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Förord

|

FÖRELIGGANDE HÄFTE utgör nr 3 i serien Meddelanden som ges ut av 
forskningsprojektet Vadstenabrödernas predikan. Det är en något modi
fierad version av en uppsats som Anna Fredriksson lade fram vid Biblio
tekshögskolan år 1996. Anna är inte anställd i projektet, men redaktionen 
var ändå angelägen om att få publicera hennes arbete, då det utgör ett 
viktigt bidrag till kännedomen om uppbyggnaden av klostrets bibliotek.
Det kommer också att kunna användas som uppslagsverk för den som 
snabbt vill få fram uppgifter om Vadstenasamlingen.

Efter en inledande orientering om bibliotekets historia och de yttre 
omständigheterna kring bokförvärven presenteras i tabellform utifrån 
skilda utgångspunkter det totala bokbeståndet. Undersökningen begränsas 
till de Vadstenahandskrifter som ingår i C-samlingen i Uppsala universi
tetsbibliotek. Särskild avsikt fästs vid tidpunkten för de olika hand
skrifternas införlivande i samlingarna och på vilka olika sätt detta skedde 
(t.ex. genom inköp, gåva eller egen produktion). Dessutom görs en 
ämnesklassificering på hela materialet. Genom att på detta sätt operera 
med flera olika variabler kan man dra slutsatser om förvärvspolitik och 
om vilken typ av litteratur man var mest angelägen att anskaffa under 
olika tidsperioder i klostrets historia. Inte oväntat visar det sig att 
predikningar är den textgenre som under hela perioden prioriteras mest.

Roger Andersson
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ANNA FREDRIKSSON

Vadstena klosters bibliotek: en analys av förvärv och bestånd

J ä G HAR FÅTT TILLFÄLLE att presentera min uppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap i serien Meddelanden, som utges av projektet 
Vadstenabrödernas predikan. Uppsatsen har i en tidigare version givits ut 
som specialarbete vid Högskolan i Borås.

Medan projektmedlemmarna i sitt arbete koncentrerar sig på produk
tionen av predikan, texternas innehåll och genrestudier, har jag  för mitt 
studium valt att utgå från klosterbiblioteket och dess boksamling som 
helhet, själva fundamentet för den litterära verksamheten i klostret och 
på så ett sätt en avbild av densamma. Bland bibliotekets verksamheter har 
jag främst tagit upp de kontinuerliga förvärven av böcker till brödernas 
bibliotek, och med detta uppbyggnaden av boksamlingen.

Forskningen kring klostrets bibliotek har till för några år sedan varit 
begränsad. Om just förvärv har det skrivits en del tidigare, men forskar
na har då bara givit exempel på förvärvssätt och inte gjort en systematisk 
genomgång av de kvarvarande handskrifterna med syfte att ge en bild av 
förvärvsaktiviteterna.

Föremålet för mitt studium är de rester av Vadstena klosterbibliotek, 
371 volymer, som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1995. Jag har här 
arbetat med katalogbeskrivningar av dessa.

Problemformuleringen lyder i korthet: Kan man, om man studerar de 
fysiska beskrivningarna av vadstenaböcker i Uppsala universitetsbiblio
teks kataloger, få en tillförlitlig bild av omständigheterna kring bokför
värv för biblioteket i Vadstena kloster?

Innan vi går in på denna fråga kan det vara lämpligt med en bak- 
grundsteckning.
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A N N A  F R E D R I K S S O N

I. Vadstena klosterbibliotek

Urkunder och böcker från Vadstena kloster har, till skillnad från andra 
klosters förråd, till stor del klarat sig undan förstörelse. Därför vet man 
mer om detta kloster och även om dess bibliotek än om något annat i 
Sverige under medeltiden1. Materialet ger en bild av ett aktivt bibliotek, 
som ständigt växer, organiseras och används. Verksamheten är till viss 
del utåtriktad, i det att man kommunicerar med andra boksamlingar 
genom lån sinsemellan och avskriftsbeställningar.

Lokalerna

Enligt B . Berthelson skall biblioteket ha varit beläget i hörnet mellan 
kyrkans kor och södra sidoskepp. Dess plats täcks nu delvis av en till
byggnad med värmekammare och sakristia från 1920-talet.2 Här i brö
dernas libraria , som byggnaden kallas i D iarium  Vadstenense, förvarades 
de latinska texterna.3 Lokalerna var troligen också avsedda för texternas 
studium.4 Det finns inte mycket sagt om lokalens utseende och storlek;5

Om inte annat anges är uppgifterna i detta kapitel om biblioteket hämtade från Vilhelm 
Gödel, Sveriges medeltidslitteratur: Proveniens, Stockholm 1916. Andra personer som har 
bidragit till kunskapen om biblioteket är Otto Walde, ”De svenska bibliotekens historia”, i 
S. Dahls Bibliotekshandbok, 2:a uppl. (red. S. E. Bring), bd 2, Uppsala 1931, s. 37-252, 
särskilt s. 47 -61 ; Claes Annerstedt, Upsala Universitets historia, Första delen, Uppsala 
1877, s. 47; Aarno Malin[iemi], ”Studier i Vadstena klosters bibliotek”, Nordisk tidskrift 

fö r  bok- och biblioteksväsen 13 (1927), s. 129-153; och Sten G. Lindberg, ”Bokbind”, 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, bd XXI, Malmö 1977. Hänvisningar till äldre 
och nyare litteratur om brödernas bibliotek finns bl.a. i Monica Hedlunds artikel ”Nya 
vägar in i medeltiden: Om C-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek”, Historisk tidskrift 
fö r Finland 79 (1994), s. 602-620.
2 Bertil Berthelson, Studier i Birgittinordens byggnadsskick. I. Anläggningsplanen och dess 
tillämpning, Lund 1946, s. 200-202.
3 Diarium Vadstenense. The Memorial Book o f Vadstena Abbey, ed. Claes Gejrot, Stock
holm 1988 (Studia Latina Stockholmiensia 33), no. 836 och 1190. Samma term i C 16, fol. 
275v.
4 Carl Silfverstolpe, ”En blick i Vadstena klosters arkiv och bibliotek”, Ur några 
antecknares samlingar, festskrift till Gustaf Edvard Klemming, Uppsala 1891, s. 102.
5 C.-G. Andrén, De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster, 
Lund 1963 (Bibliotheca Theologiae Practicae 15), s. 64 not 3, har utgått från att biblioteket 
hade en omkrets på 20 meter. Berthelson (not 2 ovan) talar om en utvidgning av biblio
tekets rumsyta ”vid okänd tidpunkt under 1400-talet”. För en bild av hur bibliotek i
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V A D S T E N A  K L O S T E R S  B I B L I O T E K

däremot har man, genom undersökning av bibliotekets signeringssystem, 
fått en god bild av hur beståndet var organiserat, och genom notiser i 
handskrifterna och kvarlämnade formulär till viss del även av dess låne- 
rutiner.6

Organisation av beståndet

I biblioteket var böckerna förmodligen placerade på hyllor.7 Om hyllor
na stod längs väggen eller på annat sätt vet vi inte. Det är ännu oklart om 
böckerna på hyllan var placerade i fack, om de låg ner på pärmens fram
sida eller baksida, om de låg i högar på varandra eller stod upp med 
snittet utåt.8

Biblioteket var synbarligen från början ämnat att vara systematiskt 
ordnat, något som man inte kunde hålla fast vid senare under bibliotekets 
uppbyggnadsperiod.9 1 den systematiska indelningen använde man ämnes- 
bokstäver, som också kom att markera i vilken enhet (el. hylla) boken 
stod att finna. I hyllorna hade varje bok sitt bestämda hyllplan som 
angavs med en siffra. På 1440-talet utökades signum med ytterligare en 
siffra som markerade bokens plats på hyllplanet. Ett fullständigt signum 
hade alltså tre led, t.ex. E III 12.

På de vadstenaböcker som finns kvar idag återfinns signa med ett 
första led upp till bokstaven ”Q”. Bokstaven ”J ” är ej med, så man kan

allmänhet kunde se ut under medeltiden, se t.ex. John W. Clark, The Care o f Books, Cam
bridge 1909.
6 Monica Hedlund, ”C Collection and C Catalogue. A Long Term Project with Great 
Potentials for Research”, i Serving the Scholarly Community. Essays on Tradition and 
Change in Research Libraries presented to Thomas Tottie on July 3rd, 1995, [utg. Sten 
Hedberg], Uppsala 1995 (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 33), s. 235-249 
(vid s. 242 ff.).

Detta är inte utrett. C.-G. Andrén (not 5 ovan) utgår i sin beräkning av hyllstorleken från 
att hyllorna stod längs väggarna. Möjligtvis var placeringen en i början av klosterperioden, 
en annan när biblioteket växte. Ännu ca 1440 kan Johannes Borquardi hänvisa till en bok 
med orden iacet in capsa f f i i j ,  trol. =  ligger i kapsel/låda/fack F 3 (C 331, fol. 186).

Sten G. Lindberg har framfört teorin (grunddragen kan läsas i hans artikel ”Bokbind”, 
se not 1 ovan) om att böckerna till en början låg på sin frampärm med signum på baksidan 
och hornknappar på framsidan för att minska slitaget på pärmen, men att de sedan, i 
samband med en renovering av signeringssystemet, kom att läggas på sin bakpärm, varvid 
också titellappar för framsidan börjar tillverkas.

Aarno Malin[iemi], ”Studier” (not 1 ovan), s. 136.
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ANNA FREDRIKSSON

räkna till sexton hyllor i biblioteket. I dessa rymdes ett varierande antal 
böcker beroende på böckernas storlek. Helt udda storlekar och folio 
samsas på samma hyllplan.10 Genom att studera de kvarvarande böcker
nas signa har man försökt göra beräkningar av hur många volymer 
biblioteket kan tänkas ha omfattat.11 Man har därvid kommit fram till, att 
biblioteket när det var som störst kan ha innehållit något mer än 1400 
volymer. Detta är anmärkningsvärt, eftersom klosterbibliotek oftast inte 
innehöll mer än ett par hundra volymer, och ett bibliotek i den storleks
ordningen närmast stod att finna i de stora klostren på kontinenten.12 
Ingen har ännu kunnat revidera eller motsäga siffran; biblioteket torde i 
alla händelser ha varit det största i Norden på sin tid.13

Böcker utom biblioteket

I klostret fanns även böcker som inte hade sin plats i biblioteket. De 
liturgiska böckerna t.ex. förvarades i kyrkan. I ett särskilt arkiv var 
D iarium  V adstenense  förvarat tillsammans med kopie- och räkenskaps
böcker och andra urkunder. Böcker av dessa slag har i enstaka fall insig
nerats i biblioteket.14

Trots att klostermedlemmarna vid inträdet avsade sig all sin egendom 
till klostret, kunde nunnorna få ha någon bönbok eller annan bok för 
uppbygglig läsning i sin cell. Bröderna tycks dessutom ha fått behålla i 
sin cell de böcker de hade med sig vid inträdet och/eller de böcker de för 
tillfället skrev på.15 Dessa torde dock ha ansetts som klostrets egendom 
och ha fått användas av de övriga bröderna. Tillfälliga lån av andra 
böcker till cellen tilläts ibland (se nedan).

10 C-G Andrén, De septem sacramentis (not 5 ovan), s. 64 not 3.
11 Första uträkningen gjordes av Claes Annerstedt, Upsala Universitets historia (not 1 
ovan), s. 47 not 4.
, 2 Gödel (not 1 ovan), s. 99, ger som exempel ”det framstående franciscanerklostret i 
Siena i det bokrika Italien” med 1336 volymer år 1481, och de franska Citeaux och 
Clairvaux med 1200 respektive 1714 band vid slutet av 1400-talet.
13 För en schematisk översikt över alla bevarade, signerade handskrifters och inkunablers 
placering på hyllorna, se Roger Andersson, Predikosamlingar i Vadstena klosterbibliotek, 
Uppsala 1994 (Vadstenabrödemas predikan. Meddelanden 1), s. 32-37.
14 Gödel (not 1 ovan), s. 96.
15 Något som pekar på detta är att Nicolaus Ragvaldis alla handskrifter insignerats i en svit, 
på hyllplan N 8, vilket Monica Hedlund gjort mig uppmärksam på.
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V A D S T E N A  K L O S T E R S  B I B L I O T E K

Den svenskspråkiga litteraturen, huvudsakligen uppbyggelselitteratur, 
torde främst ha tillhört nunnorna.

Bibliotekets verksamheter

Bibliotekets verksamheter omfattade förvärv, författande och kopierande 
av texter, organiserande av samlingarna och även en viss låneverksamhet. 
Man studerade normalt böckerna i själva bibliotekslokalen, men bröderna 
kunde efter särskilt tillstånd av generalkonfessorn få ta upp en viss bok 
till sin cell, t.ex. som hjälp för att färdigställa en annan. Den måste dock 
genast återlämnas om någon annan ville ha den.16 Man hade utbyte med 
andra boksamlingar/bibliotek och enskilda personer i det att man lånade 
in för att kopiera en viss text, men också lånade ut externt.17 Till biblio
tekets verksamheter hörde också bokvård: Bokbinderiverksamhet fanns 
för både nybindning, ombindning och allmän bokvård.18

Bibliotekets förvärv är den av aktiviteterna som tas upp i detta stu
dium. I Vadstena förvärvade man passivt genom bokgåvor eller genom 
att en inträdande broder hade med sig böcker, som blev klostrets egen
dom och som småningom insignerades i biblioteket. Det aktiva förvärvet 
skedde genom inköp och egen produktion av texter. Vadstena intog en 
särställning bland europeiska kloster genom sin stora bokproduktion. 
Man producerade böcker genom att skriva av hela verk eller kompilera 
eller författa egna verk. Bröderna skrev nästan uteslutande på latin. Nun
nornas avskrivningarbeten rörde i de flesta fall svenska texter eller över
sättningar från latin eller latinska avskrivningar av liturgisk karaktär.

Någon gallring förekom veterligen inte. Böcker hade ett relativt stort 
värde i reda pengar, vilket kan förklara att få av böckerna lämnade 
biblioteket när de väl fått en plats i det.19 Undantag kan ha funnits i det 
att det vid grundandet av nya dotterkloster var sed, att man försåg det

16 Vid biskopens av Linköping visitation av klostret 1388 görs ett stadgande om undantag 
från en oskriven (?) regel att böckerna skall studeras i biblioteksutrymmet. Se Carl Silfver- 
stolpe, ”En blick” (not 4 ovan), s. 102.

Monica Hedlund, ”C collection and C catalogue” (not 6 ovan), s. 242 ff.
J8 Gödel (not 1 ovan), s. 95.

Av Vadstenaboeker med signum är det endast några enstaka exemplar som nått våra 
bibliotek via en annan ägare, av vad man kan utläsa av MHUU (not 26 nedan) och Collijn 
(not 27 nedan).
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ANNA FREDRIKSSON

nya klostret med en början till en boksamling, såsom ordensregeln, ritu
alböcker, uppbyggelseläsning och kanske en bibel. Ett sådant paket fick 
bl.a. Nådendal i Finland mottaga vid sin invigning 1448.20 Denna typ av 
böcker kom normalt inte från brödernas bibliotek.

Man saluförde så vitt bekant aldrig de böcker som tillverkades i 
Vadstena. Någon gång kunde en bok ges bort i gåva.21

Bibliotekets framväxt och gradvisa förstörelse

Man får anta, att grunden till biblioteket lades med de böcker som de 
först inträdande bröderna hade med sig till klostret. Man kan inte säga 
när själva bibliotekslokalen byggdes eller togs i bruk, men efterhand har 
samlingen genom förvärven växt till den grad, att man blivit tvungen att 
bygga ut signeringssystemet och, som det ser ut, även hyllsystemet.

Biblioteket växte gradvis vid sidan av klostrets liv och verksamheter, 
blomstrade och fick småningom uppleva sitt förfall i och med reforma
tionen. Vid tiden för Normans kyrkovisitationer 1543 utsattes klostret 
för utpressningar, då kronan förutom klenoder och silver ville åt kloster
arkivets handlingar och även böcker. Det är mest troligt att de böcker 
som härvid konfiskerades var arkivets böcker, men m öjligen även 
pergamentshandskrifter och främst bland dem ritual- och kyrkohand
böckerna. Dessa senare borde ju , när nu den katolska ritualen var avlyst, 
ej vara i användning.

