 1980 presenterades vidare ett projekt med namnet 
Tillfällesdiktning i Sverige 1600–1829. En sociolitterär dataanalys, i vilket 
ingick att registrera all svensk tillfälleslitteratur. Därefter skulle en databas upprättas 
som skulle kunna användas för att skriva ut en bibliografisk förteckning över 
materialet.41 Lars Burman nämner i en fotnot i sin avhandling från 1990 att detta 
Ridderstads projekt hade tvingats att begränsa sitt arbete till vissa tidsintervall, och 
att 1600-talet var helt obearbetat.42 Jag har blivit informerad om att detta projekt 
sedan har avbrutits. Det på databand lagrade och insamlade materialet ligger nu 
oanvänt i projektledarens källare, och förmodligen är det nu omöjligt att använda, 
dels på grund av att det blivit skadat, dels eftersom det troligen inte längre finns 
teknisk utrustning som kan läsa av den typ av band som informationen lagrats på.43 

Teoretiska utgångspunkter 
Hanteringen och katalogiseringen av tryckta tillfällesverser på svenska arkiv, 
bibliotek och museer, bör belysas och diskuteras ur flera perspektiv. De aspekter 
som skall behandlas i detta avsnitt berör det faktum att materialet finns på flera 
institutionstyper. De berör vidare allmän katalogiseringsteori och Segebrechts 
konceptförslag, vilket visar på de förväntningar och krav som forskare kan ha på 
kataloger och bibliografiska förteckningar över tillfällesverser.  

ABM 
Att tryckta tillfällesverser i Sverige inte bara finns på bibliotek, utan även på arkiv 
och museer, är känt sedan tidigare.44 Dessa tre institutionstyper är de som nu brukar 
kallas ABM-institutionerna, eller varför inte kulturarvs-institutionerna. De har delvis 
liknande uppgifter, bland annat arbetar de med att genom organisering bevara och 
förmedla relevant material. Samtidigt skiljer de sig i viktiga hänseenden, bland annat 
organiserar de sitt material olika och har olika politiska uppdrag. Eftersom 
tillfällesverserna som material överskrider institutionsgränserna blir frågan om hur 
material i allmänhet hanteras på respektive institution relevant. Här kommer i korthet 
några grundläggande skillnader att behandlas. 

 
40 Ridderstad, 1980, s. 35. 
41 Ridderstad, 1980, s. 41. 
42 Burman, 1990, s. 93. 
43 Lindqvist, Janne, e-brev, 2000-10-19. 
44 De bibliografier över tillfällesverser som nämnts i det tidigare kapitlet ger information om många 
institutioner där detta material finns. 
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Grundläggande för hur arkiven organiserar sitt material är den så kallade 
proveniensprincipen. Denna innebär i korthet att ett enskilt arkivs ursprung är 
centralt. I det kan även ligga, förutom att man skall söka bevara arkiv intakta, att 
man vid behov skall återställa dess ursprungliga inre ordning.45 Proveniensprincipen 
kan även tillämpas vid donationer av hela samlingar. 

Biblioteken ordnar vanligtvis sitt material efter ämne. Dock finns ofta 
specialsamlingar där de förvarar udda material avskilt från det övriga beståndet. 
Exempelvis brukar handskrifter förvaras på en egen avdelning. 
Handskriftsavdelningar skiljer sig även i det att de oftast mer liknar ett arkiv i sättet 
att ordna sitt material, eftersom proveniensprincipen brukar tillämpas även där. 

På museerna saknas i stort enhetliga system för hur materialet skall organiseras. I 
stället är det de egna behoven som får bestämma hur detta skall göras. Viktigt här är 
även att museernas förteckningar över beståndet främst vänder sig till den egna 
personalen, och i viss mån till forskare. Samlingarna tillgängliggörs således inte för 
allmänheten i samma mån som i de övriga institutionerna.46 

Även om detta är situationen måste man minnas att många av institutionerna inte 
enbart är arkiv, bibliotek eller museer. Således förekommer arkiv-verksamheter på 
många bibliotek. På stora bibliotek kan även finnas små museer eller 
utställningshallar, där rariteter och dyrbarheter från samlingarna visas upp för 
allmänheten. Vidare har de flesta arkiv ett bibliotek. På museerna finns också ofta 
bibliotek, men även arkiv. Av intresse för min undersökning är följaktligen också att 
ta reda på i vilken del av institutionernas verksamhet som tillfällesverserna förvaras, 
om de har ett sådant bestånd.  

Katalogiseringens och den bibliografiska registreringens teori 
Inom biblioteksverksamheten är katalogiseringen fundamental vid organisering och 
tillgängliggörande av beståndet. På biblioteken avses med en katalog (från grekiskans 
katalogos, förteckning) som bekant en förteckning bestående av bibliografiska 
poster.47 Dessa poster representerar beståndets dokument, och är sedan sökbara i 
olika stor utsträckning via de ingångar som valts. Förteckningen avser att beskriva 

 
45 Backhaus, 1995, s. 35. 
46 Almerud, 2000, s. 26. 
47 En bibliografi består naturligtvis också av bibliografiska poster. Skillnaden mellan kataloger och 
bibliografier ligger främst i att bibliografier förtecknar idealexemplar, medan kataloger förtecknar 
realexemplar. Med idealexemplar avses ”arten”, eller editionen, medan realexemplar avser det enskilda 
exemplaret. Ofta kan dock gränsen mellan kataloger och bibliografier vara svår att dra. Det tycks också 
råda en viss terminologisk förvirring i hur begreppen vanligtvis används. För diskussioner om dessa 
begrepp se vidare exempelvis DuRietz, 1999, s. 60 ff och 232 ff, Tanselle, 1977 och 1980, eller Bowers, 
1949, s. 113–123. 
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beståndet i en viss samling, vare sig samlingen innefattar en mängd biblioteks 
bestånd, ett särskilt biblioteks bestånd, eller en del av en mängd biblioteks eller av ett 
särskilt biblioteks bestånd. Syftet med de bibliografiska posterna är således att de 
skall identifiera och karaktärisera dokument, och att de sedan skall fungera som en 
väg för användaren att välja och sedan återvinna exemplar av det aktuella 
dokumentet.  

Katalogiseringsteori är ett ganska omfattande fält, varför följande teckning endast 
kan fokusera på en del av det. Viktig för förståelsen av katalogisering och 
bibliografiskt förtecknande enligt en modell är således bland annat att känna till de 
bibliografiska entiteterna verk, representation (av verk), dokument och exemplar. 
Följande är möjliga definitioner: 

verk: en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse. 
representation: ett verk som iklätts en intellektuell eller konstnärlig form. 
dokument: en representation av ett verk, som fixerats i en fysisk form. 
exemplar: den enskilda fysiska representationen av ett dokument. 

Begreppet verk avser en abstrakt entitet, dvs. den saknar fysisk form. När man 
exempelvis talar om Shakesspeares Hamlet, syftar man just på verket i sig. Vilken 
edition, översättning, förlag et cetera saknar här relevans. Begreppet representation 
av verk , enligt definitionen ovan, avser inte heller den fysiska formen. I stället avses 
den specifika konstnärliga eller intellektuella form som ett verk får när det realiserats. 
Varje ändring i en representation, exempelvis vid en revision, översättning et cetera, 
bildar således en ny representation. Det är först när man kommer till begreppet 
dokument som de fysiska aspekterna även inkluderas. Ett visst dokument 
representerar således alla de fysiska objekt som har samma karaktäristika, vad gäller 
konstnärligt innehåll och fysisk form. Exemplar avser slutligen just det individuella 
exemplaret av ett särskilt dokument. Detta överensstämmer vanligtvis med 
dokumentet vad gäller konstnärligt innehåll och fysisk form, men exemplarspecifika 
företeelser kan förekomma (exempelvis skador, anteckningar, inbindningar). Dessa 
bibliografiska entiteter relaterar sedan på olika sätt till entiteterna för upphov (person 
och korporation) och ämne (begrepp, objekt, begivenhet och ställe).48 

Vid katalogisering och bibliografisk registrering förtecknar man således 
information utifrån de ovan nämnda bibliografiska entiteterna. På verk-nivån är 
exempelvis titel, form och år relevanta. Vad gäller tillfällesverser, och bland dem 

 
48 Se vidare i exempelvis Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, eller Strunck, Lund, 
Thorlund Jepsen, 1998, eller Johansen, 1991.  
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särskilt personverserna, är här även uppgifter om adressaten aktuella, dvs. till vem 
versen har skrivits, samt till vilket tillfälle och till vilken tidpunkt versen författats. På 
representation-nivån är även titel, form och år viktiga, men även bland annat språk 
och omfång. På dokument-nivån förtecknas mest information, den gäller bland annat 
titel, upplaga, publiceringsort, publicerare, utgivningsår, förlag (el. dyl.). För äldre 
tryckta böcker kan även uppgifter om exempelvis namnet på tryckaren, foliering och 
kollation49 bli aktuella. På exemplar-nivån finns vanligtvis en uppgift som identifierar 
exemplaret (exemplevis streckkod, accessionsnummer), vidare kan bland annat 
uppgifter om exemplarets proveniens och tillstånd förekomma.50 

Vad det gäller de bibliografiska entiteterna för upphov är exempelvis namnet på 
personen, dennes levnadstid och eventuella titlar relevanta. Vad gäller entiteterna för 
ämne är för tillfällesversernas del bland annat dikttypen viktig, exempelvis 
bröllopsdikt (epithalamium) eller lovdikt (panegyricon). 

Ett av syftena med en bibliografisk beskrivning är, vilket även nämnts ovan, att 
identifiera ett särskilt tryck. Om den verkligen förmår att göra det beror bland annat 
på hur utförlig och exakt beskrivningen är. Med full säkerhet kan ett exemplar av 
äldre tryck aldrig identifieras eller ställas i relation till ett annat tryck om man inte har 
alla exemplar framför sig och kan granska dem själv. Tryck från handpress-tiden kan 
nämligen ofta uppvisa små ändringar och rättelser även inom en och samma upplaga. 
Beskrivningens viktigaste delar kan sägas vara de som avser titel, upplageuppgift, 
tryckare, år, format och omfång. Dock kan naturligtvis beskrivningens omfång och 
djup i princip nästan utvidgas hur mycket som helst, exempelvis kan då 
titelredovisningen ske med kvasifaksimil där man noggrant redogör för radindelning, 
stiltyper, tryckfärg, et cetera.51 

Katalogiseringen och återvinnandet av materialet försvåras vidare av en mängd 
företeelser. I en alfabetisk katalog kan man bland annat skilja ut problem som 
relaterar till begreppen upphov, diskrepans och namnform. Följande försvårande 
omständigheter kan således vara aktuella: 

• en upphovsman kan ha skapat flera verk 
• ett verk kan ha skapats av flera upphovsmän 
• ett verk kan sträcka sig över flera dokument 
• ett dokument kan innehålla flera verk 
• en upphovman kan använda flera namn eller namnformer 

 
49 För dessa två begrepp se vidare exemplevis DuRietz, 1999. 
50 Se vidare i Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998. 
51 Lindqvist, 1979, s. 99. 
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• ett namn, eller en namnform, kan ha använts av flera upphovsmän 
• ett verk kan (i diverse representationer) uppträda under olika titlar 
• en titel kan vara gemensam för flera verk 
• ett namn och en titel består nästan alltid av flera ord52 

Ovanstående punkter gäller katalogisering generellt. För äldre tryck kan eventuellt 
ytterligare problem tillkomma. Det är för att lösa dessa problem som 
katalogiseringsregler och riktlinjer används, och för det äldre trycket finns bland 
annat ISBD(A): international standard bibliographic description for older 
monographic publications (antiquarian) från 1991. Katalogiserings-reglerna ger 
anvisningar för hur man skall göra i de fall tveksamheter uppstår, men de förmår 
omöjligen vara heltäckande. Subjektiva avgöranden blir således ofta nödvändiga.  

Viktigt att notera här är även att arkiven i arkivförteckningarna i nuläget sällan har 
förtecknat sitt material ned till dokumentnivå53, utom i särskilda fall. Detta är också en 
av de stora skillnaderna mellan arkiv och bibliotek generellt. Begreppet bibliografisk 
registrering är därför vanligen inte aktuellt att använda inom arkivverksamheten. 
Arkivarien Bengt Danielsson formulerar det på följande sätt: 

… en uttömmande och fullständig redovisning av arkivhandlingarnas innehåll är omöjlig att 
åstadkomma. Redovisningen måste i stället bygga på kollektiva enheter och grupper av 
handlingar samt ha en hög grad av generalitet. Den kan normalt inte ge exakta besked om 
huruvida viss information återfinnes i materialet utan är i stället en vägvisare till grupper av 
handlingar, där det är meningsfullt att söka viss information.54 

Den lägsta redovisningsnivån i arkivförteckningarna är således vanligtvis volymer, i 
vilka handlingarna är fysiskt sammanförda och ordnade (band, kapslar et cetera). Ett 
krav att varje volym på något sätt skall avgränsas och få en unik beskrivning har 
dock i regel funnits då man tillämpat systemet med arkivförteckningar.55 Arkiven 
förtecknar alltså huvudsakligen grupper av dokument snarare än enskilda dokument. 

Segebrechts koncept 
Wulf Segebrecht redogör i sitt konferensbidrag från 1981 Die bibliographische 
Erschliessung der Gelegenheitsdichtung des 16.–18. Jahrhunderts för vilka 

 
52 Johansen, 1991, s. 39. 
53 Här avses med dokument inte riktigt samma sak som i diskussionen ovan. Här avses enbart dokumentet 
som fysiskt objekt, en handling, och inte i dess egenskap av bibliografiska entitet.  
54 Danielson, 1995, s. 129. 
55 Danielson, 1995, s. 134 och 164 ff. 
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behov och önskningar forskare kan ha på en bibliografisk förteckning över 
tillfällesvers, vilket även nämnts ovan. Bland annat säger han där: 

Als Literaturwissenschaftler möchte man zunächst einmal alles über die Autoren und 
Adressaten, die Arten der Gelegenheiten, über die in den Schriften vertretenen 
Gattungsformen, über ihren Umfang, die Bildlichkeit und Stillage, über Versmasse, 
Strophenformen, Gedichtarten, über den literarischen und sozialen Kontext, über den Druck 
und die Verteilung der Texte wissen und alles das dementschprechend möglichst bereits in 
den bibliographischen Verzeichnissen der Gelegenheitsdichtungen erfasst haben – ohne 
indes schon sagen zu können, was man mit all diesem Material eigentlich anfangen kann 
und will.56 

Segebrecht konstaterar sedan bland annat att tillfällesverserna äger ett 
multidisciplinärt källvärde, och han tar upp en mängd andra vetenskapliga discipliner 
där de kan utgöra ett värdefullt källmaterial. Han nämner bland annat genealogi, 
familj- och namnforskning, folkloristik, vetenskaps- och kulturhistoria, sociologi och 
socialhistoria, demografi, medicin- och farmacihistoria, bokvetenskap, musikhistoria, 
emblematikforskning, heraldik, teologi- och kyrkohistoria, samt retorikhistoria.  