Klostret miste därefter, vid ett annat tillgrepp, ytterligare 64 av sina 
volymer. Det slutgiltiga slaget kom 1595, då biblioteket upplöstes samti
digt med klostrets stängning. En stor del av böckerna transporterades då 
till Vadstena slott, där de kom att användas som rekylbelastning av slot
tets kanoner. De volymer som blev kvar i klostret var num ero pauciores  
vilio resque .22

20 Silfverstolpe, ”En blick” (not 4 ovan), s. 104 f.
21 Några av inkunablerna kom till Uppsala universitetsbibliotek efter att ha tillhört kung 
Sigismund. Möjligtvis hade han fått dem som tacksamhetsbevis för visat stöd. Gödel (not 1 
ovan), s. 126 f.

”Färre till antalet och av enklare slag.” Johannes Messenius, Scondia illustrata, vol. 1-2 
[T. 1-13], Stockholm 1700-1704, T. 8, s. 31.
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VADSTENA KLOSTERS BIBLIOTEK

Resternas öde efter bibliotekets förstörelse

Vad gäller den boksamlings öden, som enligt Messenius fanns kvar i 
klostret efter dess stängning, vet man att biblioteksresterna år 1619 flyt
tades från Vadstena av Riksarkivets dåvarande sekreterare Peder 
Månsson Utter. Palmskiöld23 talar om att samlingen förvaras på godset 
F ih o lm 24 och att ett index över denna (tyvärr ej återfunnet idag) 
upprättats, troligen av Utter. Vidare kan man fö lja  samlingen till 
Bråborg vid Bråviken,25 där den förvarades en tid.

Från 1620 fanns resterna av vadstenabiblioteket på Gråmunkeholmen i 
Stockholm. Samma år skänktes av kung Gustav II Adolf den latinsksprå- 
kiga delen till universitetets bibliotek i Uppsala, den svenskspråkiga till 
Kungliga biblioteket i Stockholm.

II. Syfte och metod

Syftet för arbetet är att utröna om det valda materialet, sedan det bearbe
tats metodiskt enligt vad som följer närmast, kan ge en grund för slutsat
ser om omständigheterna kring bokförvärven och därmed uppbyggandet 
av brödernas bibliotek i Vadstena kloster.

Material

Materialet för min undersökning är som tidigare nämnts de böcker -  
handskrifter och inkunabler -  från Vadstena klosterbibliotek, som fanns i 
Uppsala universitetsbibliotek (i fortsättningen förkortat U U B) 1995. 
UUB:s handskrifter från Vadstena kloster är utförligt beskrivna i katalo
gen M ittela lterliche H andschriften  der U niversitä tsb ib lio thek U ppsala26

23
Vilhelm Gödel, Sveriges medeltidslitteratur (not 1 ovan), s. 129. Elias Palmskiöld var

bl.a. arkivsekreterare på Riksarkivet 1702-12.
24- 17

Gods i Södermanlands län, från slutet av 1500-talet ägt av släkten Oxenstierna.
26 Drottning Gunillas slott i Östergötland.

Margarete Andersson-Schmitt, Håkan Hallberg och Monica Hedlund, Mittelalterliche 
Handschriften der Universitetsbibliothek Uppsala: Katalog über die C-Sammlung, Bd 1-8, 
Stockholm 1988-1995 (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 26:1-8).
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ANNA FREDRIKSSON

(här kallad MHUU), medan UUB:s inkunabler från klostret har beskrivits 
i Isak Collijns inkunabelkatalog27 (här kallad Collijn).

Eftersom detta är en undersökning av kloster b ib lio te k e t  är inte alla 
böcker från Vadstena kloster i UUB användbara i mitt arbete. Naturligt 
nog läggs de böcker åt sidan, som fanns på andra ställen i klostret, främst 
liturgiskt material, men även urkunder, räkenskapsböcker m.m. En 
genomgång av MHUU och Collijn gav vid handen, att av de ca 400 hand
skrifter och ca 40 inkunabler som har tillhört klostret, är det 334 hand
skrifter och 37 inkunabler, eller totalt 371 volymer, som med stor 
sannolikhet någon gång har tillhört brödernas bibliotek.

Jag har inte studerat böckerna själva, utan litat till de befintliga kata
logbeskrivningarna. I MHUU och Collijn beskriver man ju  böckernas 
utseende, skick, karaktär och textinnehåll samt redogör för eventuella 
notiser som förekommer i dem, och förmedlar på så sätt den information 
böckerna sjä lva, som fysiska objekt, kan ge om biblioteket. 
Informationen i beskrivningarna (som presenteras närmare nedan) har 
jag sammanställt och analyserat.

Materialets representativitet

Vadstenavolymerna i UUB utgör huvuddelen av den totala resten av 
klostrets böcker. I Stockholm förvaras visserligen ett inte obetydligt antal 
böcker från klostret, men de har i de flesta fall ej tillhört brödernas 
bibliotek: Kungliga biblioteket har huvudsakligen de bevarade svensk
språkiga skrifterna (som i regel har tillhört nunnor), medan man i Riks
arkivet finner urkunder, jordeböcker och räkenskapsböcker. Övriga 
orter med vadstenamaterial är bl.a. Linköping och Lund, Köpenhamn, 
Berlin och Giessen.28 Böckerna på dessa orter är i allmänhet osignerade29 
och har således inte heller tillhört brödernas bibliotek. Det samlade an
talet handskrifter på andra förvaringsplatser än Uppsala uppgick i början 
av seklet till omkring 60. De 371 volymer som är med i undersökningen 
är sålunda en i fråga om storleken i högsta grad representativ del av

97 Isak Collijn, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala, Upp- 
sala-Leipzig 1907.
28 Gödel (nol 1 ovan), s. 101.
9Q

Monica Hedlund, muntlig information. Kungliga biblioteket i Stockholm äger dock 
signerade böcker.
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bibliotekets rester. Som nämnts beräknas biblioteket ha innehållit ca 1400 
volymer. Uppsalaresten utgör då mer än en fjärdedel av detta bestånd.

Ger då den bevarade resten av biblioteket en god bild av det forna 
beståndets sammansättning? Många av Vadstenas handskrifter mötte, som 
tidigare sagts, sitt öde i en kanonsalva, och av dem som flyttades av Peder 
Månsson Utter vet vi inte, hur många som försvann på vägen till deras 
slutliga förvaringsort. När man betraktar resterna är det viktigt att ha i 
åtanke att det speciellt var vissa typer av böcker som rövades eller ”slak
tades” i samband med reformationen. Det som eftersöktes under den 
första plundringen var arkivmaterial och liturgiska böcker, dvs. böcker 
som ej tillhört biblioteket. Vad som därefter fördes bort betecknas av 
Messenius som en non m odica portio  av biblioteket, vilket slags böcker 
vet vi ej. Vi vet inte heller vad för slags böcker och hur många som kom 
fram till Stockholm, men man kan utgå ifrån, att man gärna beslagtog 
pergamentböcker för att återanvända pergamentet.

En, får man förmoda, ytligare genomgång av pergamentomslagen i 
Riksarkivet som företogs av Vilhelm Gödel visade att man vid inbindande 
av rikets räkenskaper i första hand har använt lösa blad, sedan katolska 
ritualböcker och ”papistiska” skrifter som t.ex. Birgittas Uppenbarelser. 
Handskrifter på svenska har i allmänhet skonats, liksom pappershand- 
skrifter, som var odugliga för ändamålet.30

Handskrifter som kom från utlandet torde i större utsträckning ha varit 
av pergament än de som tillverkades i Vadstena. Följaktligen finns en 
risk att resterna av klosterbiblioteket innehåller en oproportionerligt stor 
andel vadstenatillverkade handskrifter, som förmodligen hade ett för 
reformationstidens kanslister ointressant innehåll och skri vmaterial.31

Arbetssätt

Kan det valda materialet, sedan det bearbetats metodiskt, ge en grund för 
slutsatser om omständigheterna kring bokförvärven och därmed uppbyg
gandet av brödernas bibliotek i Vadstena kloster?

Gödel (not 1 ovan), s. 144 ff. 1995 påbörjades det s.k. MPO-projektet, som arbetar med 
att katalogisera dessa pergamentomslag. Projektledare är Jan Brunius.

I resterna saknas verkligen mycken utländsk litteratur, som man genom andra källor vet 
har funnits i klostret. Se Silfverstolpe, ”En blick” (not 4 ovan), s. 102 ff., 113 f.
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För att besvara denna fråga har jag  som angreppssätt valt att studera 
förvärvs aktiviteternas utveckling över tid, varvid jag har:

1. sorterat materialet -  kronologiskt, med avseende på förvärvstyp och 
med avseende på textinnehåll (detta arbete presenteras i bilagor);

2. prövat det sorterade materialet med hjälp av arbetsfrågor, som 
preciserar vad jag  anser vara ”omständigheter kring bokförvärv”.

Undersökningen av materialet med hjälp av arbetsfrågor är framför 
allt till för att pröva huruvida materialet är tillfö rlitlig t nog  att svara på 
sådana frågor. De svar som antyds skall anses som en ”biprodukt”. Att 
tolka dessa ”biprodukter” är inte uppsatsens syfte. Jag har därför valt att 
endast lämna mycket korta kommentarer till svaren.

Arbetsfrågor

Följande arbetsfrågor har jag bedömt relevanta för bearbetningen av mitt 
material.

Övergripande fråga: Vilka omständigheter låg bakom boksamlingens 
uppbyggnad? Angreppssätt: Kan man se några tendenser i utvecklingen 
över tid?

Den övergripande frågan kan brytas ned i bl.a. följande underfrågor:
a) Vilka förvärvssätt var aktuella för Vadstena klosterbibliotek? Hur 

förhåller de sig till varandra?
b) Vilka förutsättningar hade det aktiva förvärvet? Fanns fastslagna 

urvalsprinciper för textinköp och texttillverkning?
c) Vilka förutsättningar hade det passiva förvärvet? Hur är det aktiva 

och det passiva förvärvet relaterade till varandra?
d) Hur är bibliotekssamlingen uppbyggd sedd utifrån bokförvärvs- 

aktiviteterna?
I undersökningarna har ställts ytterligare underfrågor till dessa. Innan 

frågorna kan besvaras krävs dock ett principiellt resonemang kring 
begreppet förvärv och bokförvärvens förutsättningar.

Begreppet ”bokförvärv”

Ett biblioteks bokförvärv handlar om både aktivt och passivt förvärv. 
Utmärkande för det aktiva förvärvet är att det, sedan en grund lagts, all-
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tid är fråga om en anpassning till och ett vidarebyggande på ett befintligt 
bestånd samt en anpassning till det utbyte med andra boksamlingar som 
eventuellt finns. Detta bör gälla också för Vadstena klosterbibliotek.

Utmärkande för det passiva förvärvet är att man inte kan styra över 
det, man kan endast tacka nej eller ta emot gåvan, och sedan behålla den 
eller göra sig av med den.

I Vadstena, där det passiva förvärvet består av gåvor från utomstående 
personer och inträdande medlemmar, tycks man med få undantag ha 
behållit det man en gång insignerat i biblioteket. Jag har ej hittat några 
uppgifter om nekanden till bokgåvor eller återanvändning av 
pergamentet i bokgåvor som ansetts värdelösa.

Om någon klostermedlem någon gång yttrat en önskan om en viss 
bokgåva, torde denna handling rubriceras aktivt (försök till) förvärv. 
Något vittnesbörd om ett sådant yttrande har dock veterligen ännu inte 
uppdagats.

Angående förhållandet aktivt-passivt förvärv kan man anta, att de 
passivt förvärvade böckernas förekomst i biblioteket påverkade det aktiva 
förvärvet på så sätt, att man förmodligen inte gärna köpte en text som 
redan fanns i klostret; vidare påverkades egenproduktionen, eftersom de i 
biblioteket redan befintliga böckerna erbjöd material till kompilering och 
kopiering.

Förutsättningar för bokförvärv i Vadstena kloster

Förvärvsaktiviteten i ett bibliotek är beroende av förutsättningar såsom 
ekonomiska, personella, organisatoriska och fysiska tillgångar, samt till
gången till lämpliga böcker. Av vikt är också det allmänna regelverk som 
verksamheten ingår i. Hur verksamheten uppfattas av utomstående kan 
också påverka, t.ex. genom att man får ekonomiskt stöd och gåvor.

Genomgången av förutsättningarna för just Vadstena klosters del 
svarar samtidigt på frågan, huruvida det finns anledning att tro att det 
fanns fastslagna urvalsprinciper för textinköp och texttillverkning, eller 
en plan för förvärvsaktiviteterna.

Vad gäller regelverk  är man i Vadstenas fall styrd av klosterregelns och 
andra stadgars anvisningar för klostrets verksamheter. Vad sägs där som
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kan tänkas påverka förvärv av böcker? De tretton prästerna skall rättvist 
dela på uppgiften att predika.32 Vid måltider skall speciellt vissa texter 
och teologers verk läsas.33 Böcker får med generalkonfessorns tillåtelse 
lånas till klostercellen för förfärdigande av en annan bok.34 Klostermed
lemmarna skall inte ha någon privat egendom i klostret.35 Bröderna skall 
ha celler bl.a. av den anledningen att de där i lugn och ro skall kunna 
författa predikningar.36 Böcker för att öka sitt kunnande och för studium 
och begrundan får man ha, så många man vill.37 Så länge klostret ej tyngs 
av nöd skall allt som är utöver klosterfolkets behov ges till de fattiga.38

D e eko n o m iska  fö ru tsä ttn in g a rn a . Vadstena kloster var en välbärgad 
institution, men man kunde inte använda rikedomen hur som helst. Efter
som predikoverksamheten med sin karaktär av mission var högpriorite- 
rad, torde inte ekonomin ha varit ett bekymmer för biblioteksuppbyggar- 
na, så länge de goda tiderna varade. Förutsättningarna för ett stort passivt 
förvärv tycks för Vadstenas del ha varit särskilt goda, när man ser till 
den ström av gåvor av andra slag av stora ekonomiska värden som mot
togs av klostret.

De personella  föru tsä ttn ingarna . Bröderna i Vadstena hade en gemensam 
bakgrund i det att man valt att söka sig till den heliga Birgitta och hennes 
kult samt i universitetsstudierna. Klosterlivet i sig självt borde vidare ha 
format personligheterna till gemensamma värderingar och tankesätt, även 
vad beträffar biblioteket. Som ”personella resurser” för biblioteksverk-

■ 39
Att de skall predika, även offentligt, står skrivet i Regula Salvatoris, cap. XV; se Sancta 

Birgitta , Opera minora, l. Regula Salvatoris, ed. by Sten Eklund, Stockholm 1975 
(Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet. Ser. 2, Latinska skrifter 8,1), s. 121 
(§ 171-4). Angående delandet av sysslan se Liber usuum, kap. 24, utg. av Roger Andersson 
i Postillor och predikan. En medeltida texttradition i filologisk och funktionell belysning, 
Stockholm 1993 (Sällskapet Runica et Mediasvalia. Scripta minora 1), s. 266 f. Tyvärr är 
hela Liber usuum ännu ej utgiven.
33 Liber usuum, kap. 36, i Roger Andersson, a.a., s. 267 f.
34 Carl Silfverstolpe, ”En blick” (not 4 ovan), s. 102.
35 Regula Salvatoris, cap. II, ed. Eklund (not 32 ovan), s. 105 (§ 50-52).
36 Addiciones Prioris Petri, cap. De cellis; texten utgiven av Tore Nyberg, Dokumente und 
Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei Birgittenklöster Bayerns 1420-1570, [Bd 
21, München 1974, s. 87.
3 Regula Salvatoris, cap. XXI, ed. Eklund (not 32 ovan), s. 127 (§ 227-228).
38 Regula Salvatoris, cap. XX, ed. Eklund (not 32 ovan), s. s.125 f. (§ 208-215, 221).
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samheten tror jag  birgittinbröderna kan sägas ha varit sällsynt väl 
rustade. Att bröderna ofta hade en lång utbildning bakom sig och var 
beresta, att de hade haft möjlighet att få tag på böcker och ibland också 
var ägare till många böcker, hade förstås stor betydelse för det passiva 
förvärvet.

De organisatoriska föru tsä ttn ingarna . När man bekantar sig med böcker
na får man intryck av att vissa personer har fungerat som ansvariga för 
biblioteket och dess organisation och därmed haft större inflytande än 
andra. För sin predikoverksamhet måste dock alla bröder använda biblio
teket. Alla var sålunda beroende av att det innehöll den litteratur de var 
intresserade av, och av att biblioteket fungerade. Vi vet inte, om det alltid 
hölls allmänna rådslag i frågor som rörde biblioteket, vid mottagande av 
bokgåvor, i samband med inköp eller tillverkning av böcker. Ett brev i 
handskriften C 6 visar att det förvisso förekom: Johannes Hildebrandi 
skriver till Thorirus Andreae, som är i Konstans, där han listar några 
böcker som det var särskilt stort behov av, inte bara enligt hans egen 
åsikt utan co n ven tu a liu m  de co nsensu  (dvs. konventet var överens i 
saken).39 Principer för bokförvärvet är dock inte beroende av rådslag, 
utan kan också förmedlas från ”ledare” till ”ledare”, från den ena gene
rationen till den andra.

I C 6 finner man listor över böcker som köpts in på resor, däremot 
dokumenteras inga önskemål om inköp.40 De anteckningar om förvärv 
som finns i vissa volymer säger heller inget om ett eventuellt uppdrag.41 
Med tanke på att det som regel var gemensamma medel man handlade 
med 42 borde dock inte invigda klosterbröder ha kunnat göra impulsköp 
när de passerade en marknad. Jag tror att en broder på resa hade ett visst 
kapital och en viss uppfattning om vad han borde och inte borde köpa, 
som han tolkade och hade tillåtelse att tolka efter egna intressen och 
behov och efter vad som var till salu.

39
Carl Silfverstolpe, ”En blick” (not 4 ovan), s. 104.
C 6 är ämne för Peter Ståhls kommande avhandling i latin vid Stockholms universitet.

4 Se t.ex. C 26, C 72, C 76.42
~ Thorirus Andreae köpte en del böcker i Paris 1406 för egna pengar: Diarium Vadste- 

nense, 2 feb. 1406.
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De fys iska  fö ru tsä ttn ingarna . En lokal fanns särskilt avsatt för biblioteks
verksamheten. När samlingarna växte tycks man ha tvingats göra om- 
och tillbyggnader.

Ett fysiskt hinder utgjorde den stränga isoleringen, klausuren som 
skulle hålla yttervärlden utanför klostermedlemmarnas liv och tvärtom. 
Dock var det tillåtet för bröderna att ge sig ut på resa när så krävdes för 
att försvara klostret och regeln, samt för att grunda eller besöka dotter
kloster. Sådant inträffade inte alltför sällan, och det är just under resor 
som dessa bröderna gör sina större bokinköp.43

Avstånden var ett annat fysiskt hinder, som tvingade varje köp att vara 
genomtänkt.

Tillgången p å  b ö c k e r f4 De böcker som inträdande bröder hade med sig 
till klostret var säkerligen ihopsamlade under lång tid. En del var tillver
kade av dem själva före inträdet i klostret. Några av bröderna har legat 
vid universitet på kontinenten där bokmarknaden var omfattande.

Böcker kunde köpas på marknader, i skrivarverkstäder och hos vissa 
handlare. En typisk situation för en v ads ten abroders inköp är en större 
kyrklig sammankomst på kontinenten, dit han rest i klostrets ärenden, 
och där han kommer i kontakt med bokhandel.45 Även under de stora 
helgerna som firades i Vadstena uppstod marknader, som kan ha 
innefattat bokhandel.

Som tidigare nämnts producerade Vadstenabröderna också själva en 
stor mängd böcker för eget bruk.

Av ovanstående kan man inte bara dra slutsatsen att det i Vadstena 
kloster fanns förutsättningar för ett stort bokförvärv; man leds också till 
antagandet att det fanns en plan eller planer för förvärvsverksamheten. 
Principer och planering bör också ha varit en förutsättning för att verk
samheten skulle fungera enligt Birgittas föreskrifter.

Detta berättar klostrets minnesbok om; jfr  föregående not.
Om bokhandel, se t.ex. Rudolf Hirsch, Printing, selling and reading, 1450-1550, Wies

baden 1967.
45 Jfr t.ex. den ovan (vid not 39) beskrivna Thorirus Andreaes resa. Se även Paul Lehmann, 
"Konstanz und Basel als Büchermärkte", i id., Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte 
Abhandlungen und Aufsätze, Bd 1, [1941] 1955, s. 253-280.
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Hur jag har använt katalogposternas information

Beskrivningarna av handskrifterna i MHUU följer Deutsche Forschungs
gemeinschafts regler för handskriftskatalogisering.46 Vad gäller beskriv
ningen av textinnehållet har M HUU ibland g jort avsteg från 
konsekvensen i fråga om katalogiseringsnivå. För de vadstenensiska 
predikosamlingarna har man, p.g.a. deras speciella karaktär, använt en 
djupare katalogisering än för övriga handskrifter i samlingen.

Jag har valt att ej ifrågasätta katalogsammanställarnas vetenskapliga 
bedömning av materialet, och har därför inte kontrollerat varje hand
skrift och inkunabel för att se, huruvida uppgifterna i katalogen stämmer 
eller inte. Den av MHUU flitigt använda bedömningen ”sannolikt” har jag 
betraktat som säker information.

Som sagts ovan har jag för min undersökning sorterat upp materialet 
kronologiskt för att studera förvärv saktiviteternas utveckling över tid. 
Därvid måste jag  kunna datera förvärvet av böckerna. Informationen i 
MHUU och Collijn kan på olika sätt bidraga till dateringen av ett bokför
värv. Förutom dateringen har katalogposternas information på ett eller 
annat sätt använts i undersökningen. För att min arbetsgång skall kunna 
följas presenterar jag  här principerna för hur jag använt och behandlat 
informationen i katalogposterna. Genomgången följer katalogpostens 
struktur.

1. Ö verskr i f t .  De texter och författare som tas upp i rubriken är de 
som dominerar textmassan eller är erkända författare. Innehållet i rubri
ken ligger till grund för min analys av textenheter i biblioteket.

2. Ur S c h la g ze i le  har jag  noterat proveniens I (=  tillkomstort) och 
tillverkningsår. Katalogen uttrycker olika grader av säkerhet vad gäller 
proveniensen: a) ingen osäkerhet, b) säkerhet för en del av volymen och 
osäkerhet för andra delar, c) osäkerhet vad gäller hela handskriften, d) 
ingen uppgift. Detta har föranlett mig att ställa upp kriterier för urvalet 
av information för undersökningen. Är en bok icke tillverkad i Vadstena 
måste det finnas tydliga indikationer på att den tillhört klostret för att 
kunna räknas i min undersökning. Är den däremot tillverkad i Vadstena

46 n*Richtlinien Handschriftenkatalogisierung, hrsg. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Unterausschuß für Handschriftenkatalogisierung, 5. erw. Auflage, Bonn-Bad Godesberg 
1992
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kan man med mycket stor säkerhet säga, att den också funnits i klostret 
och har tillhört biblioteket. Eftersom tillverkningsorten är så avgörande, 
ger jag närmare analyser av vissa fall i fotnoterna.47

3. I den k o d ik o lo g isk a  b eskr ivn in g en  ser man om boken består av 
flera mindre häften av olika karaktär och tillkomsttid. Har tas möjliga 
skrivare upp, och även här kan MHUU uttrycka sig mer eller mindre 
försiktigt. Där det varit nödvändigt har en bedömning gjorts med ledning 
av katalogpostens bibliografi, vilket redovisas i fotnot.

4. V olym ens h isto ria  ger uppgifter om omständigheterna kring för
värvet såvitt kända. Ofta ges sådana upplysningar, att man kan sluta sig 
till förvärvsår och/eller förvärvssätt. Där förvärvsåret inte är självklart, 
förklaras gången för mitt resonemang i en fotnot.

5. B ib liogra fin  över använd litteratur har använts enligt 3 ovan.
6. T ex tin n eh å ll  redovisas, som tidigare sagts, olika utförligt. Förutom 

att man här ser texternas karaktär kan man ibland finna textavsnitt som 
binder handskriften till Vadstena, trots att MHUU uttrycker sig försiktigt 
(se nedan, Om bestämmande av Vadstena som tillverkningsort).

Ytterligare ett par värdefulla uppgifter har jag  hittat i supplementets 
addenda et corrigenda.

Bokbeskrivningarna i Collijn är, i jäm förelse med M HUU:s; väldigt 
knappa. Informationen har bearbetats på samma sätt som den i MHUU.

Information jag inte har beaktat

Vissa codices innehåller text, som kunde säga mycket om det aktiva för
värvet. D ia riu m  V a d sten en se , C 89, berättar om resor och inköp, C 6 
innehåller listor över bokinköp. Eftersom dessa texter ej finns med i 
katalogens beskrivningar, faller de utanför ramen för min undersökning.

Min datering av förvärv

Jag har strävat efter att datera böckernas förvärv så exakt som möjligt. 
Ibland kan man på året säga när förvärvet av en bok eller delar av den 
skett, ibland inom vilken tidsrymd. Stora grupper förvärv har kunnat

47 Bedömningsgrunder för om en text är typiskt vadstenensisk tas upp nedan, s. 20.
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dateras genom att en broders inträdesår och/eller dödsår är känt, eller 
genom den ursprungliga signeringen av böckerna:

Inträdesår. Vad gäller böcker som kommit till klostret med en inträdande 
broder har jag angivit dennes inträdesår som förvärvsår, även om det är 
outrett, huruvida dessa böcker då omedelbart insignerades i biblioteket.48

Dödsår. Vad gäller de biblioteksböcker som tillverkades i klostret har jag 
angivit författarens/skrivarens dödsår som bokens förvärvsår. Det är 
oftast omöjligt att säga när under sin livstid brodern färdigställt en 
volym, men den hamnade med säkerhet i biblioteket efter hans död.

Bibliotekets signeringssystem. Som tidigare nämnts (sid. 5 f.) fanns för 
biblioteket ett signeringssystem som i två olika former förekommer på 
böckerna. Övergången mellan de båda systemen markeras av en period, 
då referenser till böcker i biblioteket består av ett tvåställigt signum och 
en grundlig beskrivning av bokens utseende. Denna övergångsperiod 
beräknas vara slut senast 1447, varefter man uteslutande använder tre- 
ställiga signa.49 Finns spår av gammalt signum, kan man sluta sig till att 
boken förvärvats före 1447.

Slutligen bör nämnas att vissa codices består av flera små böcker (libelli) 
som förts till biblioteket vid olika tidpunkter och bundits samman vid ett 
senare tillfälle. De enstaka delarna antar jag  fanns i klostret, tillgängliga 
för biblioteket, så snart de förts in där. Varje del jag  kunnat datera står 
som en enhet i summeringen av beståndet och en codex kan alltså undan
tagsvis förekomma två gånger i mina listor (markeras med undernumre
ringar eller ordet ”del”/” delar” inom parentes).

Principer för uppdelningen av förvärv i perioder

För det tidsstudium som skall göras har den kronologiska följden av bok
förvärv uppdelats i fyra ungefär lika långa perioder om ca 40 år mellan

48 Se ovan vid nol 15.
Aamo Malin[iemi], ”Studier” (not 1 ovan) och Monica Hedlund, ”C collection and C 

catalogue” (not 6 ovan), s. 246 ff.

19



ANNA FREDRIKSSON

1374 och 1531. Utgångsåret är det år Vadstena kloster kan antas ha inlett 
sin religiösa verksamhet i och med relikernas införande. Från detta år, 
och kanske även redan tidigare, började människor bosätta sig i klostret i 
väntan på dess officiella invigning.30 Slutåret är det sista kända förvärvs
året. Eftersom biblioteket plundrades första gången 1543 och dess sista 
rester upplöstes med klostret 1595, är det rimligt att se bibliotekets upp
byggnadsperiod som avslutad 1531.

Indelningen i 40-årsperioder motiverar jag så:
Period 1: 1374-1410. ”Bibliotekarien” Andreas Lydekinis hand känns 

igen i och på många av volymerna, där han skrivit titel och signum.51 
Lydekinis dödsår 1410 ar därför en praktisk term inus ante quem  för en 
stor grupp förvärv.

Period 2: 1411-1447 . Det senare året är det år från vilket signerings- 
systemet med endast några få undantag är treställigt.

Period 3: 1448-1490. Slutåret markerar ett ungefärligt 40-årsintervall. 
Period 4: 1 4 9 1 -1 5 3 1 . Det sista kända bokförvärvet är daterat till 

1531. Vid denna tid hade seden att signera böckerna börjat försummas.52
Dateringen av vissa förvärv överskrider en eller fler periodgränser. 

För att så många böcker som möjligt skall kunna vara med i undersök
ningen har sådana förvärvsdateringar anpassats till periodindelningen 
enligt följande:

• 1400-1447/50  =  period 2.
• 1450-1500  =  period 3.
• Annat intervall mindre än två perioder =  den period under vilken hs. 

senast kan ha förvärvats.
• 1 400-1500  eller annat intervall större än två perioder =  ej daterbart 

förvärv.

Om bestämmande av Vadstena som tillverkningsort

I vissa fall, främst predikosamlingar, då katalogen uttrycker osäkerhet

50 Carl Silfverstolpe, Klosterfolket i Vadstena, bd 1-2, Stockholm 1898-99.
51 Aarno Malin[iemi], ”Studier” (not 1 ovan), s. 137.
52 A.a., s. 136. Min tidsindelning kommer nära Curt Wallins i ”Vadstenanunnornas sociala 
proveniens”, Birgitta, hendes vterk o g hendes klostre i Norden. Birgitta, Her Works and 
Her Five Abbeys in the Nordic Countries, ed. Tore Nyberg, Odense 1991 (Odense 
University Studies in History and Social Sciences 10), s. 314.
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vad gäller Vadstena som tillverkningsort, har jag  själv utifrån katalog
postens beskrivning kunnat göra en bedömning, på följande grunder:53

Textrubriken in concursu  eller ad p o pu lum  inleder en predikan som 
skulle hållas inför en stor samling tillströmmande människor. Rubriken 
används vid de för Vadstena typiska vallfartsdagarna och tyder därför på 
tillverkning i klostret.

En ”vanlig” församlingspräst hade ensam uppdraget att hålla predikan i 
kyrkan varje söndag och helgdag. I Vadstena var de tretton prästbröder 
som skulle dela på sysslan. När en vadstenabroder skapade en personlig 
predikosamling, skrev han predikningar för de sön- och helgdagar då just 
han hade predikouppdraget.54 Detta skapar en predikoserie med luckor 
som är typisk för Vadstena kloster.

Typiskt är vidare att man, efter att man kopierat en del ur en predikan 
av annat ursprung än Vadstena, fyller på med utdrag ur Birgittas Uppen
barelser, exempel från hennes vita  eller annat Birgitta-material.

Ibland kan man i texten också hitta avsnitt, som bara kan ha varit av 
intresse för klostret, t.ex. notiser om val av generalkonfessor.

Anmärkning om användningen av Sten G. Lindbergs material

Sten G. Lindberg har påbörjat en undersökning om omsigneringen i 
biblioteket, där han prövar om utökningen och ändringen av bibliotekets 
signeringssystem också följdes av en förändring i sättet att placera böck
erna på hyllan; de äldre böckerna skulle ha sitt signum på bakpärmen, de 
nyaste på frampärmen, och de som omsignerats skulle ha signum på både 
fram- och bakpärmen. I opublicerade anteckningar, som jag  tacksamt 
tagit del av, har Lindberg noterat samtliga signa samt placeringen av 
dessa på pärm eller förstasida.55 Utan att göra anspråk på att ha fortsatt 
undersökningen, har jag  fört in Lindbergs noteringar bredvid varje 
handskrifts C-signum i mina listor. Man kan konstatera, att iakttagelserna

53
De bedömningsgrunder jag valt att använda har framkommit under diskussion med 

Monica Hedlund och projektgruppen Vadstenabrödernas predikan och används endast i de 
fall där MHUU antyder vadstenaproveniens över huvud taget.