Segebrechts koncept har dock utformats ur en litteraturvetenskaplig synvinkel, 
och då anser han följande kategorier viktiga i den bibliografiska förteckningen: 

• Fakta om författaren: namn, yrke, släkt, födelsedag, konfession, ort, samt 
eventuellt psudonym, anagram, och dylikt. 

• Författarens relation till adressaten, exempelvis elev, släkting, och dylikt. 
• Fakta om adressaten som motsvarar dem ovan om författaren. 
• Om det behövs även motsvarande fakta om äktenskapspartnern. 
• Orsaken, exempelvis bröllop, begravning, promotion. 
• Uppgifter om tryckets datum och ort, såväl som om tryckare respektive 

förläggare. 
• Tryckets format, sidomfång, enkel- eller samlingtryck (samlingstryckets typ, 

sidangivelser i samlingstrycket). 
• Tillägg: porträtt, avbildningar, illustrationer, vapen, emblem, och dylikt. 
• Uppgifter (så långt som det är urskiljbart) om motiveringen till diktens 

avfattande , exempelvis ”efter begäran” (auf Verlangen). 
• Uppgifter (så långt som det är urskiljbart) om tryckets distribution. 

 
56 Segebrecht, 1981, s. 224. 



 23 

• Tillfällesdiktens titel, respektive dess väsentliga element vad gäller 
genretillhörighet och grundkoncept57 (leitende Invention), exempelvis 
Hochzeitlicher Ehrenruf eller Die nie verblühende Rose. 

• Uppgifter om diktens form, exempelvis figurdikt (pokal, kista, et cetera), sonett, 
gravskrift, kantat. 

• Uppgifter om diktens omfång, exempelvis 132 verser i elva strofer. 
• Diktens inledning (citering av diktens fem första ord). 
• Bibliotekssignatur. Med vidare hänvisningar.58 

Att en bibliografisk förteckning som uppfyller alla dessa önskningar skulle innebära 
ett ofantligt arbete och kräva en stor pekuniär insats är lätt att konstatera. Några av 
de uppgifter han efterfrågar kanske inte heller har en lika stor relevans i ett svenskt 
avseende. Exempelvis torde uppgiften om konfession vara ganska överflödig här. 
Inlägget har dock flera viktiga och intressanta aspekter. Självfallet är det av godo om 
en bibliografisk förteckning på något sätt utformas med förväntade målgrupper i 
fokus.59 Redan en utförlig bibliografisk registrering av tillfällesverserna skulle 
dessutom kräva en stor insats vad gäller pengar och tid. Kanske skulle det då löna 
sig att så att säga ta steget fullt ut, och även inkludera fakta som vanligtvis inte 
återfinnes i kataloger och bibliografier. Den extra insats som vissa av de ovan 
nämnda aspekterna skulle innebära skulle kanske löna sig genom det att 
förteckningens användbarhet ökar, och att den därigenom skulle göra 
tillfällesversernas potential som källmaterial rättvisa. Segebrecht menar som grund för 
sitt koncept att registrering och användande måste gå hand i hand, och att det 
bibliografiska och det interpretatoriska tillgängliggörandet (Erschliessung) egentligen 
är två sidor av en och samma sak.60 

 
57 Grundkoncept avser här dikten huvudsakliga idé förmedlad i titeln. Inventio (jfr tyskans Invention) är i 
strikt mening en teknisk term inom retoriken, om vilken exempelvis Vossius skriver: ”Inventio är 
uttänkandet av argument, vilka är lämpliga för att övertyga.” (min övers.) Vossius, 1816, s. 6. I praktiken 
innebar dock inventio att man tog en idé ur en mer eller mindre given repertoar. Hedlund, e-brev, 010418. 
Se vidare exempelvis Hansson, 1993. 
58 Segebrecht, 1981, s. 254. 
59 Ett exempel på där detta har skett är Database of nordic neo-latin literature, vilken även nämnts ovan. 
Där har latinister från flera länder förtecknat nylatinska böcker. Flera av de uppgifter som Segebrecht 
efterfrågar för tillfällesversernas del finns med i posterna där. Databasen har dock flera uppenbara 
nackdelar. Exempelvis ter sig de sidor som informerar om den i brist på kontinuerliga uppdateringar rent 
antika i dagens webmiljöer, både med avseende på layout och strukturering. Vidare är täckningsgraden låg 
bland annat för Sveriges del. Greppet att låta forskare som är insatta i ämnet sköta förtecknandet är 
emellertid intressant, och ett sådant förfarande borde kunna leda till att materialet tillgängliggörs på ett 
bättre sätt för användarna. Database of nordic neo-latin literature, 1997. 
60 Segebrecht, 1981, s. 224. 
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Frågeställningar 
Följande punkter är avsedda att på ett tydligare och mer konkret sätt visa på vilka 
frågor uppsatsen är ämnad att besvara och behandla. 

• Hur stort är beståndet av tillfällesvers? 
• Vad innehåller beståndet? 
• Hur förvaras detta bestånd? 
• I vilken grad har beståndet utnyttjats? 
• Hur har man katalogiserat förr och hur katalogiserar man idag beståndet av 

tryckt tillfällesdiktning vid svenska institutioner? 
• Vilka ingångar finns till beståndet? 
• Vilka problem stöter en användare på vid sökning i materialet? 
• Hur kan man uttömma antalet sökmöjligheter, dvs. göra en total sökning i 

beståndet av tryckt tillfällesdikt? 

Metod, material och avgränsningar 
För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen och besvara de frågor som ställts 
genomfördes en enkätundersökning. Enkäten skickades till 30 svenska bibliotek, 
arkiv och muséer (se nedan). Antalet utfrågade var då inte avgörande i sig. I princip 
var det önskvärt att alla de institutioner skulle medverka i enkäten där, för att 
travestera Otto Walde i hans verk om stormaktstidens litterära krigsbyten, 
befintligheten av tillfällesverser är känd eller kan misstänkas. Enkäten, eller 
frågeformuläret, ställde till en början övergripande och grundläggande frågor om 
bestånd och organisering av tryckta tillfällesverser. En särskild del var sedan tänkt att 
inriktas mot de problem som uppstår när en användare närmar sig materialet. Vidare 
var det tänkt att de berörda institutionerna skulle redovisa hur en användare kan 
undvika att förbigå något i deras bestånd av tryckt tillfällesdikt, i den mån det är 
möjligt. Som synes var användarperspektivet på ett särskilt sätt aktuellt för denna del 
av undersökningen. De inkomna svaren skulle förhoppningsvis kunna användas av 
intresserade som ett slags grundläggande information om de aktuella institutionernas 
bestånd och organisering av tillfällesdikterna. Tydligt av det ovanstående är att både 
kvalitativ och kvantitativ metod användes i enkäten, och att både sakfrågor och 
attitydfrågor fanns med. 

Enkäten karaktäriserades av hög standardisering, dvs. alla berörda institutioner 
fick svara på samma frågor och förväntades förstå frågorna på liknande sätt. Dess 
strukturering var emellertid relativt låg, dvs. enkäten bestod till en del av frågor med 
fasta svarsalternativ, men oftast fick informanten formulera sitt svar själv och då 
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använda valfritt antal ord.61 Anledningen till den höga standardiseringen och den låga 
struktureringen är att de institutioner som skulle besvara enkäten skiljer sig i 
betydande grad vad gäller beståndets storlek, och kanske även i kunskaper och vana 
vid detta material. Avsikten var således att både de som kan förväntas äga mindre 
bestånd, exempelvis vissa landsarkiv, och de som äger ett mycket stort, exempelvis 
Kungliga Biblioteket och Carolina Rediviva, skulle kunna formulera sig på ett sätt 
som passar dem. Detta var naturligtvis ett av problemen med min enkät, men min 
förhoppning är att den ändå skall ha fungerat tillfredsställande. Några institutioner har 
dock framfört åsikten att enkäten varit svår, eller omöjlig, att besvara. Detta kan 
självfallet ha flera orsaker. En kan bero på frågornas formuleringar, andra kanske på 
materialets mångfald och spretighet, och ibland på den svarandes relativa ovana vid 
materialet.  

Vad gäller Carolina Rediviva och Kungliga Biblioteket har enkäten kompletterats 
med personliga besök. Syftet har då varit att få en egen större insikt i deras bestånd 
och samlingar av tillfällesvers, då svårigheten att fylla i enkäten uttömmande tycks ha 
varit störst på dessa institutioner. Beståndets storlek och utspriddhet har där varit 
besvärande, men även den terminologiska mångfalden och uppdelningen. 

Enkätundersökningen var som nämnts ovan inriktad på svenska bibliotek, arkiv 
och museer. Svenskt material av detta slag finns dock även på flera ställen utanför 
Sverige, exempelvis i Åbo, Helsingfors och Köpenhamn. Avgränsningen till Sverige 
gjordes mest av praktiska skäl. Uppsatsens omfång medgav inte heller att 
undersökningen blev alltför omfattande.  

Som även synts ovan behandlar enkäten och undersökningen huvudsakligen 
tryckt tillfällesdikt. Detta har flera orsaker. Bland annat är tryckta tillfällesdikter mer 
vanligt förekommande än de handskrivna. Fokuseringen gjordes emellertid främst för 
att inte studiematerialet skulle bli för spretigt, och för att uppsatsen i stället skulle 
kunna gå djupare in på alla de problem som finns redan i det tryckta materialet.  

Mer om enkäten 
Den enkät som utgör grunden i undersökningen bestod av tjugo frågor som berörde 
olika aspekter av tillfällesverser på svenska institutioner (se appendix I). Enkäten 
utformades som ett formulär och lades ut på Internet i början av februari 2001. Den 
4 februari 2001 sändes ett e-brev ut till de berörda institutionerna (se appendix II) 
med bakgrund, instruktioner och allmän information. Två veckor senare, dvs. den 18 
februari, sändes en påminnelse ut till dem som ännu inte besvarat enkäten. I denna 

 
61 Begreppen standardisering och strukturering följer Jan Trosts definitioner. Trost, 1994, s. 53 ff. 
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ingick även samma information som sänts ut vid det första tillfället. Under vecka tio 
söktes sedan på telefon det fåtal som fortfarande inte svarat. Svar inkom från alla 
institutioner, utom Riksarkivet och Krigsarkivet. Krigsarkivet hade dock fått betydligt 
kortare svarstid än de andra, eftersom de av ett förbiseende inte medtagits vid det 
första utskicket. Att Riksarkivet efter två e-postutskick och ett telefonsamtal valde 
att inte svara, utan att vare sig motivera varför eller ta kontakt för att diskutera saken, 
kan ses som både förvånande och irriterande. De flesta valde emellertid att skicka 
svaret via formuläret till min e-postadress. Några valde att skriva ut enkäten med de 
ifyllda svaren, några fyllde i den manuellt eller på skrivmaskin. I enstaka fall 
redovisades svaren muntligt via telefon.  

Enkäten ställde relativt stora krav på den svarande, kanske gick den över 
gränsen till vad man kan förvänta sig och begära av informanterna vid en 
enkätundersökning. Att 28 institutioner av 30 ändå valde att besvara enkäten 
mottogs därför med en blandning av glädje och tillfredsställelse. Det måste dock 
anses som rimligt att institutioner av denna typ utan alltför stor möda, och utan att 
lämna alltför många felaktiga uppgifter, som princip skall kunna besvara frågor om 
sitt bestånd. Om materialet är sällan använt och efterfrågat blir kanske denna princip 
problematisk. Uppsatsens korrekthet är således beroende av att informanterna givit 
riktiga uppgifter om respektive institutions bestånd. Eventuellt felaktiga uppgifter kan 
emellertid ha sin grund både hos uppsatsförfattaren och informanterna. Eventuella 
felaktigheter vid sammanställningen och jämförelsen kan givetvis gå tillbaka enbart på 
uppsatsförfattaren. 

 Följande är de arkiv, bibliotek och museer till vilka enkäten skickades: 
 
 

1. Kungliga biblioteket (KB) 16. Skoklosters slotts bibliotek 
2. Carolina Rediviva i Uppsala 17. Vitterhetsakademiens bibliotek 
3. Lunds universitetsbibliotek 18. Riksarkivet (ej svarat) 
4. Göteborgs universitetsbibliotek 19. Krigsarkivet (ej svarat) 
5. Stockholms universitetsbibliotek 20. Landsarkivet i Uppsala 
6. Linköpings stadsbibliotek 21. Stockholms stadsarkiv 
7. Stifts- och landsbiblioteket i Skara 22. Landsarkivet i Härnösand 
8. Roggebiblioteket i Strängnäs 23. Landsarkivet i Vadstena 
9. Västerås stadsbibliotek 24. Landsarkivet i Visby 
10. Karlstads stadsbibliotek 25. Värmlandsarkiv 
11. Landsbiblioteket i Växjö 26. Landsarkivet i Göteborg 
12. Visby stadsbibliotek 27. Landsarkivet i Lund 
13. Kalmar stadsbibliotek 28. Landsarkivet i Östersund 
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14. Jämtlands länsbibliotek i Östersund 29. Forskningsarkivet vid Umeå universitet 
15. Sambiblioteket i Härnösand 30. Nordiska museet 

I det följande kommer stundtals de nummer som står framför respektive instituion att 
användas vid referenser till den aktuella institutionen.  