Detta diskuteras utförligt i Roger Andersson & Stephan Borgehammar, ”The Preaching 
of the Birgittine Friars at Vadstena Abbey (c. 1380-1515)”, Revue Mabillon [under 
Uyckning].

Huvudtankarna i Lindbergs undersökning uttrycks i hans art. ”Bokbind” (not 1 ovan).
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stämmer väl överens med de uppgifter MHUU lämnar om ålder och 
förvärvsår m.m., nämligen att böckerna i förvärv speriod 3 och 4 med 
några få undantag är försedda med signum endast fram. Undantagen 
skulle kunna föranleda osäkerhet vad gäller riktigheten i att placera vissa 
böcker i en sen period, men eftersom inga publicerade bevis för systemet 
ännu finns tillhanda, och jag  av princip har följt uppgifterna i MHUU, 
låter jag dem stå kvar i den sena perioden med en liten brasklapp. Man 
kan ju  dessutom tänka sig en viss inkonsekvens vid signeringen eller 
placeringen av böcker, vars orsaker vi inte känner till i dag.

III. Prövning av materialet

371 volymer från Vadstena klosterbibliotek ingår i denna undersökning. 
Nio av dessa innehåller delar som uppenbart har förvärvats vid (minst) 
två olika tidpunkter och därför måste listas separat. Det ger oss totalt 380 
böcker eller bokdelar, av vilka 218 är daterbara enligt kriterierna ovan, 
162 ej daterbara.

I Bilaga 1 presenteras de 218 daterbara förvärven, sorterade efter 
förvärvsperiod och förvärvssätt. I Bilaga 2 presenteras de daterbara 
förvärvens textenheter (298 st.), sorterade efter förvärvsperiod och 
texttyp. De 162 ej daterbara förvärven och deras textenheter (216 st.) 
listas i Bilaga 3, sorterade endast efter texttyp.

Följande genomgång av de arbetsfrågor som presenterades ovan, s. 12, 
bygger på materialet i bilagorna.

a) Olika förvärvssätt

Vilka fö rvä rvssä tt var aktuella fö r  Vadstena klosterbibliotek? H ur fö rh å l
ler de sig till varandra? Ä r  bilden olika i olika perioder?

Vilka förvärvssätt som var aktuella för Vadstena kloster är nämnt 
av tidigare forskare. Deras observationer bekräftas vid en genomgång av 
materialet. De aktiva förvärvssätten är produktion och kopiering inom 
klostret (1), samt regelrätta inköp eller beställda avskrivningar (2); de
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passiva är gåvor (3), samt blivande bröders överlåtelse av egna böcker 
vid inträde i klostret (4). Vissa böcker är med säkerhet förvärvade utom 
klostret, men man vet inte hur, bara mellan vilka årtal förvärvet skedde 
(5). I den sistnämnda gruppen finns inga böcker tillverkade i klostret, 
eftersom dessa i så hög grad är möjliga att identifiera.

En sammanräkning av böckerna i Bilaga 1 visar vilka förvärvssätt som 
dominerar i de olika perioderna -  se Tabell 1.

Tabell 1

Förvärvsätt 1374-1410 1411-1447 1448-1490 1491-1531 Bestånd år 1531 
daterbara förvärv

1. Tillverkade i 
klostret

22 17 30 19 88

2. Inköp 0 14 0 0 14

3. Gåvor 2 1 0 1 4

4. Munkinträden 26 8 18 9 61

5. Okänt, ej 
vadsten aprod.

9 34 2 6 51

Summa 59 74 50 35 218

Förutsättningarna för att datera förvärv med förvärvssätt 1 skiljer sig 
från förutsättningarna för förvärvssätt 2 -5 . Av de böcker som tillverkats 
i klostret är nämligen nästan alla daterbara förvärv, på grund av att man 
har särskilt goda möjligheter att bestämma tillverkningsorten och samti
digt ungefär när de är tillverkade. Detta visar sig även i Bilaga 3, där vi 
bland de 216 odaterbara textförvärven endast finner 24 från böcker som 
MHUU bedömer vara tillverkade i Vadstena. Eftersom andra förvärvssätt 
är svårare att datera, kan sammanställningen i Tabell 1 ge intryck av att 
bokproduktionen i klostret stod för nästan hälften av det totala förvärvet, 
vilket alltså inte helt torde stämma. Om man studerar utvecklingen över 
tid för förvärvstyp 1 isolerat, bör dock siffrorna ge en tillförlitlig bild.

Dateringen av förvärv av typerna 2 -5  är beroende av anteckningar i 
och på böckerna. Anteckningar om inköp  är sällsynta, om man bortser 
från de 14 böcker i kategori 2 som inköptes under kyrkomötet i Konstanz

2 3
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1414-18.
Alla förvärv av typerna 2 -4  kan dateras exakt på året (se sid. 18-19). I 

gruppen 5, ”okänt förvärvssätt”, kan dölja sig både dåligt dokumenterade 
inköp, ”munkinträden”, gåvor och som gåva begärda böcker. Det finns 
dock ingen anledning att tro att dessa böcker skulle fördela sig 
annorlunda över förvärvssätten 2 -4  än de vilkas förvärvstyp kan 
fastställas.

b) Det aktiva förvärvet

Vilka fö ru tsä ttn in g a r hade det aktiva förvärve t?  Fanns fa stslagna  urvals
p rin c ip er  f ö r  textinköp och texttillverkn ing?  D om inerar i någon tidspe
riod en viss ort fö r  inköp e ller en viss typ av text? Ä r  de aktiva fö rv ä r 
ven f le r  under en viss period?

Förutsättningarna för det aktiva förvärvet har diskuterats ovan, sid. 12 
ff. Som  fram går av T abell 1 är de daterbara aktiva förvärven 
(förvärvssätt 1 och 2) sammanlagt 102 stycken över hela uppbyggnads
perioden.

Problemen med att fastställa förvärvssätt 2, inköp, syns tydligt. På 
grund av det ringa antalet böcker i denna kategori blir en tillämpning av 
arbetsfrågorna angående inköpsort, valda texttyper och förvärvsfrekvens 
ganska ointressant. En sådan undersökning kunde vara m öjlig, om 
materialet utökas med hjälp av de inköpsnotiser som finns i bl.a. C 6.

Siffrorna för förvärvssätt 1 däremot -  böcker producerade i Vadstena, 
lätta att identifiera och datera -  är mer upplysande. Enligt dessa tycks 
produktionen ha varit särskilt stor i förvärvsperiod 3 (1 4 4 8 -1 4 9 0 ). 
Produktionen tycks vara lägst när inköpen (enligt denna tabell) är som 
flest.

Vid en total bedömning av det aktiva förvärvet måste man ha i åtanke 
den snedfördelning mellan utländskt och ”inhemskt” material som före
ligger inom hela uppsalaresten på ca 440 böcker.

c-d) Det passiva förvärvet och boksamlingens uppbyggnad

Vilka fö ru tsä ttn in g a r  hade det passiva  fö rvä rve t?  H ur är det aktiva och 
det passiva  fö rvä rve t relaterade till varandra? Vilka slags texter var mest

2 4



VADSTENA KLOSTERS BIBLIOTEK

intressanta f ö r  ak tiv t fö rv ä rv  m ed  tanke p å  vad  som  redan fa n n s  i 
biblioteket? Vilka slags texter dom inerade textsam lingen i olika perioder?

Förutsättningarna för det passiva förvärvet har diskuterats ovan, sid. 
13, och några ord har där även sagts om hur det passiva förvärvet kan ha 
påverkat det aktiva. En undersökning av det senare grundas lämpligen på 
en studie av vad som fanns i biblioteket i fråga om texttyper vid en viss 
period och en jämförelse med vad som förvärvades aktivt under nästföl- 
jande period. På så sätt borde också eventuella urvalsprinciper för det 
aktiva förvärvet kunna bli synliga. Undersökningen kan dock i första 
hand bara ge en bild av ännu en del av fö ru tsä ttn in g a rn a  för det aktiva 
förvärvet, i alla fall så länge uppgifterna om den viktiga del av det aktiva 
förvärvet som inköpen utgör är få.

För undersökningen har jag  utgått från de 218 böckerna och bokde
larna i Bilaga 1, vilkas textinnehåll jag  har grupperat inom olika ”text
typer” som definieras nedan. Textbeståndet i slutet av varje period har 
sedan ställts mot en likadan gruppering av de aktiva förvärven i den 
efterföljande perioden.

I min analys av textsammansättningen har jag utgått från den rubrice
ring av böckerna som förekommer i katalogen. På så sätt har ja g  fått 
fram 298 daterbara och 216 odaterbara ”textförvärv”, vilka listas i 
Bilaga 2 och 3.

De typer jag har delat in textenheterna i är följande:56

I Birgitta:

II Biblica-exegetica:

III: 1. Sermones:
111:2 Homiletica:

IV Hagiographica:

Allt som har med Birgitta att göra, såsom Uppenba
relserna, försvar för regeln m.m.
Biblar, glossor till bibeln, konkordanser, bibliska 
uppslagsverk, kommentarer (både fornkyrkliga och 
medeltida) m.m.
Predikningar.
Texter för predikoförberedelse, såsom samlingar 
med exempelberättelser, citat o.dyl., samt hand
böcker i predikokonsten.
Helgonlegender, Vitae Patrum  m.m.

Texttypsindelningen är framtagen i diskussion med medverkande i projektet Vadstena- 
brödernas predikan. I min bedömning av texterna har jag tagit del av allmänna uppslags
verk i kyrkohistoria, främst Lexikon fur Theologie und Kirche, Bd I-X IV , 2. Aufl., Freiburg 
1957-1967.
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V Ascetica-mystica-moralia: Handböcker, tillämpad bibelutläggning, till viss del
också typisk uppbyggelseläsning.

VI Scholastica: Praktisk och teoretisk filosofi och teologi, inklusive
dogmatik.

VII Jurídica: Cánones, statuta, decretales, regelverk.

VIII Samlingshandskrifter

IX  Övriga: 1 naturalia
2 historia
3 grammatica
4 música
5 medicina 
0 övriga

Vissa av bibliotekets texter rör sig på gränsen mellan dessa kategorier, 
men indelningen skall vara så pass grov att den kan ge siffror som går att 
kvantifiera. En sammanställning av siffrorna i Bilaga 2 redovisas här i 
Tabell 2 -6 .

Tabell 2: Aktivt förvärv 1374-1410

Texttyp Tillv. i klostret Inköpta

I Birgitta 2 -

II B ib l.-exeg. 4 —

III: 1 Sermones 13 —

111:2 Homil. l -

IV Hagiogr. - -

V A sc.-m yst. 5 -

VI Scholastica — —

VII Juridica 1 -

V III Sami.-hs. 4 —

IX  Övriga — -

Summa 30 -
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Tabell 3: Biblioteksbestånd 1410 jämfört med aktivt förvärv 1411-1447

Texttyp Bestånd år 1410 Aktivt förvärv 1411-1447
Tillv. i klostret Inköpta S:a akt. förvärv

I Birgitta 2 - 1 1

II Bibl.-exeg. 8 - 2 2

III: 1 Sermones 27 14 4 18

111:2 Homil. 8 - 3 3
IV Hagiogr. - - I 1
V Asc.-myst. 9 - 5 5
VI Scholastica 10 - 1 1
VII Juridica 7 1 1 2
VIII Saml.-hs. 11 4 3 7
IX Övriga 2 - 2 2
Summa 84 19 23 42

Tabell 4: Biblioteksbestånd 1447 jämfört med aktivt förvärv 1448-1490

Texttyp Bestånd år 1447 Aktivt förvärv 1448-1490
Tillv. i klostret Inköpta S:a akt. förvärv

I Birgitta 3 — — _

II Bibl.-exeg. 12 — — —

111:1 Sermones 70 18 1 19
III: 2 Homil. 15 — __ __

IV Hagiogr. 4 _ _ _

V Asc.-myst. 24 2 __ 2
VI Scholastica 18 _ __ _
VII Juridica 12 __ __

VIII Saml.-hs. 28 4 __ 4
JX Övriga 7 5 _ 5
Summa 193 29 1 30
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Tabell 5: Biblioteksbestånd 1490 jämfört med aktivt förvärv 1491-1531

Texttyp Bestånd år 1490 Aktivt förvärv 1491-1531

Tillv. i klostret Inköpta S:a akt. förvärv

I Birgitta 3 2 - 2

II B ib l.-exeg . 14 — — -

III: 1 Sermones 93 18 - 18

111:2 Hornil. 16 1 - 1
IV Hagiogr. 4 1 - 1

V Asc.-m yst. 30 1 — 1
VI Scholastica 19 — — -

VII Juridica 13 1 — 1

V III Sami.-hs. 39 1 - 1

IX  Övriga 15 — — -

Summa 246 25 - 25

Tabell 6: Aktivt förvärv 1374-1531 jämfört med biblioteksbestånd 1531

Texttyp Aktivt förvärv 1374-1531 Bestånd år 1531

Tillv. i 
klostret

Inköpta S:a  akt. 
förvärv

I Birgitta 4 1 5 5 2 %

II B ib l.-exeg . 4 2 6 17 6 %

III: 1 Sermones 63 5 68 114 38 %

111:2. Homil. 2 3 5 17 6 %

IV Hagiogr. 1 1 2 5 2 %

V A sc.-m yst. 8 5 13 34 11 %

VI Scholastica 0 1 1 30 10%

VII Juridica 3 1 4 16 5 %

V III Sami.-hs. 13 3 16 42 14%

IX  Övriga 5 2 7 18 6 %

Summa 103 24 127 298 100%
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Det resultat av undersökningen som är mest tydligt och som, enligt vad 
som sagts tidigare, också torde vara tillförlitligt, är att produktionen av 
serm ones  prioriteras även när denna texttyp är som mest dominerande i 
bibliotekets samlingar. Vid slutet av bibliotekets uppbyggnadsperiod 
synes beståndet till närmare 40%  bestå av predikningar.

Angående de olika volymernas textsammansättning bör sägas, att man i 
MHUU benämner en volym med predikningar, ihopsamlade vid olika 
tidpunkter och från olika håll, enbart ”se rm o n e s”. Volymer med t.ex. 
filosofiska texter har ofta en benämning bestående av de olika författar
nas namn, ibland till och med fem olika. I ett sådant fall bidrar prediko- 
volymen med en enhet till listan, medan boken med filosofiska texter 
bidrar med fem. Följde man andra principer, skulle kanske siffrorna för 
sermones bli ännu högre.

Upprepas bör dock att ovanstående siffror är baserade enbart på de 
daterbara förvärven, samt att det finns problem med snedfördelning av 
materialet som omnämndes tidigare. Detta sammantaget med det faktum, 
att man ännu inte vet vilka texter i biblioteket som verkligen användes 
och hur de användes, gör att man får vara försiktig med vilka slutsatser 
angående bibliotekets textinnehåll man drar av resultaten från denna sista 
undersökning.

Kontrollundersökning

Undersökningen av texttyper ovan bygger på den grupp av 218 böcker 
och bokdelar vars förvärv har kunnat dateras och som listas i Bilaga 1. 
En kontrollundersökning av materialet kan göras utifrån de böcker, som 
förvisso tillhört biblioteket, men vilkas förvärv ej har kunnat dateras. 
Som nämnts ovan består den gruppen av 107 handskrifter och 31 inku
nabler förvärvade utom klostret mot endast 24 handskrifter tillverkade i 
Vadstena. De odaterbara förvärvens textenheter listas i Bilaga 3, enligt 
samma principer som de daterbara förvärvens i Bilaga 2.

I Tabell 7 nedan kvantifieras och jämförs innehållet i Bilaga 2 och 3. 
Jag utgår från att de odaterbara förvärven fanns i biblioteket senast 1543, 
da första plundringen av brödernas bibliotek skedde. Siffrorna skall ge 
svar på hur stor snedfördelningen i fråga om textinnehåll egentligen är i
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det daterbara materialet.
Tabell 7: Samtliga daterbara och odaterbara förvärv (textenheter)

Texttyp Bestånd av daterbara 
förvärv år 1531

Bestånd av odaterbara 
förvärv ca 1543

Summa förvärv

I Birgitta 5 2 % 8 4 % 13 3 %

II B ib l.-exeg. 17 6 % 18 8 % 35 7 %

III: 1 Sermones 114 38 % 52 24 % 166 3 2 %

111:2 Homil. 17 6 % 12 6 % 29 6 %

IV Hagiogr. 5 2 % 2 1 % 7 1 %

V Asc.-m yst. 34 11 % 25 11 % 59 11 %

VI Scholastica 30 10% 18 8 % 48 9 %

VII Juridica 16 5 % 23 11 % 39 8 %

V III Sami.-hs. 42 14 % 23 11 % 65 13 %

IX Övriga 18 6 % 35 16 % 53 10%

Summa 298 100% 216 100 % 514 100%

Vi finner att sermones-gruppen förvisso var en aning Överrepresenterad i 
gruppen daterbara böcker. Det torde bero på att böcker tillverkade i 
klostret varit lättare för katalogisatörerna att identifiera och datera än 
övriga böcker, och att bland dessa möjligtvis just predikosamlingarna 
varit överrepresenterade. Spalten längst till höger visar dock, att bestån
det före den begynnande raseringen av bibliotekssamlingen bestod till så 
mycket som en tredjedel av predikningar.

Slutkommentar

Förutom för mina undersökningar kan det material jag  sammanställt i 
bilagorna lägga grund för andra studier av Vadstena klosterbibliotek: Till 
de befintliga uppgifterna kan man foga vadstenaböcker som förvaras på 
andra håll i Sverige och Europa, därnäst uppgifter från D iarium  Vadste- 
n en se  och boklistor, och kanske rön från projektet Vadstenabrödernas 
predikan. Det skall också bli intressant att se vad från Vadstena kloster 
man hittar bland Riksarkivets ”munkepärmar” tack vare den katalogise
ring av dessa som nu pågår. Studerar man signeringssystemet kan man 
med hjälp av Sten G. Lindbergs undersökningar göra intressanta jäm fö
relser med förvärvstiden. Studerar man systemet för uppställningen i
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biblioteket och samtidigt hur man behandlade inkomna böcker, kan man 
jämföra förvärvsdateringarna med böckernas uppställningssigna. Slutli
gen, studerar man en text, som tillverkats i Vadstena, kan man genom att 
studera beståndet för den skrivande broderns tid få en bild av, vad han 
hade för arbetsmaterial att röra sig med. Två tredjedelar av det fordom 
så rika biblioteket kommer vi visserligen aldrig att kunna studera och 
hålla i våra händer. Dock hör man stundom dessa böcker ännu tala 
genom dem som är kvar.
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Bilaga 1

Böcker vilkas förekomst i biblioteket 
har kunnat dateras

Tillverkningsår har endast angetts när det har betydelse för förvärvsårets fastställande. 
Handskrifterna har sorterats i första hand efter förvärvsordning, i andra hand efter 
signum. De uppgifter om handskrifterna som redovisas i notapparaten kommer, om inget 
annat anges, från MHUU, Collijn eller i respektive verk anförd litteratur. ”Hand
skrifter)” förkortas till ”hs”.

Biblioteksbestånd 1: 1410

Dessa böcker fanns med stor sannolikhet i biblioteket 1410. Samtliga har förvärvats 
under period 1 (1374-1410). Observera dessutom  att 31 av böckerna under ”Biblioteks
bestånd 2: 1447” (markerade med n i spalten ”Förvärvad”) kan ha tillhört biblioteket 
redan 1410 .1

1) TILLV ERK A D E I KLO STRET 1374-1410

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 393 1300-tal (1384) 1384 B & F

C 388 1387-90 1387-90 B & F

C 333 1388-90 1388-90 B & F

C 3522 1366-1400 1366-1400 B & F

C 394 1350-1400 1374-1400

C 5:13 -1 3 8 7 -9 0 1387 el. 1393-1400 B & F  (hela codex)

C 24 -1 4 0 0 -1 4 0 0 B & F

Se principerna ovan, s. 20.
‘ A fol. lr ses en typisk vadstenarubrik. Boken citeras dessutom ofta av Johannes 
Borquardi. enligt vad Monica Hedlund har meddelat mig från sin pågående forskning.
2 Johannes Suenonis eller Petrus Johannis fortsatte att skriva hs. efter att de inträtt i klostret; 
jfr nedan, not 2 !.
4 Bland de olika händerna finns Johannes Suenonis, som dog i klostret 1390. Typiska
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C 855 -1 4 0 0 ” F

C 98 -1 4 0 0 ” B & F

C 1246 -1 3 9 0 -1 4 0 0 ” B & F

C 168 (del I) -1 4 0 0 ”

C 172 -1 4 0 0 (1 3 9 9 ) ” B & F

C 259 1400 ” B & F

C 275 -1 4 0 0 >1 F

C 299 sent 1300-tal ” B & F

C 395 sent 1300-tal ”

C 5567 -1 400 ” B

C 835 a -1 4 0 0 ”

C 104 1400-1403 -1 403 B & F
C 1168 -1 4 0 4 -1 4 0 4 B

C 203 tidigt 1400-tal tidigt 1400-tal F

C 401 tidigt 1400-tal ”

2) INKÖPTA 1374-1410

Inga bokinköp har noterats

3) GÅVOR 1374-1410

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på
Bak- el. Frampärm

C 6 7 9 före 1390
C 61210 tidigt 1300-tal -1380-tal B & F

vadstenatexter ses å fol. 57r och 144r. Saknas i MHUU:s proveniensregister, bd 7, s. 132.
6 Saknas i MHUU:s proveniensregister, bd 7, s. 132.

Det faktum att två vadstenahs. har tjänat som förlaga tyder på att denna volym är 
vadstenatillverkad. Saknas i MHUU:s proveniensregister, bd 7, s. 132. 
g Innehållet i denna hs. bestämmer dess tillkomstort som Vadstena.

MHUU hänvisar till Aamo Malin[iemi], ”Studier i Vadstena klosters bibliotek”, Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen 13 (1927), s. 135 f. angående skrivare.

Prior Petrus Olavi i Alvastra skänkte hs. till Vadstena kloster någon gång före sin död 
1390.
1 0  7 1  . ,

ris. ar en gava av ärkedjäknen Knut i Linköping. En sådan finns omnämnd i urkunder 
från 1385 och 1386.
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4) MUNKINTRÄDEN 1374-1410

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 9 9 11 1374 B & F

C 112 99 B

C 265 ” F

C 300 ” F

C 315 ” B & F

C 33912 ” B & F

C 376 ”

C 611 1) B & F

C 54 (en del) ” B (hela codex)

C 1413 1387

C 121:1 ” B (hela codex)

C 205 ” B

C 2 7 6 14 9) B & F

C 3 0 9 15 ” B?
C 55 2 16 1387 el. 1393 F
C 553 99 F

C 56 6 17 1393 B & F
C 288 (del I) ” B & F  (hela codex)
C 6 0 9 18 ” B & F
C 637 ” B

11 Denna och de åtta hs. som följer förvärvades i samband med Gudmarus Fredericis 
inträde i klostret, troligtvis kring 1374.
12 Om denna säger MHUU ”gehörte anscheinend Gudmarus Frederici”. Ägaranteckning- 
en är något skadad, men liknar den i t. ex. C 376 och C 611.

Denna codex och de två följande har kommit till klostret i och med Johannes Suenonis’ 
d. ä. inträde i klostret 1387.
14 Kom förmodligen med Johannes Suenonis till klostret enl. MHUU.
15 Kom förmodligen med Johannes Suenonis till klostret enl. MHUU.
16 Både C 552 och C 553 sannolikt förda till klostret av antingen Petrus Johannis (broder i 
Vadstena 1393-1416) eller Johannes Suenonis d. ä. (broder 1387-1390) i samband med 
deras invigning till klosterlivet.
17 Denna och följande fyra hs. kom till klostret vid Petrus Johannis’ inträde 1393.

Enl. MHUU tillhörde hs. eller åtminstone delar av den Petrus Johannis och är antagligen 
kommen till klostret genom honom.
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c  624 (del III) F

C 38719 1404

C 19920 1407 B & F

C 272 ” F

C 453 (några libelli) ” B (h e ia  codex)

C 5 (del II)21 1300-1387 el. 1393 1375-1410 B & F (heia codex)

5) OKÄNT FÖ RVÄ RVSSÄ TT, E J VADSTENAPRODUKTION 1374-1410

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 615 (del IV )22 sent 1300-tal 1390 B & F (hela codex)

C 2823 1 2 -1300-tal (1345) 1374_1410 B

C 55 1300-tal, 
delvis före 1327

B & F

C 121 1373 >> B

C 168 (del II) 1300-tal ”

C 580 1300-1350 ” F

C 595 1 2 -1300-tal B

C 171 1350-1400 1400-1410 B

C 11424 -1 4 0 0 -1 4 0 0 -1 4 1 0 B

19
Denna hade Johannes Johannis med sig vid sitt inträde i klostret 1404.
Denna och de två följande hs. hadeThömerus Andreae med sig vid sitt inträde i klostret

1407.
21

Hs. är delvis skriven i Prag, bl. a. av de senare vadstenabröderna Johannes Suenonis d. ä. 
och Petrus Johannis om vartannat. Vem av dem som förde boken med sig är okänt.

En av delarna innehåller en tabell ”anscheinend von dem Vadstena-Mönch Johannes 
Suenonis [ 1390] geschrieben” enl. MHUU.
, 4 Denna hs. och de åtta följande har noteringar av Andreas Lydekini ( 1410).

Der Titelzettel ist allem Anschein nach von Andreas Lydekini geschrieben” enl. 
MHUU.

35



ANNA FREDRIKSSON

Biblioteksbestånd 2: 1447

Dessa böcker samt de som återfinns i tabellen ”Biblioteksbestånd 1” fanns med stor 
sannolikhet i biblioteket 1447. De flesta av böckerna nedan har med säkerhet förvärvats 
under period 2 (1 4 1 1 -1 4 4 7 ); 31 böcker som eventuellt förvärvades redan under period 1 
(1374-1410) markeras med n i spalten ”Förvärvad” .25

1) TILLV ERKA D E I KLO STRET 1374-1447

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 63 (en del)26 1416-20 1420 B & F (hela codex)

C 33427 före 1384-1424 1424 B & F

C 15728 1437 1437 B

C 326 1416-42 1442 B  & F

C 335 (delar) 1416-42 i» B & F (hela codex)

C 382 (en del) 1416-42 »5

C 328 1420^45 1445 B

C 390 1420-45 B & F

C 631 1419—4629 1446 F

C 3 -1447 1447 F

C 330 1428^17 F

C 331 1428-47 F

C 392 (del I—II) 1428^47 ” F  (hela codex)

C 338 1400-1450 n  1400-1450 B

C 343 1400-1450 n F

C 355 1400-1450 H B &  F

C 386 1400-1450 H

Se principerna ovan, s. 20.
I en del av hs. syns enl. I. Milveden, ”Manuskript, Mönch und Mond. Ein Hauptteil des 

Cod. Upsal. C 23 in quellenkritischer Beleuchtung”, Svensk tidskrift fö r  musikforskning 46 
(1964), s. 8-9, anm. 27, vadstenabrodem Petrus Olavis hand (broder 1408-1438).
7 Hs. förmodligen skriven av Finvidus Simonis (broder från före 1384 till 1424).

28 Hs. omnämns två gånger i C6, fol. 76r och 84r.
29 MHUU anger i denna katalogpost felaktigt 1440 som dödsår för Johannes Johannis.
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2) INKÖPTA 1374-1447

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 2630 1418 B & F

C 72 ” B & F

C 76 ” B & F

C 77

C 8731 ” B & F

C 16132 ” B & F

C 19033 ”

C 27734 ” B & F

C 371 ” B & F

C 399 ” B

C 400 B & F

C 523 ” B & F

C 6 1 8 35 ” F

C 66336 ” B

3) GÅVOR 1374-1447

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 565 (del I)37 1413 B & F (hela codex)

30 Denna och följande 13 hs. har med större eller mindre säkerhet köpts in för klostrets 
räkning vid reformkonciliet i Konstanz. I många av fallen verkställde brodern Thorirus 
Andreae köpen resp. beställde avskrifterna.

MHUU hänvisar till Lehmann, ”Skandinavische Reisefrüchte”, Nordisk tidskrift fö r  bok- 
och biblioteksväsen 24 (1937) s. 151 ang. eventuellt inköp.

Troligen köpt under konciliet i Konstanz enl. MHUU.
”Möglicherweise gehört die Hs. zu den Codices, die das Kloster Vadstena während des 

Konzils in Konstanz erwarb” enl. MHUU. Thorirus Andreae har här gjort köpnotiser.
35 Innehåller köpnotiser av samma hand som de i C 26, C 72 m. fl. Köpt i Konstanz.

”••• gehört wahrscheinlich, jedenfalls teilweise, zu den Bücherwerbungen zur Zeit des 
Konzils” enl. MHUU.

die Hs. (möglicherweise nur der zweite Teil) wurde in Konstanz gekauft, 
anscheinend zur Zeit des Reformkonzils” enl. MHUU.

Kaniken Erlendus Magni skänkte denna del av hs. till klostret år 1413.
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4) MUNKINTRÄDEN 1374-1447

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

O 4^ MD L
>̂

O
C

1413 B & F

C 391 (en del)39 1366 -1400 (1379 ) n senast 1416 B  & F  (hela codex)

C 19 (delar)40 1440
C 237 (en del)41 F  (hela codex)

C 1042 1442

C 7543 ” F

C 218 (en del)44 ” F  (hela codex)

C 219 ’’ F

5) OKÄNT FÖ RVÄ RVSSÄTT, E J VADSTENAPRODUKTION 1374-1447

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 290 (delar)45 1418 B & F  (hela codex)
C 19346 skr. 1408-21 1421? F

38 MHUU antyder att Johannes Hildebrandi (broder 1415-1454) medförde denna hs. till
klostret.
39 Styrkarus Thyrgilli har skrivit en del av hs. och på ett ställe angivit årtalet 1379. Tyvärr
vet man inte när han inträdde, men han fanns i klostret 1384 och dog där 1416.
40 . . . . . .  °

Möjligen fördes delar av denna codex till klostret i samband med klostervigningen av
Bondo Johannis 1440.

MHUU hänvisar till T. Kleberg, ”Har magister Andreas Bondonis ägt Uppsalahandskrif- 
ten C 237?”, Nordisk tidskrift fö r bok- och biblioteksväsen 62-63 (1975-76) s. 92-4  ang. 
handskriftens förre ägare. Kleberg identifierar ägaren med den i förra noten nämnde 
Bondo Johannis.
42 Hs. skriven och kompilerad av Ericus Simonis, broder 1442-64. Hela hs. eller delar av 
den skrevs innan Ericus inträdde i klostret. Tillverkningen är daterad till 1434.

Denna hs. och de två som följer kom till biblioteket när Carolus Andreae blev broder 
1442.
44 Enl. MHUU fullbordades denna codex först i klostret.

Hs. består av flera olika delar, varav åtminstone libelli II, V och VI borde ha funnits i 
biblioteket vid denna tid.
46 Se MHUU, Addenda et corrigenda, bd 7, s. XVI, samt följande not.
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C 62147 trol. skr. 1408-21 ” F

C 5348 1 2 -1300-tal n  1374-1447 B

C 101 1350-1400 H B & F

C 194?4y 1200-talet? u B & F

C 279 1300-tal n B & F

C 346 1300-tal n B & F

C 351 tidigt 1300-tal u F

C 368 1300-tal n B

C 525 1300-tal (1308?) n B  & F

C 661 sent 1200-tal a B

C 608?50 1300-tal n B & F

C 103 -1 3 8 0 n  1380-1447 B

C 268 sent 1300-tal n  -1 3 8 0 -1 4 4 7 F

C 102 1383 a  1383-1447 F

C 86?51 1400-1450 n  1400-1447 B & F

C 123 1400-1450 n B & F

C 12852 1400-tal n

C 253 1400-1450 n B & F

C 26653 1400-1450 n F

C 28254 1400-tal n B

C 324 1400-1450 n  ” F

C 360 1400-tal n F

C 578 1400-tal H F

C 226 ~ 1400-tal; 1100-tal n -1 4 0 0 -1 4 4 7 B & F

47 Fräter Katillus Thorbemi, broder 1392-1442, tillbringade en tid i England åren 1408- 
21. Katalogen antar, med ledning av textens karaktär, att han skrev boken där. Samma 
förhållande gäller föregående hs. Man kan anta, att han tog de båda hs. med sig till 
Vadstena på tillbakaresan.