Inledningsvis var avsikten att det privatägda Kobergs slott utanför Trollhättan 
även skulle innefattas i enkätundersökningen. På slottet, som ägs av den friherreliga 
släkten Silverschiöld, finns ett enastående bibliotek, och detta har i sitt bestånd även 
tillfällesverser.62 Efter hand kom det dock att visa sig att detta var en praktisk 
omöjlighet. Slottets bibliotek har anknytning till Göteborgs Universitetsbibliotek, men 
det har ingen fast personal. I Göteborg äger de dessutom kataloger över beståndet 
på Kobergs bibliotek, men tillfällesverser tycks inte ingå i dessa.63 Det enda 
alternativet hade varit att jag själv for till biblioteket och satte mig in i beståndet. 
Detta blev en omöjlighet både i praktiskt och tidsmässigt avseende. 

 
62 Se exempelvis Ranius, 1987, s. 12. 
63 Benner, Margareta, muntligen på telefon 010205. 
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Resultatdel 

Termer och bestånd 

Om befintligheten av tillfällesverser 
Av de arkiv, bibliotek och museer som besvarat enkäten har endast en institution helt 
uteslutit förekomsten av tillfällesverser bland sina samlingar. Sambiblioteket i 
Härnösand meddelade att de inte äger ett bestånd av äldre material, varför inte heller 
tillfällesverser av den ålder som denna uppsats avser kan ingå i deras bestånd.64 Inte 
heller vid Visby stadsbibliotek finns tillfällesverser från perioden före 1830. Däremot 
finns senare tillfällesverser i bibliotekets lokalhistoriska samling (katalogiseras där på 
Hc.03 med anmärkningen Tillfällighetsdikt). Biblioteket ansvarar dessutom för en 
äldre läroverkssamling som bland annat innehåller ännu okatalogisreade 
doktorsavhandlingar. I dessa förekommer ofta tillfällesdikter. Vidare meddelade 
Landsarkiven i Uppsala och Östersund att de inte äger något samlat bestånd av 
tillfällesvers, men att det inte är omöjligt att enstaka verser kan påträffas i enskilda 
arkiv. Oftast är dock arkiven inte ordnade och förtecknade på en sådan detaljnivå 
att man utan stor möda kan påträffa dessa exemplar.  

Värt att notera här är att detta material i Sverige alltså finns hos alla de tre 
institutionstyperna, arkiv, bibliotek och museer. Troligt är att det även finns på fler 
institutioner av dessa typer som inte ingått bland dem som besvarat enkäten. Endast 
ett museum har tillfrågats för enkäten, Nordiska museet. Där förvarades 
tillfällesverserna vid museets arkiv, och det kan vara värt att ha i åtanke vid den 
följande resultatredovisningen. 

Använda termer 
Institutionerna använder ofta vedertagna termer som beteckning på materialet, men 
variationerna är ändå stora och en mängd beteckningar brukas. Nedan följer en 
redovisning av vilka termer som förekommer och används, samt på hur många och 

 
64 Hultén, Eila, muntligen på telefon, 010308. 
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på vilka institutioner de brukas. Man skall nog även tolka resultatet utifrån att några 
har avsett just vilken term man använder för materialet, medan några har meddelat 
under vilken rubrik detta samlats och ordnats. Några har även angivit termer som är 
mer specifika, och som tydligare talar om vilken typ av vers som avses. Rubriken 
antal avser på hur många institutioner termen förekommer. Institutioner refererar till 
institutionerna enligt uppställning ovan. 
 
Term   Antal Institutioner  
Personvers 10 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 26 
Personalvers 1 2 
Tillfällesvers 6 1, 2, 8, 9, 16, 24 
Tillfällighetsvers 5 8, 21, 24, 26, 29 
Tillfällesdikter 1 8 
Tillfällighetsdikter 1 8 
Tillfällespoesi 1 8 
Tillfällighetspoesi 1 8 
Verser till och över enskilda 1 1 
Verser över kungligheter 
(Vitt. Sv. Tillf. Vers. [& tal] Kungl.) 

1 1 

Historiska verser och tal 1 1 
Promotionsvers 1 2 
Verser till kungliga personer 1 2 
Hyllningsvers 2 5, 27 
Hyllningar 1 27 
Hyllningsdikt 1 27 
Frögderop 1 5 
Sorgekväde 1 5 
Likpredikningar 3 5, 13, 17 
Orationer 1 17 
Personaliesamling 1 23 
Biographica minora 1 6 
Levnadsteckningar 1 14 
Vers 1 24 

Ovanstående resultat har flera intressanta aspekter. Personvers används oftast, och 
det synes rimligt med tanke på att det mesta av den äldre tillfällesdiktningen är ställt 
just till enskilda personer. Tillfällesvers och tillfällighetsvers är de därefter mest vanligt 
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förekommande termerna. Sedan är mångfalden av beteckningar markant, och denna 
mångfald och en del av termerna kan behöva kommentar.  

Tydligt är att institutionerna verkar benämna materialet utifrån sina egna behov 
och önskemål. För KB:s (1) stora bestånd blir det exemplevis relevant att dela upp 
området i verser till och över enskilda, verser över kungligheter, historiska 
verser och tal, och  tillfällesverser (allmänna). Dessa termer har sedan utgjort 
grunden för hur man ordnat sitt material. Även några mindre institutioner 
kännetecknas dock av en terminologisk mångfald. Andra har föredragit att samla 
likartat material, där tillfällesverser ingår, under en och samma beteckning, 
exempelvis Biographica minora och personaliesamling. 

Viktigt att notera är även att några har angett orationer, vilka visserligen kan 
vara antingen diktade eller på vers, och likpredikningar som termer. Som nämnts 
ovan har tillfällesverser mycket gemensamt med dessa litteraturtyper, men det är 
ändå inte helt korrekt att alltid se dem som en och samma företeelse, och 
likpredikningar bör absolut inte räknas in bland tillfällesverser. Svaret syntes därför 
ganska förvånande. En förklarande omständighet kan vara att exemplevis 
likpredikningar ofta även innehåller tillfällesverser, och att det är detta som de 
svarande avser. 

Troligt är dock att inte alla termer som används har kommit med i uppställningen 
ovan. Från Carolina Rediviva meddelade de exempelvis att olika termer används 
beroende på vilket slags vers det är fråga om, och de nämnde där promotionsvers 
som ett exempel på en sådan särskild kategori. Förmodligen delas denna praxis av 
fler institutioner, eftersom det måste anses som självklart och helt rimligt att man 
använder mer specifika begrepp när detta synes nödvändigt. 

Slutligen kan man konstatera att de flesta av termerna är rimliga och adekvata 
som beteckningar för materialet i sin helhet, eller för delar av det. Den terminologiska 
mångfalden måste kanske ändå sägas utgöra en av områdets avigsidor, eftersom 
många termer egentligen tycks avse samma eller mycket liknande företeelser. 
Begreppet tillfällesdikt skulle nog kunna ersätta och innefatta de flesta av de 
ovanstående termerna. Undantagna blir då i strikt mening endast likpredikningar och 
de termer som är rubriker för samlingar av likartat material, exempelvis 
personaliesamling, där även likpredikningar kan innefattas. 

Beståndens storlek 
Följande uppställning över storleken på beståndet av tillfällesvers bygger på den 
uppskattning som institutionerna ombads göra i en av frågorna. Den siffra de 
meddelat avser hyllmeter, och varje hyllmeter multipliceras enligt bibliotekspraxis 
med 1 000 för att kunna ge en ungefärlig summa av antalet tryck. Siffran 1 000 utgår 
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från att varje enskilt tryck är ca 1 mm tjockt, men eftersom det självfallet även finns 
tryck som kan vara tjockare, dvs. om det innehåller fler sidor, kan summan 
omöjligen bli exakt. Sedan bygger institutionernas angivelser på uppskattningar, och 
dessa kan vara mer eller mindre korrekta. Ofta har de dessutom angivit att materialet 
förvaras i kapslar eller band, och även dessa tar en viss plats som blir svår att 
beräkna. Vidare är inte alltid kapslarna och banden helt fulla.  

 
Institution    Hyllmeter 
1. Kungliga biblioteket 30 
2. Carolina Rediviva 19 
3. Lunds universitetsbibliotek 13 
4. Göteborgs universitetsbibliotek 4 
5. Stockholms universitetsbibliotek 3 
6. Linköpings stadsbibliotek 2465 
7. Stifts- och landsbiblioteket i Skara 2 
8. Roggebiblioteket i Strängnäs 10 
9. Västerås stadsbibliotek 14 
10. Karlstads stadsbibliotek 1,2 
11. Landsbiblioteket i Växjö 0,12 
13. Kalmar stadsbibliotek 3,5 
14. Jämtlands läns bibliotek i Östersund 10 
16. Skoklosters slotts bibliotek 4 
17. Vitterhetsakademiens bibliotek 10 
21. Stockholms stadsarkiv 0,5 
22. Landsarkivet i Härnösand 1 
23. Landsarkivet i Vadstena 4,5 
24. Landsarkivet i Visby Ingen uppgift 
25. Värmlandsarkiv 1 
26. Landsarkivet i Göteborg 0,5 
27. Landsarkivet i Lund Ingen uppgift 
29. Forskningsarkivet vid Umeå Universitet 0,01 
30. Nordiska museet Ingen uppgift 

Summa:    155. 33 

 
65 Fyra hyllmeter av dessa består av dupletter av tillfällesverser till enskilda personer. 
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Om summan från tabellen multipliceras med 1000 får man slutsumman 155 330. 
Antalet exemplar av tryck med tillfällesverser på de medverkande institutionerna rör 
sig alltså kanske om runt 150 000, om man räknar in de osäkerhetsfaktorer som 
redogjorts för ovan. Då bör man också hålla i minnet att trycken ofta innehåller fler 
än en tillfällestext, men även att summan avser exemplar och att exemplar av samma 
dokument givetvis kan finnas vid flera institutioner. Beståndet är i vilket fall mycket 
omfattande. 

Till ovanstående skall läggas att några institutioner har meddelat att kapslar i ligg- 
eller patentfolio förekommer, exemplevis har KB 32 sådana kapslar. Dessa har av 
praktiska skäl inte tagits med i sammanräkningen. Vidare kan man inte utesluta att 
några institutioner räknat med annat material än endast tillfällesverser. Exempelvis 
kan några ha tagit med likpredikningar i sin sammanräkning. Den slutgiltiga summan 
blir därför osäker, men den torde ändå kunna ge en indikation om materialets 
omfattning. 

Beståndens innehåll 
Den allra största delen av bestånden på de berörda institutionerna utgörs naturligtvis 
av svenskt material, men utländska tillfällesverser förekommer. På Carolina Rediviva 
finns exempelvis ett betydande sådant bestånd. Detta har dock inte räknats med då 
de besvarat enkäten. Vidare tycks 1700-talstryck dominera kraftigt i antal, och det 
synes rimligt med tanke på att produktionen av tillfällesdikter var störst då. På de 
flesta institutionerna tycks samlingarna med tillfällesvers huvudsakligen ha förvärvats 
genom donationer. För de större biblioteken (KB, Carolina Rediviva och Lunds UB) 
har även pliktleveranser varit ett viktigt förvärvssätt. Dessa fungerade dock inte 
tillförlitligt inledningsvis, men från mitten av 1700-talet ökade andelen inkommande 
pliktexemplar.66 Viktigt att nämna är också att Carolina Rediviva gjort kopior av 
andra institutioners exemplar för att komplettera det egna beståndet. Det tycks även 
som att flera institutioner i en särskild utsträckning äger tillfällesverser som har sitt 
ursprung i eller en annan anknytning till den aktuella trakten, exempelvis har de 
tillfällesverser från det lokala tryckeriets produktion vid Stifts- och landsbiblioteket i 
Skara, vid Kalmar stadsbibliotek och vid Landsbiblioteket i Växjö.  

Tillfällestryckens proveniens har för de flesta institutionerna varit svår att 
redogöra för. I en del fall har dock hela beståndet av tillfällesvers förvärvats genom 
en enskild donation, och då kan proveniensen ofta anges. Exempelvis donerade 
revisorn Otto Kugelberg runt förra sekelskiftet sin personaliesamling till Landsarkivet 

 
66 Se även Ridderstad, 1983, s. 246 
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i Vadstena. I de fall då verserna ingår i enskilda arkiv är också proveniensen oftast 
möjlig att fastställa. 

Beståndens förvaring 
En viktig slutsats är rimlig att dra vid betraktande av i vilken grad institutionerna har 
valt att särskilja tillfällesverserna från övrigt bestånd. De institutioner som äger 
betydande samlingar tycks nämligen även i högre grad förvara tillfällesverserna 
separat. På flera arkiv, exempelvis Landsarkivet i Lund, Stockholms stadsarkiv och 
Forskningsarkivet i Umeå, ligger de inordnade bland övriga handlingar. Vid 
Landsarkivet i Vadstena förvaras de emellertid separat eftersom de förvärvats 
genom en enskild donation. De största biblioteken (KB, Carolina Rediviva och 
Lunds UB) har som princip separerat verserna från det övriga beståndet, men det 
finns ändå en mängd undantag från denna regel. Tryckta tillfällesverser kan bland 
annat återfinnas i samlingar som bevarats intakta. På Carolina Rediviva kan man 
exempelvis finna tryckta tillfällesverser i den Palmsköldska handskiftssamlingen som 
förvaras på handskriftsavdelningen. På KB kan vidare tillfällesverser återfinnas både 
på avdelningen för okatalogiserat material och bland raritetssamlingarna. På KB och 
Carolina Rediviva förvaras i princip otryckta tillfällesverser på 
handskriftsavdelningen.  

Förutom ovan nämnda förvaringssätt förekommer ett flertal varianter. Vid 
Nordiska museets arkiv ligger exemplevis det fåtal handskrivna tillfällesverser de äger 
tillsammans med liknande material. Vid Vitterhetsakademiens bibliotek återfinns 
tillfällesverserna delvis i Rosenhane-samlingen och delvis i raritetssamlingen. Vid 
Göteborgs UB och Landsbiblioteket i Växjö förvaras verserna separat tillsammans 
med annat okatalogiserat material. Vid Värmlandsarkiv återfinns handskrivna verser i 
arkivvolymerna, medan tryckta står som småskrifter i arkivets bibliotek. Vid Kalmars 
stadsbibliotek står de handskrivna verserna i handskriftssamlingen, medan de tryckta 
förvaras inom avdelningen genealogi i bibliotekets arkiv. På Skokloster förvaras 
tillfällesverserna integrerade med de adelsbibliotek de tillhör, och har i princip alltså 
inte separerats från det övriga beståndet. 

De institutioner som uppgivit att de valt att binda in huvudsamligen av 
tillfällesverser är KB, Carolina Rediviva och Karlstads stadsbibliotek. Av intresse är 
att Karlstads band innehåller både tryckta och handskrivna tillfällesverser. På övriga 
institutioner ligger verserna huvudsakligen i arkivkapslar.  

Huvudintrycket även på denna punkt är att varje institution har valt att förvara 
materialet på ett sätt som passar dem. Därför varierar förvaringsprincipen från ställe 
till ställe, och de generella slutsatser som ändå dras ovan måste således betraktas 
med en viss reservation. 
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Litteratur 
Några institutioner har uppgivit litteratur som behandlar deras bestånd av 
tillfällesvers. En del av titlarna har redan nämnts ovan. Vid några fall har jag inte 
angivit den litteratur institutionerna uppgivit, eftersom jag ansett att den fallit utanför 
ramen för vad som var syftet med frågan. Jag har inte heller lagt till titlar i den mån 
jag känt till några. Informationen i tabellen nedan bygger således på institutionernas 
egna uppgifter. Viktigt att veta är dessutom att flera av de i undersökningen 
medverkande institutionerna omnämns i flera av de bibliografier som nämns under 
Forskningsläge ovan. 

 
Institution   Litteratur 
Stifts- och landsbiblioteket i Skara Sallander, Hans, Personversar tryckta i Skara 

under1700-talet: bibliografisk förteckning, 1970. 
Västerås stadsbibliotek En kommande artikelserie i Vestmanlands Läns 

Tidning, författad av litteraturvetaren doc. Staffan 
Bergsten. 

Kalmar stadsbibliotek Almqvist, Sven, Småländska personverser, del II, 
1974. 

Linköpings stadsbibliotek Ranius, Allan, Biographica minora: förteckning över 
personversar och likpredikningar tryckta i Linköping 
1636–1970, 1987. 

Jämtlands läns bibliotek i Östersund Kardell, S. J. Katalog över Jämtlands biblioteks 
småskrifter, 1885. 

Nyttjande och efterfrågan 

Beståndens nyttjande 
Följande uppgifter avser i vilken mån de berörda institutionerna anser att deras 
bestånd av tillfällesvers har nyttjats. På frågan om i vilken grad de anser att beståndet 
nyttjats fördelar sig svaren således som följer: 

 
Mycket En del Lite Inte alls Inget svar 
2 6 12 3 5 

Som synes har inte alla institutioner valt att besvara frågan. Resultatet är ändå 
intressant. Carolina svarade mycket och KB skapade ett eget alternativ och angav 
ganska mycket. De har dock båda placerats under mycket-rubriken. Man kan 
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säkert tänka sig en mängd orsaker till varför just dessa två institutioner anser att 
deras material av tillfällesvers är mycket använt, men att deras stora bestånd är 
kända samt att de båda ligger i universitetsstäder torde kunna utgöra en del av 
förklaringen.  

Landsarkivet i Vadstena, Linköpings stadsbibliotek, Göteborgs UB, Kalmar 
stadsbibliotek, Lunds UB och Stifts- och landsbiblioteket i Skara har sedan uppgivit 
att deras bestånd av tillfällesvers använts en del. Även här kan en mängd orsaker 
tänkas, men det faktum att alla dessa institutioner äger en betydande mängd 
tillfällesverser måste anses vara relativt känt. Flera av institutionerna har bibliografier 
som täcker delar av beståndet, och samtliga omnämns i åtminstone någon av de 
bibliografier som finns över tillfällesverser i Sverige (se ovan).  

De tre institutioner som angivit att deras tillfällesverser inte använts alls är 
Stockholms UB, Landsbiblioteket i Växjö och Landsarkivet i Lund. Huvudorsaken 
till det kan vara att beståndet är okänt för användarna. I Växjö och Lund kan även 
materialets ringa omfattning ha en viss betydelse. 

Övriga institutioner har markerat lite-alternativet. I många fall kanske detta är 
både rimligt och naturligt, men man bör särskilt lägga märke till att institutioner som 
Roggebiblioteket, Västerås stadsbibliotek och Vitterhetsakademiens bibliotek 
samtliga hamnar i denna katergori. Detta trots att de alla äger betydande bestånd av 
tillfällesvers.  

Efterfrågan 
På frågan om huruvida institutionerna märkt av ett ökat intresse för deras bestånd av 
tillfällesverser under det senaste decenniet har svaret utfallit på följande sätt: 

 
Ja Nej Vet inte Inget svar 
5 11 7 5 

Här tycks det vara svårare att dra generella slutsatser vad gäller resultatets 
fördelning. De institutioner som besvarat frågan jakande är KB, Stockholms 
universitetsbibliotek, Vitterhetsakademiens bibliotek, Kalmar stadsbibliotek och 
Skoklosters slotts bibliotek. De övriga har svarat nej eller vet inte. Min förmodan 
om att fler forskare under senare tid har ägnat sig åt tillfällesverserna kanske man kan 
anse falsifierad av detta resultat. Att ett stort antal institutioner ändå inte märkt av 
någon skillnad kan dock tolkas som att användarna av olika anledningar inte har 
uppmärksammat eller insett att detta material faktiskt finns på en mängd institutioner 
runt om i landet. 
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Viktigt att notera är också att om en institution besvarat frågan ovan nekande 
behöver detta inte innebära ett dess bestånd av tillfällesvers inte nyttjats. Frågan 
avsåg att undersöka förändringen i efterfrågan. Om en institution haft en stor 
efterfrågan under lång tid har ingen förändring skett, men efterfrågan är trots det stor. 
Denna omständighet skulle kunna gälla för någon av institutionerna ovan, exemplevis 
Carolina Rediviva, men detta skall inte ses som något annat än en spekulation. För 
övrigt säger uppgiften om att efterfrågan ökat inget om hur mycket den har ökat.  

Några institutioner har lämnat en kommentar till frågan. Landsarkivet i Vadstena 
meddelade exempelvis att skapandet av personregister 1970 gjorde att samlingen 
började användas, och då främst av släktforskare. Även KB och Landsarkivet i 
Härnösand angav släktforskare som den främsta användargruppen. Vid Karlstads 
stadsbibliotek har verser främst ur den Fryxellska samlingen efterfrågats. Denna 
samling innehåller huvudsakligen material om Värmland och Värmlänningar. Vidare 
har två institutioner nämnt Göran Stenbergs avhandling om likpredikningar Döden 
dikterar som ett exempel på ett intresse från forskarhåll för detta slags material. 

Katalogisering 

Katalogisering 
Följande institutioner har uppgivit att deras bestånd av tillfällesverser har 
katalogiserats: 

 
1. Kungliga biblioteket 17. Vitterhetsakademiens bibliotek 
2. Carolina Rediviva 21. Stockholms stadsarkiv 
3. Lund universitetsbibliotek 23. Landsarkivet i Vadstena 
6. Linköpings stadsbibliotek 25. Värmlandsarkiv 
8. Roggebiblioteket 26. Landsarkivet i Göteborg (ej i separat katalog) 
9. Västerås stadsbibliotek 27. Landsarkivet i Lund (ej i separat katalog) 
16. Skoklosters slotts bibliotek 

En viss tveksamhet tycks ha förekommit för vad som skall kunna kallas katalog, 
eftersom det på vissa håll endast förekommer enklare register. Grundbetydelsen av 
katalog är förteckning, vilket även nämnts ovan. Den bibliografiska beskrivningens 
eventuella torftighet bör därför vara irrelevant för vilken beteckning man skall 
använda. Så länge som förteckningen gäller realexemplar med en särskild provinsiell 
avgränsning, exempelvis exemplar i ett särskilt biblioteks samlingar, är katalog en 
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adekvat term.67 Den terminologiska tveksamheten kan dock ha lett till att några 
institutioner har misstolkat frågan. Därför blir resultatet även här osäkert. 

Landsarkivet i Vadstena har medtagits i ovanstående uppställning, och detta kan 
synas inkonsekvent om man utgår från definitionen av katalog ovan. Deras register är 
ett personregister över mottagare och författare, och inte en katalog i vår mening. 
Den avgörande skillnaden är att huvudfokus i en katalog är dokumenten, medan 
Vadstena har använt personuppgifterna som utgångspunkt. Skillnaden i praktiken blir 
för detta material dock inte stor. Därför har Vadstena räknats med här och 
fortsättningsvis under resten av de punkter som avser katalogisering.  

Vidare har Carolina Rediviva på denna punkt gjort en intressant anmärkning. För 
deras del gäller att samlingen av personverser är katalogiserad. I denna katalog ingår 
även en del av promotionsverserna, men de övriga tillfällesverserna är oftast 
okatalogiserade, om man undantar de 1500-talstryck som finns med i Collijns 
bibliografi över århundradet. Dessutom kan separat tryckta tillfällesdikter av angivna 
författare ligga i kapselavdelningen Sv. litt. Dikter, och de kan vara antingen 
katalogiserade eller okatalogiserade. Vid Lunds universitetsbibliotek råder liknande 
omständigheter. Deras svar avser endast samlingen av personverser. De äger dock 
även ett stort bestånd av andra tillfällesverser, men dessa är i regel okatalogiserade 
och inordnade på flera olika sätt. 

Tidpunkt för katalogiseringen 
1. Kungliga biblioteket kontinuerlig katalogisering 
2. Carolina Rediviva ? - en bit in på 1960-talet 
3. Lunds universitetsbibliotek runt år 1900, revision under 1970-talet 
6. Linköpings stadsbibliotek katalogen förstördes i branden 1996 
8. Roggebiblioteket 1879–1883, 1980-talet 
9. Västerås stadsbibliotek under 1960-talet 
16. Skoklosters slotts bibliotek 1970–1990-talet 
17. Vitterhetsakademiens bibliotek under 1800-talet 
21. Stockholms stadsarkiv 1930-talet 
23. Landsarkivet i Vadstena 1963–1969 
25. Värmlandsarkiv katalogiseringen pågår 
26. Landsarkivet i Göteborg kontinuerlig katalogisering 
27. Landsarkivet i Lund kontinuerlig katalogisering 

 
67 Se vidare DuRietz, 1999, s. 232 ff 
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Även under denna punkt finns det anledning att kommentera resultatet. Oftast är 
katalogerna relativt gamla, Skokloster och Värmlandsarkiv undantagna. På grund av 
institutionernas sätt att besvara frågan är det i några fall svårt att få en bild av hur 
katalogsituationen verkligen är. KB har uppgivit att man katalogiserar kontinuerligt. 
Det får man dock förmoda att även de gör som katalogiserade huvuddelen av sitt 
bestånd av tillfällesverser vid ett tidigare tillfälle, i de fall då det inkommer nya 
exemplar. KB har emellertid en kortkatalog över verser till enskilda, och huvuddelen 
av den har med största sannolikhet katalogiserats för flera decennier sedan. 
Landsarkiven i Lund och Göteborg äger inga separata kataloger över tillfällesverser, 
men registrerar dem i samband med mottagande och inordning av arkiv. Troligen 
registrerar flera arkiv tillfällesverser på detta sätt. Att dessa inte har svarat jakande 
på frågan om huruvida de har katalogiserat dem eller inte kan bero på att de antog 
att frågan gällde huruvida de katalogiserats separat eller inte. Här finns alltså ännu en 
risk att resultatet har blivit skevt. 

Flera institutioner har vidare uppgivit att de fortfarande katalogiserar 
tillfällesverser, förutom dem som tidigare svarat att de katalogiserar för tillfället eller 
kontinuerligt. Roggebiblioteket har meddelat att katalogiseringen av tillfällesverser 
vilar i stort sedan 1980-talet, men att de återupptar den när de har personalresurser. 
Ambitionen är att de även skall skapa en datoriserad katalogversion. Linköpings 
stadsbibliotek katalogiserar också fortfarande, och avsikten är att skapa en ny 
katalog eftersom den gamla förstördes vid branden 1996. Carolina Rediviva 
katalogiserar alltjämt nyförvärvade personverser. Vid Vitterhetsakademiens bibliotek 
katalogiserar man däremot inte detta material längre. Verser tillförs inte samlingen, 
och det finns ej resurser att katalogisera färdigt den delvis okatalogiserade 
Rosenhane-samlingen, där tillfällesverser även ingår. Vid Stockholms stadsarkiv 
katalogiseras tillfällesverser vid nyttjande. Även Skokloster katalogiserar alltjämt, 
eftersom det finns rester av okatalogiserade tillfällesverser i band som är skadade 
eller mycket sköra. Lunds universitetsbibliotek katalogiserar inte längre, eftersom de 
inte på mycket länge förvärvat tillfällesverser. Inte heller Landsarkivet i Vadstena och 
Västerås stadsbibliotek katalogiserar längre detta material. 

Regler och riktlinjer vid katalogiseringen 
Endast några institutioner har angivit att man använt några särskilda regler eller 
riktlinjer då man katalogiserat sitt bestånd av tillfällesvers. Linköpings stadsbibliotek 
meddelade att man har för avsikt att stämma av sina katalogiseringprinciper med KB 
innan man inleder sin nykatalogisering. Vid KB följer man sina egna interna 
katalogregler, och en liten del av materialet har även katalogiserats i Libris. 
Landsarkivet i Lund har uppgivit att man använder sig av Riksarkivets riktlinjer för 
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hur arkivförteckningar skall upprättas som rättesnöre, och Värmlandsarkiv meddelar 
att man katalogiserar sina tillfällesverser enligt ungefär samma princip som vanliga 
böcker. Stockholms stadsarkiv katalogiserar dem enligt KRS. Skokloster använder 
sig av en så kallad raritetskatalogisering. Denna följer en modell som utarbetats i 
samarbete med bibliotekarier vid KB:s tidigare raritetsavdelning. Vid Västerås 
stadsbibliotek användes vid katalogiseringen på 1960-talet de regler för svenska 
bibliotek som då gällde för lokala tryck. 