Denna hs. och de 30 följande har spår av tvåställigt signum och antas därför ha funnits i 
biblioteket före 1447 (se Del II: Syfte och metod).

MHUU uttrycker en viss osäkerhet angående om signum varit tvåställigt eller inte.
MHUU uttrycker en viss osäkerhet angående om signum varit tvåställigt eller inte.

g2 MHUU uttrycker en viss osäkerhet angående om signum varit tvåställigt eller inte.
Det äldre signumet kan i detta fall vara ett signum från att annat bibliotek enligt Sten G. 

Lindberg. Se även I. Collijn, rec. av Vilhelm Gödel, Sveriges medeltidslitteratur, i Nordisk 
ddskrift för bok- och biblioteksväsen 4 (1917) s. 359.

Denna codex omnämns i C 330 som skrevs 1428-1447; se MHUU:s register under 
^Biicher: Verweisungen auf andere Vadstena-Hs.”, bd 7, s. 31.

Denna codex omnämns i C 331 (skriven 1428-1447); se MHUU, bd 7, s. 31.
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C 31055 sent 1300-tal n B

C 413 1 3 -1400-tal H B & F

C 603 -1 400 n B & F

C 624 (del I-II) 1375, 1416 1416-1447 F  (hela codex)

C 28756 1417-18 1418-1447 F

C 685 1400-tal (1416) ” B & F

C 220 -1 4 3 0 1430-1447 B & F

C 238?57 1434 1434-1447 B

Biblioteksbestånd 3: 1490

Dessa böcker samt de som återfinns i tabellerna ”Biblioteksbestånd 1” och ”2” fanns med 
stor sannolikhet i biblioteket 1490. De flesta av böckerna nedan har med säkerhet 
förvärvats under period 3 (1448-1490). 6 böcker, vilkas förvärv dateras 1450-1500, har 
eventuellt förvärvats först under period 4, medan å andra sidan 5 av böckerna under 
”Biblioteksbestånd 4: 1531” kan ha tillhört biblioteket redan 1490 (samtliga 11 markeras 
med n i spalten ”Förvärvad”).58

1) TILLV ERKA D E I KLO STRET 1374-1490

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 312 1449 1449 F
C 16 1439-50 1450 F
C 320 -1 4 5 0 99 B & F
C 218 (en del)59 -1 450 -1 4 5 0 F  (hela codex)
C 7 (del I) 1440-53 1453
C 311 1440-53 99 F
C 6 1400-1454 1454
C 317 1400-1458 1458 B & F
C 318 1448-58 99 F

55 Denna hs. omnämns i C 392 (skriven 1428-1447), t. ex. å fol. 35v.
56 Denna codex omnämns i C 331 (skriven 1428-1447); se MHUU, bd 7, s. 31. 

MHUU uttrycker en viss osäkerhet angående om signum varit tvåställigt eller inte.
8 Se principerna ovan, s. 20.

59 Jfr ovan, not 44.
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C 358 1448-58 ” F

C 332 före? 1458 -1 458 F

C 38960 1400-1458 -1 4 5 8  (ev. tidigare) B & F

C 306 1446-60 1460 F

C 313 1446-60 ” F

C 314 1446-60 ” F

C 319 1446-60 ” F

C 337 1446-60 ” F

C 396 1446-60 ”

C 634 1446-60 ”

C 73 (en del) 1463 1463 F (hela codex)

C 9 1442-64 1464 B & F

C 325 1442-64 ” B & F

C 349 1441-69 1469 B & F

C 198 1472-87 1487

C 1 1450-1500 n 1450-1500

C 5061 1450-1500 n B & F

C 24462 1450-1500 h 1450-1500?
C 245 1450-1500 n

C 246 1450-1500 a

C 247 1450-1500 n B & F

^  Samma skrivare som C 317.
6? Tecken på att denna hs. är vadstenatillverkad finner man t. ex. å fol. 94r och 108r.
~ Denna och de tre följande hs. har alla liknande indices och samma speciella avlånga 

form. En av händerna förekommer i alla hs. (enda hand i tre av dem). C 246 och 247 har 
bibliotekssignum. Vad gäller tillkomstort, se t. ex. C 246, fol. 95r för Vadstena. Likheterna 
tyder på att alla fyra är gjorda i Vadstena.
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4) MUNKINTRÄDEN 1374-1490

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 22463 1462 F

C 263 >> F

C 669 ” F

C 13864 1476 B

C 61365 1478 F

C 3666 1478 B & F

C 170?67 ” F

C 18168 yy F

C 196 ” B & F
C 202 ” F

C 273 ” F
C 36569 ” F
C 574 ” F
C 925 ” F
C 22370 1482 F
Ink. 35:135 ( l ) 71 1487
C 35972 1488 F
C 623 1488 F

63 Denna hs. och de två nästföljande kom med Gunnarus Beronis till klostret 1462.
64 Hs., eller åtminstone delar, infördes i klostret av Johannes Matthaei vid inträdet 1476.
65 Hs. sannolikt kommen till klostret genom Petrus Caroli, klostervigd 1478.
66 Denna hs. och de åtta följande fördes till klostret av Ericus Johannis i samband med 
inträdet 1478.
67 ”Er [Ericus Johannis] war möglicherweise Schreiber oder Besitzer des Werks . . .” Själv 
tycker jag den latinska notisen i volymen tyder på att han var handskriftens ägare.

”Die Hs. gehört wohl zu den Codices, die ... Ericus Johannis in das Kloster Vadstena 
mitbrachte . . .”, Maliniemi, ”Studier” (not 8 ovan), s. 134.

Ett pergamentsblad, som hittats på annat håll, från bandet till denna volym bär Ericus 
Johannis’ ägarmärke. Ericus har tagit hs. till klostret. Uppgifterna enligt MHUU, Add. et 
corr., bd 7, s. XVIII.
70 Thorstanus Johannis, broder 1482-1505, tog troligen med sig denna hs. in i klostret. 

Enligt Collijn är denna bok inköpt 1476 av Michael Nicholai, broder 1487-1516.
Denna hs. har sannolikt kommit till klostret 1488 med Simon, präst i Nora. Detsamma 

gäller nästföljande codex.
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5) OKÄNT FÖ RVÄ RVSSÄ TT, E J VADSTENAPRODUKTION 1374-1490

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 27873 1467-1471 trol. 1471 F

C 64074 1490 F

Biblioteksbestånd 4: 1531

Dessa böcker samt de som återfinns i tabellerna ”Biblioteksbestånd 1”, ”2” och ”3” fanns 
med stor sannolikhet i biblioteket 1531. De flesta av böckerna nedan har med säkerhet 
förvärvats under period 4 (1491-1531). 5 böcker har eventuellt förvärvats redan under 
period 3 (1448-1490), medan å andra sidan 6 av böckerna under ”Biblioteksbestånd 3: 
1490” kan ha kommit till biblioteket först efter 1490 (samtliga 11 markeras med n  i 
spalten ”Förvärvad”).75

1) TILLV ERK A D E I KLO STRET 1374-1531

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 295 1487-95 1495

C 243 1497 1497

C 3576 sent 1400-tal -1 5 0 0

C 274 sent 1400-tal ”

C 308 sent 1400-tal ” F
C 321 sent 1400-tal ” F

C 34477 sent 1400-tal ”

73 Fräter Thorkillus Elavi skrev denna hs. i Hovedpya kloster i Norge under sin vistelse där 
1467—(?) 1471. Den latinska notisen av Thorkillus’ hand antyder att boken var ämnad att 
tas med till Vadstena, men vi vet inte säkert om den kom med honom.

En latinsk notis i hs. talar om att den blev intitulatus = ”inregistrerad” eller ”försedd 
med titel”år 1490.
76Se principerna ovan, s. 20.

MHUU hänvisar till R. Geete, som gett ut texten, och som menar att denna hs. är 
vadstenatillverkad. Saknas i MHUU:s proveniensregister, bd 7, s. 132.

Att denna hs. tillverkats i klostret framgår t. ex. av rubrikerna å fol. lOr och 286v. 
Saknas i MHUU:s proveniensregister, bd 7, s. 132.
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C 350 sent 1400-tal ” F

C 304 1503 1503 F

Hs.-del78 
i Ink. 35:214(1)

1478-1508 1508 (Collijn 868)

C 30279 1476-1514 1514

C 303 1476-1514 ” F

C 327 1476-1514 ” F

C 348 1476-1514 ” F
C 362 1489-1514 ” F
C 522 1400-tal (del I) 

1476-1514 (del II)
F

C 361 (del I) 1506-16 1516 B  (hela codex)
C 831 1515-20 1520
C 24 (en del)80 1476-1524 1524

2) INKÖPTA 1374-1531

Inga bokinköp har noterats

3) GÅVOR 1374-1531

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

Ink. 35 :22081 1497 (Collijn 700)

78 Hs. som är ihopbunden med detta tryck är skriven av Ericus Johannis, broder 1478-
1508.
79

MHUU hänvisar till Maliniemi, ”Studier” (not 8 ovan) för identifiering av skrivare. 
MHUU hänvisar till Maliniemi, ”Studier” (not 8 ovan), s. 142 för Johannes Matthaei 

som skrivare. Innehållet tyder på att texten är skriven efter dennes inträde i klostret 1476.
Enligt inkunabelkatalogen skänktes boken till klostret 1497 av Tordo Laurentii, 

prepositus och curatus i Rogberga, genom en Gudmundus Laurentii.
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4) MUNKINTRÄDEN 1374-1531

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

C 57682 1492 F

C 19583 1506

C 242 ” F

C 385 (ev. delv.)84 ” B & F (hela codex)

C 599 ”

C 600 ”

C 601 ”

C 602 ”

C 629 ”

5) OKÄNT FÖ RVÄ RVSSÄ TT, EJ VADSTENAPRODUKTION 1374-1531

Signum Tillverkad Förvärvad Urspr. signum på 
Bak- el. Frampärm

Ink. 33:122 -1470-tal a  -1 4 7 0 -1 5 0 0 (Collijn 88)
Ink. 33 :3185 1472 a  1472-1500 (Collijn 87)
Ink. 33:3886 1479 a  1479-1509 (Collijn 313)
Ink. 33:39 1479 a  1479-1509 (Collijn 313)
C 92387 14607-1465 a  1476-1524 F
Ink. 3 1 :17688 1488-89 a  1489-1527 (Collijn 1495)

82
g3 Hs. kom till biblioteket i samband med Sueno Tordonis inträde i klostret 1492.

Denna hs. och de sju som följer fördes till klosterbiblioteket av Olaus Johannis Guto, 
som inträdde 1506.
g5 Enligt MHUU kan Olaus Johannis Guto ha skrivit och tagit in en del av hs.
86 Enligt Collijn är detta band och det som följer vadstenaband från 1400-talet.

Enligt Collijn är Ink. 33:38-39 bundna i klostret av Niels [Laurentii?], verksam i klostret 
U86-1511. Se även MHUU:s register under ”Biicher: Einband”, bd 7, s. 30.
88 Hs. bunden i Vadstena mellan 1476 och 1524.

Boken innehåller en notering av Clemens Martini, broder i Vadstena 1495-1527.
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Bilaga 2

Analys av bibliotekets textbestånd

Tabellerna visar beståndet av texter i olika stadier av bibliotekets uppbyggnad. För att 
möjliggöra en jäm förelse mellan textbestånd och val av texter vid förvärv har aktiva 
förvärv angetts i spalten längst till höger: T  =  Tillverkad i klostret, K =  Köpt. De aktiva 
förvärven placeras först i varje tabell.

Observera att tabellerna grundar sig på texter, ej volymer. Vilka större texter varje 
volym innehåller framgår av kataloginformationen.

Siffra som ej föregås av C är inkunabelsignum.
För kategoriseringen av texterna, se ovan, s. 25.

Biblioteksbestånd 1: 1410

Dessa texter fanns med stor sannolikhet i brödernas bibliotek år 1410.

I B irg itta

C 556 Index till heliga Birgittas Uppenbarelser T
C 835a Texter kring heliga Birgitta, på svenska T

I I  B ib lic a -e x e g e tic a

C 104 Robertus Holcot /  Expositio super Apocalypsin T
C 116 Thomas Aquinas / Catena aurea in Matthaeum T
C 124 Ps.-Albertus Magnus / Super Canticum canticorum T
C 172 Bibelkonkordanser T
C 99 Nicolaus de Hanapis / De exemplis Sacrae Scripturae
C 112 Ps.-Albertus Magnus / Super Canticum canticorum
C 121 Nicolaus de Hanapis / De exemplis sacrae scripturae
C 121 Antonius Rampegolus de Janua / Figurae bibliae

111:1 Serm on es

C 85 Sermones de sanctis T
C 98 Gregorius Magnus / Homiliae in Ezechielem T
C 203 Johannes Contractus / Sermones de sanctis T
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C 259 Sermones varii T

C 27 5 Gregorius Magnus / X L  homiliae in evangelia T

C 299 Sermones de tempore et de sanctis T

C 333 Sermones varii (Johannes Suenonis, sen.) T

C 352 Conradus Holtnicker de Saxonia/ Sermones de tempore T

C 352 Sermones varii T

C 388 Guilelmus Peraldus / Sermones de tempore. De epistulis T

C 394 Sermones T

C 395 Sermones T

C 401 Sermones varii T

C 14 Augustinus de Urbino / De pugna spirituali sive Sermones quadrages.

C 14 Franciscus de Abbatibus / Sermones de tempore

C 171 Sermones

C 265 Johannes Militius / Gratiae Dei (Sermones de tempore et de sanctis)

C 272 Jacobus de Vorágine / Sermones de tempore, Sermones de sanctis

C 276 Sermones

C 288:1 Jacobus de Lausanna / Sermones de tempore, pars hiemalis

C 300 Nicolaus Asculanus / Sermones de tempore

C 309 Sermones

C 315 Guido Ebroicensis / Sermones de tempore et de sanctis

C 376 Sermones varii

C 387 Jacobus de Vorágine / Sermones dominicales

C 387 Guido Ebroicensis / Sermones de tempore

C 595 Franciscus de Abbatibus / Sermones quadragesimales

111:2 H om iletica

C 203 Henricus de Frimaria / De decem praeceptis T
C 54 Matthias Lincopensis / Copia exemplorum
C 205 Ps.-Bonaventura / Pharetra

_C339 Amicus animae
C 387 Matthias Lincopensis / Homo conditus
C 611 Johannes de Sancto Geminiano / De exemplis et similitudinibus rerum
C 612 Guilelmus Peraldus / Summa de vitiis
C 637 Johannes de Sancto Geminiano / De exemplis et similitudinibus rerum

IV H agiographica

- - -  .
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V A sc e tic a -m y stica -m o ra lia

C 124 Bonaventura / Lignum vitae, De triplici via t "
C 124 Ps.-Augustinus / Liber soliloquiorum animae ad Deum t '
C 124 Rudolphus de Biberaco / De septem itineribus aetemitatis T
C 124 Ps.-Bemardus Claraevallensis / De interiori domo seu De consc. aedif. T
C 203 Texter kring askesen T
C 99 Ps.-Augustinus / Liber soliloquiorum animae ad Deum

C 99 Bonaventura / De triplici via

C 99 Rudolphus de Biberaco / De septem itineribus aetemitatis

C 99 Ps.-Bemardus Claraevallensis / De interiori domo seu De consc. aedif.