Att just de ovanstående institutionerna givit information på denna punkt kan 
förmodligen förklaras med ett de nyligen, kontinuerligt eller för tillfället arbetar med 
katalogisering av detta material. Frågan torde således vara aktuell för dem. De regler 
som eventuellt användes vid de institutioner med äldre kataloger har kanske fallit i 
glömska vid det här laget. Viktigt att notera här är att flera institutioner följer uttalade 
regler för hur man skall katalogisera materialet, men att dessa regler inte synes vara 
enhetliga över institutionsgränserna, utom i något fall.  

Av särskilt intresse är att Skokloster använt raritetskatalogisering för 
tillfällesverserna. Frågan om vad som i princip gör ett dokument eller ett exemplar till 
en raritet är dock invecklad. Sten G. Lindberg har nämnt fem faktorer som man bör 
ta hänsyn till vid raritetsbedömningar av tryck: idéhistorisk betydelse, boksociologisk 
härkomst eller proveniens, bokhistoriskt ursprung eller typografi, boksociologisk och 
bokhistorisk form: band, pedagogisk betydelse: bild.68 Utifrån dessa kriterier kan 
man konstatera att tillfällesverser generellt knappast kan kallas rariteter. Givetvis finns 
enskilda tillfällestryck som bör kallas rariteter69, men det måste avgöras från fall till 
fall. Att Skokloster använder raritetskatalogisering torde därför tyda på att de 
bedömt att deras exemplar av tillfällesverser uppfyller någon eller några av de ovan 
nämnda kriterierna. 

Katalogens form 
Institutionerna har uppgivit följande angående katalogens form: 

 
1. Kungliga biblioteket kortkatalog (verser över enskilda), och en del poster i Libris 
2. Carolina Rediviva kortkatalog (över personverser) 
3. Lund universitetsbibliotek två kortkataloger, hand- eller maskinskrivna kort 
6. Linköpings stadsbibliotek kortkatalogen förstörd 1996, för närvarande endast Ranius' 

tryckta bibliografi 

 
68 Lindberg, 1971, s. 243. Se gärna även Chevallier, 1999. 
69 Vid KB:s raritetsavdelning finns exempelvis tillfällesskrifter med Johann Kankels berömda 
labyrinttryck. Se vidare exempelvis Almqvist, 1965. 
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8. Roggebiblioteket 1879–1933: handskriven och bunden katalog, 1980-talet: 
maskinskriven kortkatalog 

9. Västerås stadsbibliotek kortkatalog 
16. Skoklosters slotts bibliotek handskriven katalog (kommer med början 2001 att läggas in 

i Libris-basen) 
17. Vitterhetsakademiens bibliotek handskriven katalog i en bunden volym 
21. Stockholms stadsarkiv kortkatalog, databas 
23. Landsarkivet i Vadstena maskinskrivna band 
25. Värmlandsarkiv datoriserad katalog 
26. Landsarkivet i Göteborg maskinskrivna arkivförteckningar, resp. inlagda i dator (ej 

separat för vers) 
27. Landsarkivet i Lund datoriserade arkivförteckningar (ej separat för vers) 

Som synes har tillfällesverserna på vissa institutioner börjat läggas in i databaser, eller 
datoriserade kataloger, men helhetsintrycket är ändå att det är kortkatalogen som är 
den vanligaste formen. Kortkatalogen är också den vanligaste katalogformen på de 
institutioner med stora bestånd, och den var länge ett utmärkt redskap för att 
tillgängliggöra materialet. De sökmöjligheter som en databas eller en datoriserad 
katalog nu kan erbjuda kan den dock självfallet inte komma i närheten av.  

Viktigt att notera är att några institutioner som har en tryckt katalog över delar av 
sitt bestånd av tillfällesverser inte finns med i ovanstående uppräkning. Detta beror på 
att de markerat nej-alternativet på den fråga som gällde huruvida tillfällesverserna 
katalogiserats eller ej. Dessa tryckta kataloger kommer dock att nämnas nedan. 

Katalogpostens information 
Institutionerna har meddelat följande vad gäller de uppgifter som den enskilda 
katalogposten innehåller:  

 
1. Kungliga biblioteket mottagare, yrke (ibland), datum, dikttyp, format, författare 

(katalogen för verser över enskilda) 
2. Carolina Rediviva mottagare, författare, dikttyp, format, år (katalogen 

personverser) 
3. Lunds universitetsbibliotek Om författaren är ingången: 

författare, mottagare, år, dikttyp 
Om mottagaren är ingången: 
mottagare, titel, år, format 

8. Roggebiblioteket I katalog från 1879–1933: 
år, datum, tryckort, format, innehåll, författare 
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I katalog från 1980-talet: 
mottagare, anledning/tillfälle, datum, år, tryckort och år, 
författare 

9. Västerås stadsbibliotek författare, mottagare. Västeråstryck har även titel, tryckår, 
tryckort et cetera angivna 

16. Skoklosters slotts bibliotek författare, mottagare, tryckort, tryckare/förläggare, typsnitt, 
format, foliering/paginering, språk, illustrationer, vignetter, 
band (material, dekor), proveniens, förkomst i äldre 
kataloger 

17. Vitterhetsakademiens bibliotek mottagare, år, författare 
21. Stockholms stadsarkiv författare, mottagare, tryckår, omfång 
23. Landsarkivet i Vadstena Om författaren är ingången: 

författare, mottagare, mottagarens yrke, år, dikttyp (ibland) 
Om mottagaren är ingången: 
mottagare, yrke, ort, år, antal tryck (ibland) 

25. Värmlandsarkiv ingen uppgift 
26. Landsarkivet i Göteborg ingen uppgift 
27. Landsarkivet i Lund uppgift om arkivbildare, serie och volym där versen finns. 

Ibland anges även år 

Som synes i tabellen varierar katalogpostens utförlighet mycket beroende på 
institution. Utförligast beskrivning har Skoklosters slotts bibliotek, och kanske är det 
därför den institution som bäst förmår göra materialet rättvisa. Det skall dock noteras 
att den stora skillnaden gentemot övriga institutioner är att posterna där innehåller fler 
uppgifter som ligger på dokument- och exemplar-nivå, dvs. uppgifter som tryckare, 
typsnitt, band etc. På de övriga institutionerna tycks informationen vara sådan som 
relativt lättvindigt kan härledas från dokumentet, utom i de fall då författare eller 
mottagare är anonyma, då oftast en större arbetsinsats krävs. Man kan även 
ifrågasätta i vilken mån som posternas information på alla institutioner ovan förmår att 
identifiera och karaktärisera dokumenten på ett adekvat och tillräckligt sätt. Allt för 
få uppgifter i posten försvårar detta. Om man jämför ovanstående kataloginformation 
med de uppgifter som Segebrecht efterfrågar i sitt koncept ovan blir detta ännu 
tydligare. Det Segebrecht vill se är fler uppgifter på både verk- och representation 
av verk-nivå, dvs. information som berör språk, versmått, grundkoncept et cetera, 
och den typ av uppgifter som Skokloster erbjuder, dvs. information på dokument- 
och exemplar-nivå. Endast en bråkdel av dessa uppgifter kan katalogerna bidra 
med i nuläget. 
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Man kan även konstatera att den information som gives vid Landsarkivet i Lund 
inte avser tillfällesverserna som dokument, utan endast i vilka volymer de kan 
påträffas. Detta gäller säkert för flera av arkiven. Det kan man inte kalla 
katalogisering enligt definitionen ovan, eftersom den förutsätter att enskilda dokument 
har förtecknats. Att informationen ändå förmedlas här beror på att institutionernas 
sätt att besvara enkäten har föjts vid resultatredovisningen. 

Vidare är katalogpostens information naturligtvis mycket viktig, men för att kunna 
utnyttja den krävs naturligtvis att dess uppgifter även är sökbara i någon utsträckning. 

Ingångar och ordnande 

Ingångar 
Vad gäller frågan om vilka ingångar som finns till materialet är institutionstypen av 
avgörande betydelse. En skiljelinje finns här mellan arkiv och bibliotek70, och denna 
beror främst på hur institutionerna tillgängliggör och ordnar sitt bestånd i allmänhet. 
För de arkiv som förvarar tillfällesverserna i de enskilda arkiven utgör givetvis 
arkivförteckningarna den huvudsakliga ingången. Vid Landsarkivet i Göteborg kan 
man exempelvis då söka under tryck på personnamn. I Nationella Arkiv Databasen 
(NAD), som innehåller förteckningar över enskilda arkiv, kan man även söka på 
exempelvis vers / hyllning / dikt som slagord eller i fritextsökningar. Vid 
Landsarkivet i Härnösand kan man vidare söka på personnamn under signaturen Lz i 
den systematiska katalogen till Härnösands läroverksbibliotek, vilket inkom till 
arkivet i mitten av 1990-talet. Man kan dock sällan finna personer i den alfabetiska 
katalogen där. 

För biblioteken, samt för de arkiv som förvarar huvuddelen av tillfällesverserna 
separat eller tillsammans med liknande material, ser det annorlunda ut. Skara stifts- 
och landsbibliotek saknar en katalog över detta material, men mycket är ändå lätt att 
hitta eftersom Sallanders bibliografi över Skaratrycken finns. För Linköpings 
stadsbibliotek är situationen den samma. Kortkatalogen förstördes 1996, men 
Ranius' bibliografi över Linköpingstryck är nu en möjlig sökväg. Kalmar 
stadsbiblioteks tillfällesverser har beståndsmarkerats i Sven Almqvists bok om 
Kalmartrycken. Vid Jämtlands läns bibliotek i Östersund finns S. J. Kardells 
Katalog öfver Jämtlands biblioteks småskrifter från 1885. Där finns en del av 
tillfällesverserna förtecknade. Likaså finns Nils Lindahls Katalog över Fryxellska 
samlingen i Karlstads stifts- och läroverksbibliotek från 1930 för Karlstads 

 
70 Nordiska museet har lämnat frågan obesvarad.  
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stadsbibliotek, och i den finns troligen de flesta av de värmländska personverserna 
från före 1794 förtecknade. Vid Skoklosters slotts bibliotek finns för detta material 
dels kataloger över de enskilda famljebibliotekens bestånd, dels en alfabetisk 
katalog. 

Den största delen av de övriga institutionerna har författare och mottagare som 
ingångar. Stockholms universitetsbibliotek och Roggebiblioteket (katalogen från 
1980-talet) har dock endast författare som ingång, medan Vitterhetsakademiens 
bibliotek endast har mottagare. Vid Landsbiblioteket i Växjö finns ingen ingång alls 
till materialet. Verserna ligger osorterade i boxar med etiketter som berättar att det 
rör sig om personverser från 1800-talet. Vid Värmlandsarkiv finns däremot 
tillfällesverserna förtecknade som vanliga böcker i en datoriserad katalog, och detta 
medger flera ingångar, exempelvis författare, ämne och titel. Linköpings 
stadsbibliotek har angivit att Ranius' bibliografi innehåller mottagar-, författar-, 
pseudonym- och signaturregister, och dessa fungerar nu som de enda ingångarna till 
materialet. 

Som synes av ovan har begreppet ingång använts i en vidare bemärkelse. En del 
har därför tagit upp de ställen där man kan söka på tillfällesverser, medan andra har 
uppgivit vilka sökvägar som finns i existerande kataloger och register. Några har 
lämnat frågan obesvarad. Ingångar, i den snävare bemärkelsen, som de tryckta 
bibliografierna och katalogerna ger har inte räknats med ovan, med ett undantag. 
Detta beror på att institutionernas svar på frågan har följts. 

De ingångar som har behandlats här har alltså huvudsakligen gällt dem som ges i 
katalogerna, men även andra vägar har berörts. På de flesta institutionerna ger 
hylluppställning och fysiskt ordnande av samlingarna hjälp då man söker i beståndet, 
vilket således också kan sägas skapa ingångar. Mer om detta nedan. 

Huvudordningselementet 
Med begreppet huvudordningselement avses den bibliografiska entitet efter vilken 
dokumenten ordnas fysiskt, dvs. om man gör författaren till huvudordningselement 
sorteras dokumenten alfabetiskt efter författarens efternamn (inverterat) vid 
hylluppställningen. Generellt kan även sägas att det mest lämpliga är att den 
bibliografiska entitet som är mest sökrelevant används som huvudordningselement.71 

Vid de flesta av de i enkäten medverkande institutionerna är mottagaren 
huvudordningselementet, men andra varianter förekommmer. Vid Stockholms 
universitetsbibliotek och vid Värmlandsarkiv är författaren huvudordningselement. 

 
71 Johansen, 1991, s. 26. 
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Vid Landsarkivet i Vadstena är uppgiften om datum huvudordningselement. 
Uppställningen är alltså kronologisk. Skokloster har angivit att man ställer upp 
dokumenten enligt äldre kataloger. Några institutioner har inte heller sorterat eller 
ställt upp sitt bestånd av tillfällesvers överhuvudtaget. På KB är mottagaren 
huvudordningselement för samlingarna med verser över enskilda. I samlingarna med 
verser till kungligheter, historiska verser och tal, samt verser vid särskilda tillfällen är 
emellertid författaren huvudordningselement, och om författaren är anonym eller 
okänd är titeln det som avgör hylluppställning. Förhållanden liknande dessa kan även 
vara fallet på Carolina Rediviva, som i sitt svar på enkätfrågan endast har avsett 
samlingen av personvers.  

För arkiven gäller även att verserna till stor utsträckning ligger tillsammans med 
övrigt material i enskilda arkiv, varför begreppet huvudordningselement enligt 
definitionen ovan blir irrelevant, detta gäller exempelvis Forskningsarkivet vid Umeå 
Universitet, Landsarkivet i Visby och Landsarkivet i Göteborg. Proveniensprincipen 
är här i stället utgångspunkten för hur material överhuvud skall ordnas på hyllorna, 
och man måste därför oftast känna till i förväg hos vilken arkivbildare verserna 
förvaras för att kunna återvinna dem.  

Den vanligaste typen av huvudelement är alltså mottagaren, och detta kan nog till 
stor del förklaras med att tillfällesversernas värde oftast har ansetts ligga i deras 
innehåll av personalier, dvs. uppgifter om personers liv och verk. Det är den person 
till vilken dikten ställts, dvs. mottagaren, som personalierna avser. Ofta är det också 
svårare att fastställa författare till en dikt, än att fastställa till vem dikten är skriven. 
Allt runt själva företeelsen tillfällesvers syftar till att det är mottagaren som skall 
upphöjas och framhävas. Författarens roll är underordnad. Därför saknar en del 
tillfällesverser uppgifter om författare, och en del har endast författarsignaturer av 
olika slag. Att fastställa författarens namn kan således vara ett mödosamt arbete. 
Med mottagaren som huvudordningselement tillgängliggör man även materialet bättre 
för den grupp av användare som exempelvis släktforskarna utgör. För dem kan 
tillfällesversernas personuppgifter vara viktiga källor. För litteraturvetare som 
exempelvis vill kartlägga författarskap är det däremot inte till någon hjälp om 
dokumenten är ordnade efter mottagaren i första hand. Sammanfattningsvis måste 
man ändå anse att mottagaren är det mest rimliga alternativet vid val av 
huvudordningselement. 

Det fysiska ordnandet av tillfällesverserna 
Följande information avser hur tillfällesverserna ordnats fysiskt på hyllorna eller i 
kapslarna, och är tänkt att meddela efter vilka kriterier som uppställningen 
genomförts. Uppgifterna kan dock omöjligen vara heltäckande. Som regel avses 
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huvudsamlingen / -samlingarna av tillfällesvers i de fall då en sådan finns. 
Tillfällesverser kan emellertid ofta påträffas också utanför dessa. Vidare har några 
institutioner lämnat denna fråga obesvarad. 

 
1. Kungliga biblioteket Kronologiskt (i år), alfabetiskt, efter format (8:o, 4:o, folio, 

stor folio, liggfolio). Verser till kungligheter och övriga 
kategorier (jmf ovan) separat uppställda. 

2. Carolina Rediviva Kronologiskt (i tio-årsperioder), alfabetiskt, efter format. 
(Gäller samlingen med personvers) Verser till kungligheter 
och övriga kategorier separat.  

3. Lunds universitetsbibliotek I en svit alfabetiskt efter mottagaren.  
4. Göteborgs universitetsbibliotek Kronologiskt, alfabetiskt, format (två olika), vissa 

kungligheter separat. 
5. Stockholms universitetsbibliotek Alfabetiskt i två grupper efter genre: hyllningsverser och 

frögderop, respektive sorgekväden och likpredikningar. 
6. Linköpings stadsbibliotek Alfabetiskt efter mottagaren. 
7. Stifts- och landsbiblioteket i Skara Kronologiskt, efter genre. 
8. Roggebiblioteket  Kronologiskt, efter format. 
9. Västerås stadsbibliotek Kronologiskt, alfabetiskt efter mottagare. 
11. Landsbiblioteket i Växjö De är ej ordnade. 
13. Kalmar stadsbibliotek Alfabetiskt efter mottagaren, efter format. 
16. Skoklosters slotts bibliotek Uppställning enligt äldre kataloger. 
17. Vitterhetsakademiens bibliotek Rosenhane samlingen: uppdelat i likpredikningar och 

orationer. Vidare efter mottagarens stånd. Kvinnor för sig. 
Kronologiskt ordnat. 

21. Stockholms stadsarkiv Kronologiskt. 
23. Landsarkivet i Vadstena Kronologiskt, delvis efter format. 
24. Landsarkivet i Visby De är ej ordnade. 
25. Värmlandsarkiv Efter ämne. 
26. Landsarkivet i Göteborg Kronologiskt, och efter personnamn. 
27. Landsarkivet i Lund Kronologiskt inom aktuell serie. 

Som synes förekommer en mängd varianter av hur materialets ordnats. Man kan 
också konstatera att utförandet skilt sig åt beroende på tillfällesversernas mängd, på 
hanteringen i övrigt och i viss mån på institutionstyp. En del arkiv, exempelvis 
Landsarkiven i Göteborg och Lund, förvarar som synts tidigare inte tillfällesverserna 
separat utan i de enskilda arkiven, och det bör man ha i åtanke här. Värmlandsarkiv 
har ordnat efter ämne, och detta är helt rimligt med tanke på att man har behandlat 
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materialet precis som böcker i allmänhet vid arkivets bibliotek. Landsarkivet i 
Vadstena och Stockholms stadsarkiv har haft kronologien som viktigaste 
utgångspunkt vid ordnandet. 

Vad gäller biblioteken kan man konstatera att KB, Carolina Rediviva och 
Göteborgs universitetsbibliotek har ansett sig böra ordna materialet efter fler kriterier. 
Man skall också notera att KB har ordnat verser i perioder om år, och Carolina i 
tio-årsperioder. Även för flera av de övriga biblioteken tycks kronologien ha varit en 
viktig ordningsprincip, men Lunds universitetsbibliotek och Linköpings stadsbibliotek 
har valt att endast lägga verserna alfabetiskt. Stockholms universitetsbibliotek, 
Vitterhetsakademiens bibliotek och Stifts- och landsbiblioteket i Skara är de enda 
som har tagit med genren vid ordnandet. Flera institutioner har även ordnat efter 
format, och detta är väl mest av praktiska skäl. Det kan ändå vara värt att hålla i 
minnet eftersom formatet är något man som användare lätt har en tendens att förbise, 
exempelvis när man beställer fram material. Skoklosters slotts bibliotek har uppgivit 
att de ordnat sitt bestånd av tillfällesverser utifrån äldre kataloger. Det säger 
emellertid inget om efter vilka principer ordnandet egentligen utförts.  

Slutligen kan det vara värt att åter betona att principerna bakom ordnandet är 
något som givetvis är viktigt att känna till, både för institutionernas personal och för 
användarna, i den mån de har direkt tillgång till samlingarna, eftersom även 
uppställningen oftast medger ett slags ingångar till de fysiska samlingarna. 

Användarproblem 

Problem för användarna 
På följande punkt var det tänkt att institutionerna skulle redogöra för vilka problem 
de ansåg att användarna skulle komma att stöta på i samband med sökningar i 
beståndet av tillfällesvers. En sådan undersökning skulle kanske ha haft mer relevans 
om den gjordes bland användarna i stället, men institutionernas uppfattning är givetvis 
också av intresse. Några har lämnat frågan obesvarad eller givit ett mycket kortfattat 
svar. De svar som kom in har dock intressant information att förmedla. 

Stifts- och landsbiblioteket i Skara har uppgivit att ett problem vid sökningar är 
att inte personalen kan vara säker på att den hittar hela beståndet, eftersom det är 
utspritt i olika samlingar. Vidare förekommer det att beståndet är i oordning, kanske 
på grund av slarv från dem som handskats med materialet tidigare.  

Vid Västerås stadsbibliotek är ett problem att varken katalogen eller trycken 
finns tillgängliga i publika delar av biblioteket. En användare måste alltså vid varje 
tillfälle ta kontakt med personalen, även då det bara gäller att slå i katalogen.  
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Vid Karlstads stadsbibliotek har man uppgivit att det stora problemet är att alla 
tillfällesverser utanför Fryxellska samlingen är okatalogiserade, varför sökningarna 
kan bli ganska mödosamma.  

Från Lunds universitetsbibliotek påpekar man att det som regel inte är några 
problem vid sökningar, förutsatt att användaren har namnet antingen på författaren 
eller mottagaren. I vissa fall kan dock motsvarande material vara katalogiserat i 
huvudkatalogen, exempelvis när dikten är ställd till kungligheter eller om den ingår i 
ett objekt av större omfattning. Detta bör också en användare känna till. Detta gäller 
personverser. Andra tillfällesverser är dock ofta okatalogiserade och inordnade på 
flera olika sätt. 

Vid Landsbiblioteket i Växjö måste en användare gå igenom allt material själv 
vid en sökning, eftersom någon annan väg inte står till buds. Materialet är emellertid 
av en ringa omfattning, varför svårigheterna inte torde bli särskilt stora. 

Skoklosters slotts bibliotek har uppgivit att katalogerna för närvarande endast är 
tillgängliga för manuell sökning. Vidare är biblioteket i sin helhet endast tillgängligt för 
användarna under den varmare delen av året. Svårigheterna är således främst 
praktiska. 

Vid Landsarkivet i Härnösand bör en användare vara medveten om att 
tillfällesverser eventuellt även kan finnas i arkivets referensbibliotek, förutom 
huvudsakligen i Härnösands läroverksbibliotek. Ytterligare en försvårande 
omständighet är att både läroverksbiblioteket och dess katalog är placerade och 
förvaras i magasin tre våningar under markytan, och dessa lokaler är inte publika. 

Vid Kalmar stadsbibliotek uppkommer främst problem när man skall söka efter 
handskrivna tillfällesverser. Det är både osäkert och tidskrävande. En inventering av 
det handskrivna materialet har dock gjorts, och särskilt sammanställda pärmar 
används där som ingångar. 

Värmlandsarkiv har uppgivit att de tryckta exemplar som förvaras i biblioteket 
lätt kan påträffas via katalogen, betydligt svårare är det att finna eventuella exemplar i 
de enskilda arkiven. 

Landsarkivet i Göteborg menar att förhandskännedom om respektive arkivs 
proveniens och bestånd är nödvändig för att man skall finna det man söker. Vidare 
är mycket få tillfällesverser katalogiserade vid arkivets bibliotek. 

Landsarkivet i Lund betonar arkivförteckningarnas betydelse för att man skall 
kunna finna verser. Att gå igenom var och en av arkivbildarna manuellt blir för 
omständligt, eftersom verser i princip kan finnas hos vilken arkivbildare som helst. 
Vidare finner man relativt lätt arkiv som innehåller verser om man söker digitalt i 
NAD eller Arkis. Det senare är systemnamnet på flera arkivs databaser över 
arkivförteckningar. 
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Vid Göteborgs universitetsbibliotek är ett problem att det inte någonstans finns 
uppgifter som berättar att tillfällesverser finns i bibliotekets samlingar. De som söker 
måste således alltid fråga personalen. Deras erfarenhet är dock att detta fungerar 
ganska bra. 

Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm har meddelat att svårigheterna vid 
sökning huvudsakligen består i att beståndet av tillfällesverser delvis är okatalogiserat 
och i oordning, och därmed blir materialet svårtillgängligt. 

Vid Linköpings stadsbibliotek är problemet att endast Linköpingsmaterial finns 
bibliografiskt registrerat för tillfället. Om användaren vill veta vad som finns i övrigt 
måste personalen konsulteras utifrån uppgifter om bestämda personer (dvs. känd 
mottagare eller författare). 

Vid Roggebiblioteket behövs alltid service av personal, och besök dit måste 
därför föranmälas. Detta innebär å andra sidan att personalen oftast kan vara väl 
förberedd för användarnas krav. 

Slutligen har Stockholms universitetsbibliotek meddelat att de inte ser några 
svårigheter vid sökningar i sitt material. Då beståndet av tillfällesverser där är litet är 
det relativt lätt av sätta sig in i det. Vidare har Landsarkivet i Vadstena uppgivit att 
det största problem som användarna stöter på där är att fylla i lånerekvisitionen, och 
det får man väl betrakta som lätt vägande i sammanhanget.  

Hur uttömma antalet sökmöjligheter? 
På frågan om hur en användare skall göra, när denne vid en sökning inte finner de 
avsedda verserna i katalogen, för att utesluta möjligheten av att verserna ändå finns 
på den aktuella institutionen har svaren ofta varit likartade. Vissa skillnader som 
bland annat hänger samman med institutionstyp kan dock urskiljas även här.  

För de flesta arkiv gäller förhållandet att tillfällesverser kan ingå i enskilda arkiv. 
Om man har gått igenom arkivförteckningarna respektive arkivbibliotekets katalog 
utan resultat finns stundtals möjligheten att finna verser kvar. Landsarkivet i Lund har 
exempelvis påpekat den påtagliga risken för att tillfällesverser kan ha förbigåtts vid 
förteckningsarbetet. En väg då kan bland annat vara att fortsätta att söka i databasen 
på lämpliga synonymer till ordet vers. Vidare kan man noggrannare studera 
handlingar som anges vara ”av olika slag”, ”privat korrespondens” et cetera. 
Landsarkivet i Vadstena har meddelat att tillfällesverser kan finnas på flera håll inom 
institutionen. Främst gäller detta de enskilda arkiven men de kan även påträffas i 
oordnade samlingar av tryck. För de enskilda arkivens del får man konsultera 
arkivförteckningarna, om sådana finns, och för det oordnade trycket måste man be 
personalen om hjälp. Även Landsarkivet i Visby har påpekat att tillfällesverser kan 
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ingå här och där i arkivets bestånd, men kan klart säga i vilka delar av beståndet som 
sannolikheten att påträffa verserna är störst.  

I övrigt har många institutioner på denna punkt hänvisat till personalens kunskap 
om samlingarna. Finner en användare inte vad han söker i befintliga kataloger kan 
kort och gott be någon av de anställda hjälpa till att söka i samlingarna efter 
efterfrågade verser. Behovet av hjälp från personalen varierar dock. Vid Göteborgs 
universitetsbibliotek krävs exempelvis, vilket även nämnts ovan, att användaren 
frågar de anställda för att överhuvudtaget få reda på att de har tillfällesverser. 
Carolina Rediviva har meddelat att sökmöjligheterna främst beror på typen av 
tillfällesvers, och var och när den är tryckt. Efter att ha sökt i personverskatalogen, 
biografikatalogen och de äldre huvudkatalogerna måste användaren lämna en 
beställning, helst med angiven källa, varpå personalen letar i samlingarna. Vid 
Roggebiblioteket hjälper personalen till att söka i det material som är okatalogiserat 
om efterfrågad vers ej påträffas bland de katalogiserade tillfällesverserna.  