V I Sch o la stica

C 55 Guilelmus Bernardi Galliacensis /
Tractatus de obiectionibus Graecorum, Cap. 1-5

C 55 Aristoteles / Summa Alexandria

C 55 Seneca/ Conspectus contentorum ... op. ... Senecae
C 55 Ps.-Cato / Disthica, cum commentario
C 67 Hugo Ripelin de Argentina / Compendium theologicae veritatis
C 67 Compendium philosophiae

C 595 Filosofiska texter

C 609 Filosofisk samlingshandskrift

C 615:del B o ‘thius-kommentarer

C 624:1 Johannes Buridanus / Quaestiones in librum De anima Aristotelis

V II Ju ríd ica

C 172 Excerpter och dokument kring avlaten T
C 552 Johannes de Lignano / Commentarius in Decretales Gregorii IX , I-II
C 553 Johannes de Lignano / Commentarius in Decretales Gregorii IX , III-IV
C 553 Innocentius IV / Commentarius in quartum librum Decretalium
C 553 Johannes Calderinus / Repetitiones. Distinctiones
C 566 Guilelmus Duranti / Repertorium in Decretales
C 580 Raimundus de Pennaforti / Summa de casibus et de matrimonio

V II I  Sam lin g sh an d sk rifter

C 2 Teologisk-juridisk samlingshandskrift T
C 5:1 Teologisk samlingshandskrift T
C 168:1 Teologiskt samlingsband T
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C 393 Teologisk samlingshandskrift T

C 5:11 Teologisk samlingshandskrift

C 28 Medicinska, naturvetenskapliga och teologiska texter

C 114 Teologisk samlingshandskrift

C 168:11 Teologiskt samlingsband

C 199 Teologisk samlingshandskrift

C 251 Textsamling

C 453 Teologiskt samlingsband

IX  Ö vriga

1: C 14 Burchardus de Monte Sion /Descriptio Terrae Sanctae

4: C 55 Franco de Colonia / Tractatus de música mensurata et música falsa

Biblioteksbestånd 2: 1447

Dessa texter samt de som återfinns ovan i tabell ”Biblioteksbestånd 1” fanns med stor 
sannolikhet i brödernas bibliotek år 1447.

I B irgitta

C l l Dokument kring Birgittinorden K

II B ib lic a -e x e g e tica

C 76 Aegidius Romanus / Expositio super Canticum canticorum K
C 161 Petrus de Alliaco / Meditationes super septem psalmos paenitentiales K
C 103 Bonaventura / Commentarius in Johannem
C 123 Conradus de Soltau / Expositio Psalterii

111:1 Serm ones

C 326 Sermones varii (Acho Johannis) T
C 328 Sermones varii (Gervinus Petri) T
C 330 Sermones varii (Johannes Borquardi) T
C 331 Sermones varii de sanctis (Johannes Borquardi) T
C 334 Sermones varii (Finvidus Simonis) T
C335 Peregrinus de Oppeln / Sermones de tempore T

_C335 Sermones varii (Acho Johannis) T

49



ANNA FREDRIKSSON

C 338 Sermones varii t '
C 338 Sermones de tempore T
C 343 Matthias Ripensis / Sermones de tempore t "
C 343 Sermones (Acho Johannis) T
C 355 Sermones varii de tempore T
C 386 Sermones varii de tempore et de sanctis T
C 392 Sermones varii T
C 211 Conradus de Brundelsheim (Soccus) / Sermones de sanctis K
C 371 Bertholdus de Ratisbona/ Rusticanus de sanctis K
C 399 Sermones K
C 400 Sermones K
C 10 Sermones varii de tempore

C 75 Sermones varii

C 101 Nicolaus de Gorran / Super Matthaeum

C 102 Nicolaus de Gorran / Super Lucam

C 123 Ps.-Thomas Aquinas / Sermones de Eucharistia

C 123 Matth. de Cracovia / Sermo synodalis de emendatione morum et cleri
C 128 Bernardus Claraevallensis /

Sermones in Canticum canticorum, In laudibus Virginis Matris
C 128 Ps.-Thomas Aquinas / Sermones de Eucharistia
C 194 Sermones

C 226 Sermones

C 266 Matthias de Liegnitz / Postilla parva super epistulas dominicales
C 268 Antonius de Azaro Parmensis / Sermones de tempore
C 268 Sermones varii

C 279 Jacobus de Vorágine / Sermones de sanctis et de festis, Ser. de mortuis
C 279 Johannes Halgrinus de Abbatisvilla / Sermones de tempore
C 282 Jordanus de Quedlinburg / Sermones de sanctis. (Opus Dan)

C 287 Sermones mixti de tempore et de sanctis, pars hiemalis (Aurissa)

C 310 Sermones de tempore (Cappa abbatis)
C 324 Sermones
C 351 Guilelmus de Malliaco / Sermones de tempore
C 351 Sermones varii
C 360 Sermones de sanctis
C 413 Gilbertus de Tomaco / Sermones de tempore post Trinitatis
C 413 Gualterus de Brugis / Sermones de tempore
C 413 Petrus de Sancto Benedicto / Sermones de tempore
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H I:2 H om iletica

C 161 Gilbertus Minorita / Summa de vitiis et virtutibus K

C 523 Compilatio singularis exemplorum K

C 523 Proverbia K

C 219 Exempelsamling

C 346 Jacobus de Lausanna / Compendium moralitatum

C 525 Arnoldus Leodiensis / Alphabetum narrationum

C 608 Thomas Hibemicus / Manipulus florum

IV H agiographica

C 87 Walafridus Strabo / Vita sancti Galli K
C 194 Hagiographica

C 282 Gerardus de Fracheto / Vitae fratrum

C 368 Legendarium

V A s ce tica -m y stica -m o ra lia

C 76 Ps.-Albertus Magnus / Mariale K
C 76 Ps.-Hieronymus / Infantia Jesu K
C 76 Conradus Holtnicker/ Spéculum BM V K
C 76 Ricardus de Sancto Victore / Beniamin maior K
C 161 Matthaeus de Cracovia /

Dialogus rationis et conscientiae de crebra communione
K

C 86 Johannes Climacus / Scala Paradisi
C 193 Mariatexter
C 193 Spéculum humanae salvationis
C 253 Ps.-Bernardus Claraevallensis / Meditationes de humana conditione
C 253 Thomas de Frígido Monte /  De modo bene vivendi ad sorores
C 282 Petrus Lemovicensis / De oculo moral i
C 282 Thomas Aquinas / De perfectione spiritualis vitae
C 287 Ps.-Augustinus / Manuale
C 346 Ps.-Bonaventura/ Diaeta salutis
C 621 Ricardus Rolle de Hampole /

De emendatione vitae, In psalmum X X , Incendium amoris

VI Sch olastica

C 77 Teologisk traktat K
C 226 Teologiska texter
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C 238 Thomas Aquinas /
Summa theologiae, In IV librum Sententiarum, Quodlibetales

C 287 Isidorus / Sententiarum libri tres

C 603 Aristóteles / Ethica

C 603 Johannes Buridanus / Quaestiones super libros Ethicorum Aristotelis

C 624:11 Albertus de Orlamünde / Summa naturalium

C 624:11 Marsilius de Inghen / Quaest. in libros Parvorum naturalium Aristotelis

V II Ju ríd ica

C 157 Johannes de Burgo / Pupilla oculi T

C 190 Johannes de Deo / Paenitentiarius K
C 238 Juridiska texter

C 268 Kanonistiskt

C 549 Raimundus de Pennaforti / Summa de casibus et de matrimonio

V II I  Sam lin g sh an d sk rifter

C 3 Teologisk samlingshandskrift T
C 63 Samlingshandskrift T
C 390 Teologisk samlingshandskrift T
C 631 Teologisk samlingshandskrift T
C 26 Teologisk samlingshandskrift K
C 72 Samlingshandskrift K
C 618 Teologisk samlingshandskrift K
C 19:del Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter
C 53 Samlingsband

C 218:del Teologisk samlingshandskrift
C 220 Teologisk samlingshandskrift
C 237:del Teologiska och komputistiska texter och texter i grammatik
C 290 
(delar?)

Teologisk samlingshandskrift

C 391 S aml i ngshandskrif t

C 565:1 Teologisk-juridisk samlingshandskrift
C 578 Samlingsband

C 685 Teologisk samlingshandskrift

IX  Ö vriga

5: C 663 Petrus Hispanus / Thesaurus pauperum K
5: C 663 Fortior Medicinarum K
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'5 C 661 Hippocrates

5 C 661 Galenus

0 C 194 Notiser och citat

Biblioteksbestånd 3: 1490

Dessa texter samt de som återfinns ovan i tabellerna ”Biblioteksbestånd 1” och ”2” fanns 
med stor sannolikhet i brödernas bibliotek år 1490.

I B irg itta

. . .

II B ib lic a -e x e g e tica

C 138 Petrus de Palude / Commentarius in epistulam ad Romanos

35:135(1) Johannes de Turre Crem ata/ Expositio super toto psalterio

IIP .l Serm ones

C 9 Sermones varii de sanctis T
C 16 Sermones varii de tempore et de sanctis T
C 306 Sermones varii (Jacobus Laurentii) T
C 311 Sermones varii (Henechinus) T
C 312 Sermones varii de tempore et nonnulli de sanctis T
C 313 Sermones varii (Jacobus Laurentii) T
C 314 Sermones de tempore (Jacobus Laurentii) T
C 317 Sermones T
C 318 Sermones de sanctis (Laurentius de Tömevalla) T
C 319 Nicolaus de Aquae villa / Sermones de tempore T
C 319 Parati sermones T
C 320 Nicolaus de Aquaevilla / Sermones de tempore T
C 325 Johannes Militius / Gratiae Dei (Sermones de tempore et de sanctis) T
C 332 Sermones de tempore T
C 337 Sermones varii (Jacobus Laurentii) T
C 349 Sermones varii (Michael Sunonis) T
C 358 Sermones varii de tempore (Laurentius de Tömevalla) T
C 396 Sermones varii (Jacobus Laurentii) T
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C 278 Johannes Herolt (Discipulus) / Sermones de tempore K

C 263 Jacobus de Vorágine / Sermones de tempore

C 273 Jacobus de Vorágine / Sermones de tempore

C 359 Antonius de Azaro Parmensis / Sermones de tempore

C 365 Peregrinus de Oppeln / Sermones de tempore et de sanctis

111:2- H om iletica

C 359 Exempla

IV  H agiographica

V A sc e tic a -m y stica -m o ra lia

C 73 Traktat rörande botgöringen T
C 198 Mechtildis de Hackebom / Liber specialis gratiae T
C 138 Alanus de Rupe / Compendium psalterii beatissimae Trinitatis
C 196 Speculum humanae salvationis

C 202 Ps.-Bonaventura / Diaeta salutis

C 224 Ps.-Bonaventura / Diaeta salutis

V I Sch o la stica

C 613 Kommentarer till Aristoteles

V II Ju r íd ic a

C 170 Adam Coloniensis / Summula de Summa Raimundi, cum commentario

V III  Sam lin g sh an d sk rifter

C 1 Teologisk samlingshandskrift T
C l Teologisk samlingshandskrift T
C 50 Teologisk samlingshandskrift T
C 634 Teologiska textsamlingar T
C 36 Teologisk samlingshandskrift
C 181 Teologisk samlingshandskrift
C 196 Teologiska kompendier

C 223 Teologisk samlingshandskrift
C 574 Teologiska och juridiska texter
C 623 Teologisk samlingshandskrift
C 640 Filosofisk samlingshandskrift
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IX Ö vriga

3: C 669 Thomas de Hannega / Quattuor partes grammaticae

T C 6 6 9 Donatus-kommentar

3: C 925 Texter i grammatik

0: C 6 Johannes Hildebrandis Liber epistularis monasterii Vastenensis T

0: C 244 Indices T

0: C 245 Index. Över Katarina av Vadstena T

0: C 246 Indices. Anteckningar om Regula Salvatoris T

0: C 247 Index T

Biblioteksbestånd 4: 1531

Dessa texter samt de som återfinns ovan i tabellerna ”Biblioteksbestånd 1”, ”2” och ”3 ” 
fanns med stor sannolikhet i brödernas bibliotek år 1531.

I B irg itta

C 243 Birgitta T

C 522:11 Birgittinsk traktat T

II B ib lic a -e x e g e tica

C 195 Ericus Olavi / In evangelium Matthaei, Regula theologiae

33:38 Biblia latina

33:39 Biblia latina, forts.

111:1 Serm ones

C 24 Sermones varii de tempore et de sanctis T

C 35 Sermones de tempore (pars aestivalis. På svenska) T

C 243 Sermones T

C 274 Sermones de sanctis et de tempore T

C 295 Sermones varii de sanctis (Johannes Suenonis, jun.) T

C 302 Sermones de sanctis (Nicolaus Ragvaldi) T

C 303 Sermones de sanctis (Nicolus Ragvaldi) T

C 304 Sermones de tempore (Nicolaus Ragvaldi) T

C 308 Sermones de sanctis (Clemens Petri) T
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C 321 Sermones de tempore (Clemens Petri) T
C 327 Sermones varii de tempore hiemali (Nicolaus Ragvaldi) T
C 344 Sermones varii T
C 348 Sermones de tempore (Nicolaus Ragvaldi) T
C 350 Sermones (Clemens Petri) T
C 361:1 Sermones T
C 362 Sermones de sanctis (Nicolaus Ragvaldi) T
C 382 Sermones (Acho Johannis) T
35:214(1) 
(hs.-del)

Johannes Herolt / Postilla super epistolas et evangelia T

C 242 Ericus Olavi /
In evangelia dominicalia; De periculo Psalmos negligenter ruminantium

31:176 Vincentius Ferrerius / Sermones de tempore et de sanctis
35:220 Johannes Herolt / Sermones discipuli de tempore et de sanctis 

cum promtuario exemplorum et de b. virgine

111:2 H om iletica

C 243 Exempla T

IV  H agiographica

C 831 Stefanlegender och andra svenska texter T

V A sc e tic a -m y stica -m o ra lia

C 327 Alanus de Rupe /
Kortare skrifter, Compendium Psalterii beatissimae Trinitatis

T

C 195 Ars moriendi

C 242 Ps.-Bernardus Claraevallensis /
Meditationes de humana conditione, Epistula ad Raimundum militem

C 522:1 Mechtildis de Hackeborn / Liber specialis gratiae

V I Sch o la stica

C 242 Bonaventura / Breviloquium

C 599 Aristoteles

C 599 Petrus Olavi / Commentarius in Sophisticos elenchos Aristotelis; 
Exercitium Sophistriae.

C 600 Aristoteles

C 600 Porphyrius / Isagoge, Translatio Boethii
C 600 Petrus Johannis Galle /  Quaestiones 20 in Isagogen Porphyrii, 

Commentarius in libros De interpretatione Aristotelis
C 600 Petrus Olavi / Quaestiones 15 in libros De interpretatione Aristotelis
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C601 Aristoteles

C 601 Johannes Mechliniensis / Commentarius in libros De anima Aristotelis

C 601 Petrus Olavi / Quaestiones 96 in Physica Aristotelis

C 602 Aristoteles-kommentarer

VII Ju ríd ica

C 21 Laurentius de Vaxald / Summula de ministris et sacramentis ecclesiast. T

C 576 Texter i juridik

33:122 Ambrosius de C ora/ Defensorium ordinis heremitarum S. Augustini

V III Sam lin g sh an d sk rifter

C 350 Textsamling T
C 385 Samlingsband

C 923 Samlingshandskrift

IX Ö vriga

1: C 602 Johannes de Sacrobosco / De sphaera
0: C 629 Texter för studium i filosofi och naturvetenskap
0: 33:31 Alvarus Pelagius / De planctu ecclesiae libri II
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Bilaga 3

Texter vilkas förekomst i biblioteket 
ej har kunnat dateras

Texterna i tabellen nedan har tillhört Vadstena klosterbibliotek, men finns ej med i Bilaga 
2, eftersom inget förvärvsår eller förvärvsintervall mindre än 2 perioder (ca 80 år) har 
kunnat räknas ut för de volymer eller volymdelar som innehåller dem. De aktuella 
volymerna (131 handskrifter och 31 inkunabler) är:

C II1; 4; 15; 17; 22; 25; 27; 302; 313; 344; 385; 39; 40; 436; 45; 46; 47; 48; 51; 527; 
63 (del)8; 659; 66; 7410; 78; 91; 100; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 115; 118; 119; 131; 
133; 136; 141; 151; 15311; 154; 156; 158; 159; 160; 16212; 163; 166; 169; 173; 17413; 
175; 176; 177; 17814; 182; 185; 186; 188; 200; 204; 208; 209; 211; 212; 216; 231; 234; 
240; 251; 255; 260; 261; 262; 264; 267; 26915; 27016; 271; 280; 284; 285; 286; 305; 
307; 322; 32917; 342; 353; 356; 35718; 363; 364; 366; 36919; 382 (del)20; 39721; 398; 
40322; 44923; 452; 480; 50424; 518; 519; 561; 563; 564; 567; 572; 591; 596; 598; 606;

1 Kan ej ha tillverkats eller funnits i klostret före 1413-17.
2 ”Ostgötalagen nedskrevs första gången på 1200-talet.
3 Noteringar av Michael Nicholai (broder 1487-1516) visar att hs. förvärvades före 1516. 