Stockholms universitetsbibliotek har meddelat att en stor del av deras 
raritetssamlingar är okatalogiserade, och där kan eventuellt tillfällesverser återfinnas. 
Likaså KB har uppgivit att en möjlighet hos dem är att de efterfrågade verserna är 
okatalogiserade om de inte påträffas i katalogen. I sådant fall förvaras de följaktligen 
på avdelningen för okatalogsierat material och inte bland det övriga beståndet. 
Vidare har de nämnt att det finns en risk för att användaren misstar sig på stavningen, 
varför det kan löna sig att söka vidare på andra varianter på det namn man använder. 
Detta är, vilket nämnts ovan, ett av problemen med en alfabetisk katalog 
överhuvudtaget, men det är kanske särskilt aktuellt för det äldre materialet. Ofta 
förekommer fler stavningsvarianter där. En förutsättning för att katalogen skall 
fungera adekvat är då att det finns referenser mellan de olika namnformer som 
existerar. 

Vid Lunds universitetsbibliotek är hela beståndet av personverser katalogiserat 
antingen i specialkatalogen eller ibland i huvudkatalogen, varför en användare kan 
vara säker på att inte förbigå något inom detta område. Det finns dock andra typer 
av tillfällesverser på flera ställen i biblioteket, och en stor del av dessa är fortfarande 
okatalogiserade. Vidare har Kalmar stadsbibliotek alla sina Kalmar- och Växjötryck 
beståndsmarkerade, och de ligger i bokstavsordning på mottagaren, varför inte några 
större misstag är möjliga att göra vid sökningar. 
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Åsikter om tillgängligheten 

Syn på katalogiseringens och åtkomlighetens tillräcklighet 
På frågan om informanten anser att dagens situation vad gäller katalogisering och 
åtkomlighet av tillfällesverser är tillfredsställande vid sin institution har svaren fördelat 
sig på följande sätt: 

 
Ja Nej Inget svar 
11 10 7 

Resultatet ter sig vid en första anblick ganska förvånande med tanke på de 
omständigheter som tycks vara fallet vad gäller tillfällesverser på de berörda 
institutionerna. Antalet som svarat med ja-alternativet var oväntat många. Att 
resultatet blev som det blev kan nog dock till en del förklaras med det som en av 
institutionerna valde att kommentara sitt ja-svar med. Man menade att 
katalogiseringen och åtkomligheten var tillfredsställande om man såg till vilken 
efterfrågan som fanns. På flera håll är efterfrågan ganska liten, och då ställs inte krav 
på katalogisering och åtkomlighet särskilt ofta. Viktigt att betona är dock att detta 
inte kan gälla alla som markerat ja-alternativet, utan att katalogerna och 
åtkomligheten av tillfällesverser på några institutioner fungerar tillfredsställande 
samtidigt som efterfrågan är stor. 

De som besvarade frågan med nej-alternativet ombads att kommentera varför 
de svarat nej, och vad de anser behöver göras för att situationen skall förbättras på 
sin institution. Anledningen till missnöje var oftast brist på katalog över tillfällesverser 
eller brist på komplett katalog, eller brist på en modern sådan, och lösningen på detta 
problem heter givetvis katalogisering eller nykatalogisering. Ibland är även ordnandet 
av samlingarna bristfälligt eller obefintligt, och tillfällesversernas format tycks vara 
relativt svårhanterligt. Sökmöjligheterna blir därför ofta mycket begränsade. Vid 
arkiven är dessutom katalogiseringen vanligtvis inte inriktad och anpassad för den typ 
av material som tillfällesverserna utgör. Oftast ges där ingen närmare information om 
författare, mottagare, ämne et cetera. Ett krav för detta är att beståndets 
katalogiserats separat. 

Anledningen till denna situation är främst att de berörda institutionerna anser att 
tids- och personalresurserna är alltför knappa, och att de ekonomiska 
förutsättningarna är begränsade. En institution nämnde även utbildning av personalen 
som en väg att lösa problemen. En annan menade att ökad datorisering av 
katalogerna vore en god väg för att förbättra situationen, men att detta måste vägas 
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mot mer angelägna ämnen. Efterfrågan på tillfällesverser upplevs ofta inte som 
tillräckligt stor, varför man i brist på resurser valt att fokusera på annat. Men, som en 
informant uttryckte det, ingen bibliotekarie vill ha material som inte kan göras 
tillgängligt eller som inte är dokumenterat på något vis. Detta gäller säkerligen även 
för övriga grupper som arbetar med hantering och organisering av dokument. Vem 
önskar inte att kataloger och tillgänglighet skall vara perfekta för allt material? 

Övrigt 
Som en sista punkt fick informanterna möjlighet att ta upp vad de själva ville 
angående enkäten, och angående hantering och katalogisering av tillfällesverser i 
allmänhet. Där tog bland annat en informant upp att enkäten varit svår att besvara, 
och att detta delvis berodde på att han var ovan vid att besvara enkät via datorn. 
Vidare ansåg han att det förekom många upprepningar i de svar han lämnat. Fyra 
institutioner meddelade sedan att de ansåg att tillfällesverserna utgör ett alltför okänt 
och dåligt uppmärksammat material, vilket således behöver mer PR. En institution 
anade att det kanske underskattas av forskare, eftersom det nu verkar vara 
intressant mest för samlare. Ett arkiv tog upp att det i huvudsak förvarar och 
registrerar otryckt material, och att de verser som enkäten avsåg endast utgör en liten 
minoritet av beståndet. Detta gäller säkert flera arkiv. Några institutioner meddelade 
även att de endast kunnat besvara en del av frågorna eftersom de endast äger ett 
ringa bestånd. 
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Avslutande kommentarer  

Enkätreflexioner 
Syftet med enkäten var, vilket tidigare meddelats, bland annat att till stor del med 
öppna frågor förmå informanterna att formulera sig på valfritt sätt, och detta tycks ha 
haft en positiv effekt. Mängden svar, och variationerna i deras längd och utförande 
talar för det. Enkäten har dock haft andra negativa sidor. Bland annat har flera 
termer visat sig problematiska. Vad gäller alla de begrepp som avser tillfällesverser 
har detta varit mest tydligt, men även mest förståeligt. Mängden termer och 
definitionerna av dem har verkat förvillande. Detta måste dock ses som ett av 
områdets problem överhuvudtaget, och kanske inte främst kan belastas min enkät. 
På flera frågor har det därför kännts osäkert om jag och informanten tänkt i samma 
banor. Vidare har begreppet katalogisering varit problematiskt, och detta hänger 
främst samman med att flera institutionstyper har deltagit i enkäten. Katalogisering är 
väl främst ett begrepp inom biblioteksvärlden, och därför är intrycket att arkiven har 
förstått termen på delvis olika sätt. Eventuellt har även detta fått konsekvenser för 
resultatet. En liknande diskussion skulle även kunna föras om begreppet ingång.  

Ovanstående problem har nog emellertid inte sin huvudsakliga grund i enkätens 
utformning och formuleringar. En enkät med fasta svarsalternativ hade exempelvis 
inte tagit bort de problem som förekommit här. I stort skall man nog se resultatets 
eventuella brister som en följd av metoden. Enkäter med huvudsakligen sakfrågor om 
ett område med en stor terminologisk komplexitet torde alltid missa sitt mål i någon 
mån. Mitt intryck är ändå att enkätresultatet har blivit så korrekt som metoden 
tillåter, varför det inte bör räknas bort eller förbigås. Fördelen med metoden har 
givetvis varit att mycket information har vunnits genom en relativt liten arbetsinsats. 
En säkrare metod skulle förmodligen kräva betydligt mer både vad gäller pekuniära 
insatser och tid.  

Slutligen kan man beklaga att museiperspektivet blivit underrepresenterat i 
undersökningen, och i uppsatsen i sin helhet. Endast ett museum deltog i enkäten, 
och då det lämnade ett mycket kortfattat svar, delvis beroende på att de endast äger 
ett fåtal handskrivna exemplar, kunde det inte bli på något annat sätt. Eftersom det 
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förvarar sina tillfällesverser vid institutionens arkiv torde dock det som skrivits om 
arkiv i allmänhet även vara tillämpbart på detta museums hantering av tillfällesverser. 

Resultat i koncentrat 
Tillfällesverser finns alltså vid de tre institutionstyperna arkiv, bibliotek och museer. 
Sannolikt finns de även på fler institutioner än de som medverkat i undersökningen 
här. Av de 28 institutioner som besvarat enkäten har endast två uteslutit förekomsten 
av äldre tillfällesverser, och två har meddelat att de inte kan utesluta förekomsten av 
tillfällesverser i enskilda arkiv, men att de inte äger ett samlat bestånd av dem. Vad 
gäller vilka termer som institutionerna brukar kan man konstatera att personvers är 
klart vanligast, och att detta hänger samman med att de flesta tillfällesverserna är 
ställda till enskilda personer. För övrigt är den terminologiska mångfalden markant, 
och detta måste anses utgöra en av områdets avigsidor. Begreppet tillfällesdikt 
skulle innefatta majoriteten av dessa termer. Storleken på det samlade beståndet av 
exemplar av tillfällesverser vid de berörda institutionerna måste vidare anses som 
mycket betydande. En avrundad slutsumma från beståndsuppskattningen på 150 000 
exemplar befäster denna åsikt. Beståndens innehåll varierar givetvis från institution till 
institution, men generellt gäller att svenskt material överväger. Vidare dominerar 
1700-talstrycken i antal. Provenienser har allmänt varit svårt att redogöra för, men 
donationer tycks ha varit det viktigaste förvärvssättet. De större biblioteken har dock 
även fått in pliktexemplar. Vidare gäller att de institutioner med större bestånd av 
tillfällesverser i större utsträckning valt att förvara huvuddelen av sitt beståndet 
separat. Detta kan även gälla då majoriteten av tillfällesverserna förvärvats genom en 
enskild donation. För de flesta institutioner gäller dock att tillfällesverser kan påträffas 
lite varstans, exempelvis bland okatalogiserat material eller i enskilda arkiv. 

Vad gäller i vilken mån som institutionernas bestånd av tillfällesverser har nyttjats 
kan man konstatera att de flesta har angivit att de nyttjats lite eller inte alls. För 
Carolina Rediviva och KB, vilka båda angivit att tillfällesverserna nyttjats mycket 
eller ganska mycket, kan gälla att beståndet är väl känt, samt att institutionerna ligger 
i universitetsstäder. För de institutioner som svarat att de nyttjats en del gäller oftast 
att de äger relativt betydande bestånd, samt att de har bibliografier som täcker delar 
av det. Dessa institutioner nämns även i de bibliografier över tillfällesverser som finns. 
Endast fem institutioner kan klart säga att de märkt av en ökad efterfrågan av 
materialet under det senaste decenniet. Detta resultat är svårtolkat eftersom man inte 
vet hur mycket det ökat, eller om efterfrågan hos dem som inte märkt någon skillnad 
varit konstant eller obefintlig. 
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Tretton institutioner har meddelat att beståndet av tillfällesverser har 
katalogiserats. I vissa fall har inte verserna förtecknats på dokumentnivå eller med 
fokus på dokumenten, varför man ibland inte kan tala om katalog i dess gängse 
betydelse. Oftast har huvuddelen av katalogiseringen ägt rum under 1900-talet, med 
en viss dragning åt dess mitt, men en del institutioner har genomfört katalogiseringen 
mot slutet av århundradet, katalogiserar för tillfället eller står i begrepp att 
nykatalogisera. De institutioner som katalogiserade tidigare har i större utsträckning 
inte angivit några särskilda regler och riktlinjer som följdes vid katalogiseringen. De 
som har katalogiserat nyligen eller kommer att göra det inom en snar framtid har 
därmot kunnat ge besked. Exempel på regler som använts är KRS (Stockholms 
stadsarkiv), raritetskatalogisering (Skokloster) och Riksarkivets riktlinjer 
(Landsarkivet i Lund). Generellt skall nog dock inte tillfällesverserna anses och 
behandlas som rariteter, även om Skokloster valt att göra det för sitt bestånd. Den 
vanligaste formen av katalog för detta material är kortkatalogen, men andra varianter 
förekommer. På några institutioner förekommer handskrivna band, och några har 
katalogiserat materialet i databaser. Vad gäller katalogpostens information kan man 
konstatera att dess utförlighet varierar en del från institution till institution. Skoklosters 
slotts biblioteks katalog ger flest uppgifter, och skillnaden mot de övriga 
institutionerna är främst att Skokloster ger en utförligare information på dokument- 
och exemplar-nivå. Generellt kan man konstatera att de flesta av de uppgifter på 
verk-nivå som bland annat Segebrecht efterfrågar tycks saknas i institutionernas 
katalogposter. Vidare gäller för flera av arkiven att man inte överhuvudtaget kan få 
information om enskilda dokument, utan endast i vilka volymer som exemplar kan 
påträffas. 

På flera institutioner fungerar både mottagare och författare som ingångar. Det 
förekommer även att endast det ena av dem är ingång till materialet. Hos några är 
tillfällesverserna helt oordnade. Vidare finns olika sätt att återvinna materialet på olika 
institutioner. Några bibliotek har bibliografier som täcker delar av deras bestånd av 
tillfällesverser. För flera arkiv gäller att arkivförteckningarna utgör den främsta 
ingången, men där är alltså dokumentspecifika uppgifter sällsynta. Det vanligaste 
huvudordningselementet för materialet är mottagare, men det förekommer på några 
institutioner att det fysiska ordnandet gjorts utifrån författare, eller utifrån kronologi. 
På större institutioner har val av huvudordningselement med att göra vilken typ av 
tillfällesvers det gäller. För de tillfällesverser som vid arkiven förvaras i enskilda arkiv 
blir dock begreppet irrelevant, eftersom material i allmänhet där förvaras efter 
proveniensprincipen. Generellt kan sägas att mottagare är ett rimligt val av 
huvudordningselement, men att det exemplvis kan försvåra för dem som vill kartlägga 
författarskap. Angående ordnandet av tillfällesverserna i allmänhet kan man 
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konstatera att det finns flera olika lösningar. Institutioner med större bestånd har i 
större utsträckning ordnat efter fler kriterier, och på en del institutioner är materialet 
helt oordnat. Det kriterium som är vanligast förekommande är kronologi. På någon 
institution är det den enda ordningsprincipen, men den förekommer på de flesta 
andra i kombination med en eller flera kriterier. 

Även vad gäller användarnas problem vid sökningar efter tillfällesverser är det 
tydligt att svårigheterna varierar mycket från institution till institution. Det vanligaste 
problemet tycks dock vara att materialet kan förekomma på flera ställen inom 
institutionen, och att inte ens personalen alltid är säker på var det finns. Att det finns 
okatalogiserade tillfällesverser på en del institutioner är också försvårande. För 
arkivens del gäller att det i allmänhet är svårt att påträffa tillfällesverser som ingår i 
enskilda arkiv, vilket oftast beror på arkivförteckningarnas bristande detaljrikedom. 
Den viktigaste väg en användare skall gå för att minimera risken av att förbise 
eventuella tillfällesverser är dock att konsultera personalen. Även om de inte alltid 
känner till exakta ställen kan de oftast visa på var sannolikheten för att påträffa 
verserna är störst. En institution nämnde vikten av att söka på olika namnformer, och 
det kan vara värt att betona. För det äldre trycket i allmänhet tycks det vara större 
risk att man tar miste. Det kan exempelvis gälla hur namnet stavas. 

Elva av de svarande institutionerna har dock menat att katalogiseringen och 
åtkomligheten av tillfällesverser är tillfredsställande hos dem. En institution 
förtydligade sitt svar med att den är god om man ser till vilken efterfrågan som finns, 
och detta kan nog gälla flera. De flesta av dem som tyckte att situationen inte var 
tillfredsställande har angivit katalogisering eller nykatalogisering som lösning på 
problemet. Anledningen till att detta inte genomförs är främst tids- och personalbrist, 
och att man därför främst måste lägga resurserna på mer angelägna ämnen. För 
arkivens del gäller för det mesta att förtecknandet måste göras mer anpassat till den 
typ av material som tillfällesverserna utgör. 

För övrigt uttryckte några institutioner att tillfällesverserna i allmänhet tycks 
utgöra ett alltför okänt och ouppmärksammat material, och någon framförde 
misstanken att det kanske underskattas av forskare, eftersom mest samlare tycktes 
intresserade av det i nuläget. 

Slutsatser 
Utgångspunkt för uppsatsen var att katalogiseringen och hanteringen av tillfällesverser 
vid svenska arkiv, bibliotek och museer är illa anpassad till användarnas krav och 
behov, och att materialet därför blir svårtillgängligt. Min åsikt är att denna tes står 
fast, och att den snarare har blivit stärkt än försvagad genom den utförda 
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undersökningen. Däremot behöver påståendet nyanseras. Exempelvis är situationen 
olika på olika institutioner, och på flera av dem tycks tillgängligheten vara relativt 
god. Vidare anser flera institutioner att situationen är tillfredsställande hos dem. Detta 
särskilt om den ses i ljuset av rådande efterfrågan. En relevant fråga att ställa är hur 
de skulle uppleva det om efterfrågan ökade. Samtidigt måste en bristande 
tillgänglighet anses vara ett effektivt sätt att hålla efterfrågan nere.  

Den främsta lösningen på den bristande tillgängligheten måste anses vara 
katalogisering eller nykatalogisering, vilket även flera av institutionerna påpekat. Tids- 
och personalbrist tycks dock motverka sådana ansatser på de enskilda 
institutionerna. Det mest rimliga då är väl att se tillfällesverserna som ett material som 
borde förtecknas bibliografiskt på samma sätt som man för några decennier sedan 
utarbetade bibliografier över 1700-talet, eftersom material från denna period även 
var bristfälligt förtecknat tidigare. Ett projekt som syftar till att i databasform 
bibliografiskt förteckna tillfällesverser från hela Sverige, eller med en liknande 
avgränsning, tycks vara den rimligaste lösningen, även om omfattningen på ett sådant 
arbete kan verka oöverskådligt. Vid ett sådant projekt skulle bland annat 
Segebrechts koncept om tillgängliggörande av tillfällesverser kunna verka 
inspirerande. I vilket fall måste det vara självklart att databasen bör utformas med 
tänkta användargrupper i fokus. En forskare som skulle kunna söka på tillfällesverser 
utifrån kriterierna mottagare, författare, tryckare, språk, genre, tryckår, versmått et 
cetera, skulle få en oerhörd hjälp då han närmar sig materialet. 
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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats avser hantering och katalogisering av tryckta tillfällesverser vid 
svenska ABM-institutioner. Med tillfällesverser avses dikter som skrivits på grund av 
och till ett särskilt tillfälle, exempelvis bröllop och begravning. Vidare skall verserna 
ha författats före ca 1830. Uppsatsens tes är att hanteringen och katalogiseringen av 
detta material är illa anpassad till användarbehoven, och att det således är 
svårtillgängligt. I inledningsdelen diskuteras områdets terminologi, en bild av 
tillfällesförfattandes historik och litteraturteoretiska grund tecknas, och ett förslag till 
gällande forskningsläge framförs. I uppsatsens teoretiska avsnitt behandlas det 
faktum att tillfällesverserna finns på flera institutionstyper, vidare diskuteras några 
grundläggande begrepp inom katalogiseringsteorin. Slutligen behandlas Wulf 
Segebrechts koncept för det bibliografiska tillgängliggörandet av tillfällesverser. Efter 
att uppsatsens huvudsakliga frågeställningar fastställts i punktform redovisas vilken 
metod och vilket material som använts för att besvara dessa. Den undersökning som 
har genomförts bestod av en enkät som skickades till 30 svenska arkiv, bibliotek och 
museer. Enkäten utformades som ett formulär utlagt på Internet. Där fick 
institutionerna besvara frågor grundade på uppsatsens frågeställningar. De gällde 
bland annat bestånd, katalogisering och nyttjande av tillfällesverserna. 28 institutioner 
valde att svara, vilket måste anses som en utmärkt svarsfrekvens.  

I den följande resultatredovisningen redovisas och diskuteras de inkomna 
enkätsvaren utifrån aspekterna termer och bestånd, litteratur, nyttjande och 
efterfrågan, katalogisering, ingångar och ordnande, användarproblem, åsikter 
om tillgängligheten och övrigt. Ett problem tycks ha varit att vissa tveksamheter 
har funnits vad gäller några centrala begrepp, varför resultatet i några fall har blivit 
osäkert. Sammantaget kan man dock säga att uppsatsens tes tycks bli bekräftad. 
Det väldiga samlade bestånd som finns på de flesta av de medverkande 
institutionerna verkar ofta svårtillgängligt. En viktig aspekt är dock att tillgängligheten 
varierar mycket från institution till institution, och att skillnaden i vissa fall hänger 
samman med institutionstyp. Problemen med tillfällesverser som vid arkiven förvaras i 
enskilda arkiv är ett exempel på det. Flera institutioner har även uttryckt att de anser 
situationen vara tillfredsställande hos dem. I det avslutande kapitlet diskuteras 
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enkätmetoden, och resultatet redovisas i koncentrerad form. Kapitlets sista del 
formulerar huvudresultatet, samt argumenterar för att tillfällesverserna bör 
underkastas ett omfattande bibliografiskt tillgängliggörande, förslagsvis i projektform. 
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Appendix 

Appendix I 
Nedan visas den enkät som institutionerna ombads att besvara. Formuläret låg 
tillgängligt på Internet på adressen www.bibks.uu.se/127 från början av februari 
2001. Vidare var svarsrutorna bredare då än de är här. 
 

Enkät angående 
tillfällesvers 

 

Följande enkät är en del av en magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, estetik och 
kulturstudier vid Uppsala Universitet. Ansvarig för enkäten är Peter 
Sjökvist.  

Med tillfällesvers avses i enkäten verser som har kommit till på grund 
av ett visst tillfälle, t.ex. bröllop och begravning. Verserna skall 
vidare ha författats före ca 1830.  

 

1. Ingår tillfällesverser i ert bestånd? 

Ja Nej  

Om ni har svarat Nej på fråga 1. skall ni hoppa över resten av 
frågorna. Gå då direkt till den del där ni skriver in ert namn och er 
institution. Klicka sedan på skicka. Ert svar är viktigt i vilket fall.  

2. Vilken term / vilka termer används vid er institution? 

Personvers Personalvers Tillfällighetsvers 

Tillfällesvers Annan  
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Om ni svarat Annan på fråga 2, vilken term / vilka termer använder 
ni? 

 

3. Hur stort uppskattar ni att ert bestånd av tillfällesvers är? (Ange i 
hyllmeter.) 

 

4. Vad innehåller detta bestånd? (Vad avser proveniens, tidsepoker, 
etc.) 

 

5. Var och hur förvaras detta bestånd? (exempelvis i separat 
samling, tillsammans med övrigt bestånd, i egna band, etc. Förvaras 
tryckta och handskrivna tillfällesverser på samma plats? etc.) 

 

6. Finns det någon litteratur som behandlar ert bestånd av 
tillfällesvers? 
(Ange författare, titel och år.) 

 

7.a. Till vilken grad uppskattar ni att ert bestånd av tillfällesvers 
nyttjas / har nyttjats? 

Mycket En del Lite Inte alls  

7.b. Har ni upplevt ett ökat intresse för ert bestånd av tillfällesvers 
hos forskare och övriga användare under det senaste decenniet? 

Ja Nej Vet inte  

eventuell kommentar till frågorna 7.a. och 7.b: 



 67 

 

8. Har ert bestånd av tillfällesvers katalogiserats? 

Ja Nej  

Om ni svarat Nej på fråga 8. kan ni hoppa över frågorna 9.-13.  

9. Om ni svarat Ja på fråga 8. 
När genomfördes katalogiseringen? 

 

10. Katalogiseras alltjämt tillfällesverser vid er institution? 

Ja Nej  

eventuell kommentar till fråga 10: 

 

11. Vilka regler eller riktlinjer följs / följdes vid katalogiseringen? 

 

12. Vilken form har er katalog över tillfällesvers? (kortkatalog, tryckt 
katalog, handskriven katalog etc.) 

 

13.Vilken information ger katalogposten? 
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14. Vilka ingångar finns till materialet? (Avser både de ingångar som 
en katalogpost ger och andra ingångar än via katalogen.)  

 

15. Vilket är huvudordningselementet? (dvs., vad avgör 
hylluppställningen?) 

Mottagaren Författaren  

eventuell kommentar till fråga 15: 

 

16. Hur har tillfällesverserna ordnats för övrigt? (kronologiskt, efter 
genre, efter språk, efter format etc.) 

 

17. Vilka problem stöter en användare på vid en sökning i beståndet 
av tillfällesvers vid er institution? (Försök att sätta er in i användarens 
situation.) 
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18. Låt säga att en användare söker efter en särskild tillfällesvers, 
och att han inte finner den i katalogen. Finns det då någon möjlighet 
att den trots detta finns hos er? Hur och var skall han leta för att 
försäkra sig om att han uttömt antalet sökmöjligheter? (Beskriv så 
gott det går hur han bör gå till väga vid just er institution.) 

 

19. Anser ni att katalogiseringen och åtkomligheten av tillfällesvers är 
tillfredsställande vid er institution? 

Ja Nej  

Om ni har svarat Nej på fråga 19: 
Varför anser ni att den inte är tillfredsställande? 

 

Om ni har svarat Nej på fråga 19: 
Vad anser ni kan / bör göras för att förbättra dagens situation? 

 

20. Slutligen. Har ni några övriga synpunkter? (Vad gäller enkäten, 
hanteringen av tillfällesvers i allmänhet, eller annat.) 
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Namn: 

 

Institution: 

 

E-postadress (för eventuella kompletteringar): 

 

Skicka
 

Appendix II 
Följande är det e-brev som sändes till de berörda institutionerna. Det skickades ut 
första gången 2001-02-04. I brevet återfanns då givetvis även adresser och 
telefonnummer till uppsatsförfattaren och handledaren. Dessa uppgifter har inte 
medtagits nedan. 
 

Tryckta tillfällesverser på svenska arkiv, bibliotek och museer. 

 
På svenska institutioner finns stora bestånd av tryckt tillfällesvers. (Med tillfällesvers 

avses här och i det följande verser som har uppkommit vid ett visst tillfälle, t.ex. bröllop 

och begravning, och som kommit till före ca 1830.) Ofta tycks katalogiseringen och 

hanteringen av detta material dock vara mycket olika på olika institutioner, och ibland 

verkar den även vara bristfällig eller inkonsekvent. I samråd med flera forskare på 

området och med bibliotekarier har behovet av en översyn framförts, och av denna 

anledning har jag valt att ägna mitt examensarbete (20 p) på det Biblioteks- och 

informationsvetenskapliga programmet vid Uppsala Universitet åt detta ämne. 

Den viktigaste delen av min uppsats består således i ett inhämtande av information 

om läget på berörda institutioner. Därför har jag valt att göra en enkätundersökning. 

Enkäten skickas till ca 30 svenska arkiv, bibliotek och museer. Jag är mycket 

angelägen om ert deltagande i undersökningen. 

Enkäten ligger som ett formulär på websidan www.bibks.uu.se/127. När ni besvarar 

enkäten måste ni således gå in på denna sida, fylla i och sedan trycka på skicka. Låt 
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inte omfånget på svarsrutorna begränsa era svar om ni önskar skriva mer än de synes 

rymma. I princip kan man nämligen skriva hur mycket som helst i dem, eftersom en 

rullningslist dyker upp efter en viss textmängd. Enkäten går även att skriva ut om ni vill 

fylla i den manuellt. Jag är naturligtvis intresserad av att ni svarar även om ni inte har 

tillfällesverser i ert bestånd, eftersom det också är viktigt för mig att få veta var detta 

material finns och inte finns.  

Enkäten kan eventuellt vara svår att besvara. Därför är det min förhoppning att den 

når fram till en person i er personal som är väl insatt på området. 

Jag vore tacksam för svar så snart som möjligt. Om ni har några frågor är ni 

välkomna att höra av er till mig. Mina uppgifter återfinner ni längst ned i detta brev. Det 

går även bra att ta kontakt med min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Sjökvist  