En notering åsyftande 1413 finns men ger inget säkert stöd för datering av förvärvet.
5 Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt.
6 Titellapp både fram och bak kunde antyda att volymen införskaffades före 1447.
7 Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt.
8 Codex har innehållsförteckning av Michael Nicholai (broder 1487-1516). En del av hs. 
förvärvades redan 1420 -  se Bil. 1.
9 Noteringar av Michael Nicholai (broder 1487-1516) visar att hs. förvärvades före 1516.
10 Innehåller bl. a. en innehållsförteckning från slutet av 1400-talet.
11 Avskrifter av urkunder, varav den yngsta är daterad 1478 (här står f. ö. fel i 
Schlagzeile).
12 Michael Pauli ej i Vadstena.
13 Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt.
14 Noteringar av Michael Nicholai (broder 1487-1516) visar att hs. förvärvades före 1516.
15 Spegelblad till denna volym finns som 835b.

Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt. Volymen innehåller predikningar av 
Johannes Präst (broder 1384-91) men är ej skriven av honom själv.

Eventuellt saknas signum på grund av att volymen är sent inkommen till biblioteket.
8 Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt.

19 Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt.
En del, skriven av brodern Acho Johannis, finns upptagen i Bil. 1.
Noteringar av Michael Nicholai (broder 1487-1516) visar att hs. förvärvades före 1516. 

“  Predikosamlingen ej karaktäristisk för Vadstena: innehåller obruten svit av predikningar 
för kyrkoårets söndagar.
23 Handskriften är skriven av ñera händer, den yngsta från 1495-1527.
4 Endast fragment.
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60 725 ; 610; 622; 635; 639 (+  628); 641; 643; 649; 672; 673; 67426; 681; 682; 695; 912.
Ink. 31:100; 31:151; 31:157; 33:34; 33:36; 33:47; 33:48; 33:65; 33:76; 33:81; 33:103; 

33:129; 33 :141; 33 :144; 3 3 :184 (1 -2 ); 33:185; 33:187; 33 :18927; 3 3 :215 (1 -2 ); 33 :222; 
33:236; 33 :267; 34 :34; 35 :72; 35 :73; 35 :96; 35:108; 35 :129(1+3); 35:135 (2); 35 :204; 
35:214(1) (tryckta delen).

Hs. tillverkade i klostret (24 st.) markeras med T i högra spalten.

I B irg itta

C 15 Birgittatexter

C 25 Regula Salvatoris T

C 31 Birgittinordens urkunder

C 65 Ordensregeln

C 91 Heimericus de Campo /
Epistula super articulis revelationum Beatae Birgittae

C 452 Ordensregeln

C 518 Försvarsskrifter för S:ta Birgittas Uppenbarelser T
C 519 Birgitta / Revelationes, lib. III-IV T

II  B ib lic a -e x e g e tica

C 100 Thomas Aquinas / Catena aurea in Marcum
C 106 Liebertus de Sancto Rufo / Flores Psalmorum

C 107 Michael de Bononia / Lectura super Psalterium
C 108 Michael de Bononia / Lectura super Psalterium
C 109 Michael de Bononia / Lectura super Psalterium

C 110 Michael de Bononia / Lectura super Psalterium
C 111 Michael de Bononia/Lectura super Psalterium
C 118 Petrus de Palude / Commentarius in Epistulam ad Romanos
C 119 Haimo Autissiodorensis / Super epistulas Pauli
C 131 ”Biblia pauperum”
C 131 Nicolaus de Lyra / Super Apocalypsin
C 141 Petrus Cantor / Summa Abel
C 154 Petrus de Riga / Aurora T
C 160 In Canticum canticorum
C 162 Antonius Rampegolus / Figurae Bibliae

26 Tveksamt om signum ursprungligen var treställigt.
27 Noteringar av Michael Nicholai (broder 1487-1516) visar att hs. förvärvades före 1516. 

Collijn är tveksam till att denna volym har tillhört Vadstena kloster.
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C 178 Matthaeus de Cracovia / Lectura super ”Beati immaculati”

33:184(2) Antonius Rampegolus / Aurea biblia s. Repertorium aureum bibliorum

31:151 Johannes de Turrecremata / Expositio super toto psalterio

I I I : 1 Serm ones

C 21 Guilelmus Peraldus / Sermones de tempore T
C 45 Jacobus de Vorágine /M ariale

C 48 Sermones varii de sanctis T

C 115 Nicolaus de Lyra / Postilla super evangelia

C 131 Sermones

C 160 Sermones

C 169 Sermones

C 260 Sermones quadragesimales

C 261 Conradus Waldhauser / Postilla studentium Pragensis universitatis 
super evangelia dominicalia

C 262 Guilelmus Peraldus / Sermones de sanctis
C 264 Johannes Militius / Gratiae Dei (Sermones de tempore et de sanctis)

C 267 Matthias de Liegnitz / Postilla super epistulas dominicales

C 269 Sermones mixti de tempore et de sanctis, pars aestivalis (Aurissa)
C 270 Sermones de tempore (Johannes Praest) T
C 271 Sermones de tempore et de sanctis
C 284 Bertrandus de Turre / Sermones
C 285 Sermones quadragesimales (Jordanus de Quedlinburg)
C 286 Johannes Halgrinus de Abbatisvilla / Sermones de tempore
C 305 Sermones dominicales

C 307 Sermones dominicales
C 322 Nicolaus de Aquaevilla / Sermones de tempore T
C 322 Sermones varii T
C 329 Sermones de tempore

C 342 Sermones varii

C 353 Sermones varii

C 356 Sermones de tempore T
C 356 Matthias Ripensis / Sermones de tempore T
C 356 Sermones varii (Acho Johannis) T
C 357 Sermones de tempore, pars aestivalis T
C 363 Sermones varii T
C 366 Jacobus de Lausanna / Sermones de tempore

60



TITEL

~C36 9 Petrus Remensis / Sermones

'C 3 82 Sermones varii

C 397 Homiliarium

C 398 Sermones

C403 Sermones varii T

C 674 Sermones

33:129 Johannes Gobii / Scala coeli

33:184(1) Johannes Herolt / Postilla super epístolas et evangelia

31:100 Johannes Herolt / Postilla super epístolas et evangelia

33:47 Johannes Herolt / Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum 
promptuario exemplorum et de beata virgine

33:48 Johannes Herolt / Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum 
promptuario exemplorum et de beata virgine

33:141 Hugo de Prato Florido /
Sermones de tempore super evangelia et epístolas

31:157 Hugo de Prato Florido /
Sermones de tempore super evangelia etepistolas

35:204 Leonardus de Utino / Sermones aurei de sanctis

33:65 Nicolaus de Gorran / Postilla super epístolas Pauli

35:129(3) Johannes Herolt /  Postilla super epístolas et evangelia

33:185 Parad sermones de tempore et de sanctis

34:34 Vincentius Ferrerius / Sermones de tempore et de sanctis

33:103 Vincentius Ferrerius / Sermones de tempore et de sanctis

35:135(2) Leo Magnus, papa / Sermones

35:214(1) Johannes de Verdena / Sermones dormi secure de tempore

111:2 H om iletica

C 78 De virtutibus et vitiis

C 136 Johannes Marchesinus / Mammotrectus

C 151 Guilelmus Brito / Expositiones vocabulorum Bibliae

C 159 Alexander Neckam / Repertorium vocabulorum Bibliae

C 173 Johannes de Marienwerder / Expositio Symboli apostolorum

C 185 Johannes de Marienwerder/Expositio Symboli apostolorum

C 211 Robertus Holcot / Moralitates

C 260 Johannes de S. Geminiano / De exemplis et similitudinibus rerum, lib. I
C 635 Copia florum
33:187 Aegidius Aurifaber /

Speculum exemplorum ex diversis libris in unum collectum
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33:81 Johannes de Bromyard / Summa praedicantium

33:144 Johannes Nider / Praeceptorium legis s. expositio decalogi

IV  H agiograp h ies

C 34 Usuardus / Usuardus’ martyrologium

C 280 Jacobus de Vorágine / Passionale (Legenda aurea)

V A sc e tic a -m y stica -m o ra lia

C 22 Böner, uppbyggliga texter och texter kring askesen

C 21 Hermannus de Schildesche / Speculum manuale sacerdotum T
C 21 Thomas Hibernicus / De tribus punctis religionis Christianae T
C 38 Thomas Cantipratensis / Bonum universale de apibus

C 45 Ps.- Albertus Magnus / Biblia Mariana
C 52 Traktat kring askesen

C 78 Bertoldus / Hortus spiritualis
C 158 Guilelmus de Tomaco / Flores Bemardi

C 159 Texter kring askesen

C 173 Thomas Cantipratensis / Bonum universale de apibus
C 174 Raimundus Jordani / Contemplationes super vita et laudibus BM V
C 178 Speculum felicitatis humanae

C 186 Fulgentius Ruspensis / De fide ad Petrum
C 186 Augustinus / Enchiridion
C 208 Ps.-Bonaventura / Diaeta salutis
C 211 Andreas Didaci de Escobar / Lumen confessoris
C 216 Asketiskt samlingsband

C 231 Hugo Ripelin de Argentina / Compendium theologicae veritatis
C 240 Thomas de Frigido Monte / De modo bene vivendi ad sororem
C 267 Conradus Holtnicker de Saxonia / Speculum BM V
C 606 Gallus de Aula Regia /  Malogranatum
C 607 Speculum humanae salvationis
C 641 Petrus Lemovicensis / De oculo morali
C 641 Adalbertus Ranconis / Contra artículos Henrici Tutting de Oyta
C 641 Gaufridus Regniacus /  Proverbia glossata

V I S ch o la stica

C 51 Raimundus Lullus / Liber propositionum secundum artem 
demonstrativam; Logica nova; Arbor philosophiae; Ars brevis

C 160 Bonaventura / Commentarius in Sententias Petri Lombardi
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C 166 Conradus de Soltau / Quaestiones super quattuor libros sententiarum

C 177 Hugo de Sancto Victore / De sacramentis Christianae fidei

C 182 Henningus Boltenhagen / Quaestiones super Sententiis

C 186 Johannes de Fonte / In libros I-IV Sententiarum

"C 209 Sentenskommentarer

C 596 Marsilius de Inghen / Quaestiones super libros Metaphysicorum

C 596 Nicolaus Oresme / Quaestiones super libros Meteororum

C 598 Aristóteles /  Meteora; De animalibus

C 622 Filosofisk skolhandskrift

C 639 +  
C 628

Quaestiones ”super m etafísica. . .”

C 649 Compendium philosophiae

C 672 Martinus de Dacia / De modis significandi T

33:34 Antoninus Florentinus / Summa theologica

33:189 Johannes Duns Scotus / In quattuor libros sententiarum

35:96 Henricus de Gorichem / Quaestiones in S. Thomam

33:76 Thomas de Aquino / De veritate catholicae fidei contra errores 
infidelium sive Summa catholicae fidei

V II Ju ríd ica

C 30 Laurentius de Vaxald / Summula de ministris et sacramentis ecclesiast.

C 43 Paulus Wladimiri / Tractatus de bello Prutenorum et de potestate papae 
et imperatoris respectu infidelium

C 66 Thomas de Chobham / Summa confessorum

C 66 Laurentius de Vaxald / Summula de ministris et sacramentis ecclesiast.

C 78 Johannes Andreae / Summa super quarto libro Decretalium

C 131 Adam Coloniensis / Summula de Summa Raimundi cum commentario

C 131 Juridica

C 163 Statuta Ordinis Cisterciensis

C 182 Andreas Didaci de Escobar / Tractatus de decimis

C 234 Adam Coloniensis /  Summula de Summa Raimundi +  commentarius

C 234 Laurentius de Vaxald / Summula de ministris et sacramentis

C 307 Andreas Didaci de Escobar / Confessionale

C 561 Gregorius IX  /
Decretales Gregorii IX  cum glossa Bernardi Parmensis de Botone

C 563 Liber Sextus cum glossa Johannis Monachi

C 564 Gaufridus de Trano / Summa de rubricis Decretalium

C 567 Guilelmus Duranti / Repertorium in Decretales
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C 572 Juridiskt samlingsband

C 591 Raimundus de Pennaforti / Summa de casibus et de matrimonio

C 641 Johannes Klenkok / Reprobado X X II articulorum Speculi Saxonum

33:222 Antoninus Florentinus / Confessionale

35:72 Astesanus / Summa de casibus conscientiae, vol. 1

35:73 Astesanus / Summa de casibus conscientiae, vol. 2

35:108 Nicolaus de Ausmo/ Supplementum Summae Pisanellae

V II I  S am lin g sh an d sk rifter

C 4 Teologiskt samlingsband T
C 15 Teologiska texter

C 17 Teologiskt samlingsband

C 47 Teologisk samlingshandskrift T
C 63 Samlingshandskrift

C 133 Teologisk samlingshandskrift

C 153 Samlingsband T
C 156 Teologisk samlingshandskrift

C 175 Teologisk samlingshandskrift

C 176 Teologisk samlingshandskrift
C 188 Teologisk samlingshandskrift
C 200 Teologiskt-kanonistiskt samlingsband
C 204 Sami ingshandskrift
C 212 Teologiskt samlingsband
C 251 Textsamling

C 255 Samlingsband

C 364 Samlingshandskrift T
C 449 Samlingshandskrift T
C 452 Teologiska texter

C 480 Teologiska texter och böner

C 607 Teologiska texter

C 610 Teologiskt samlingsband med texter från Baselkonciliet
C 643 Samlingsband

IX  Ö vriga

1: C 43 Descriptio Terrae Sanctae
1: C 78 Burchardus de Monte Sion / Descriptio Terrae sanctae
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2: 33:215 
(1)

Georgius de Hungaria /
Tractatus de moribus, conditionibus et nequitia Turcorum

2: 33:215 
(2)

Johannes Viterbiensis /
De futuris christianorum triumphos contra Turcos

3: C 40 Gaufridus de Vino Salvo / Expositio verborum deponentium 
m.fl. gramm. texter; Poetria [Novella]

3: C 151 Johannes de Garlandia / Aequivoca

3: C 151 Eberhardus Bethuniensis / Graecismus cum glossa

3: C 635 Ludolfus de Luckow / Flores grammaticae

3: C 672 Kommentarer till Donatus och Alexander de Villa Dei

3: C 673 Alexander de Villa Dei / Doctrinale cum glossa

3: C 673 Thomas de Hannega / Memoriale iuniorum

3: C 673 Johannes de Garlandia/De aequivocis cum commentario

3: C 674 Eberhardus Bethuniensis / Graecismus

3: C 912 Priscianus / Epitoma Institutionum grammaticarum, De accentibus

0: C II Acta concilii Constantiensis

0: C 39 Augustinus / De civitate Dei

0; C 43 Från konciliet i Konstans

0: C 46 Vadstena klosters privilegiebok

0: C 66 Synodalstatuter för Linköpings stift

0: C 74 Vadstena klosters privilegier och statuter T
0: C 78 Testamenta X II patriarcharum

0: C 185 Nicolaus Stör / Expositio missae

0: C 211 Johannes de Bononia / Summa notariae

0: C 211 Dominicus Dominici / Summa dictaminis
0: C 504 Fragment
0: C 673 Theodolus / Ecloga cum commentario
0: C 673 Floretus cum commentario

0: C 681 Petrus Blesensis / Epistulae et tractatus
0: C 682 Petrus Blesensis / Epistulae, De institutione episcopi
0: C 682 Johannes Noviforensis / Summa cancellarii
0: C 695 Gesta Romanorum moralizata
0: 33:236 Augustinus / Confessionum libri X III
0: 33:36 Hieronymus / Epistolae et tractatus
0: 33:267 Henricus Institoris / Tractatus varii
0: 35:129 
(1)

Modus legendi abbreviaturas
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