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Förord

För dem som arbetar med kulturarvsmaterial på svenska biblio-
tek är det förmodligen en självklarhet hur värdefulla objekt och 
materialtyper de förvaltar. Detta värde, som inte alltid är ekono-
miskt, utan oftare intellektuellt, historiskt, litterärt, eller annat, är 
också skälet till att materialet där behandlas på ett särskilt sätt i 
förhållande till de övriga samlingarna. Ett långsiktigt bevarande 
är huvudmålet. Man får läsa det i särskilda läsesalar, i regel under 
bevakning, och det förvaras under mer skyddade förhållanden. Det 
kan vara sällsynt, men inte nödvändigtvis. Vi saknar dock i svensk-
an en riktigt bra motsvarighet till engelskans rare materials för att 
beskriva vad det handlar om. Här använder vi vanligtvis den vagare 
benämningen specialsamlingar. 

Med en så vid definition (särskild behandling, särskilt värde och 
långsiktigt bevarande) är det uppenbart att de ämnen och frågeställ-
ningar som specialsamlingarnas förvaltare och användare möter är 
väldigt breda. Här finns därför ett konstant behov av fördjupning 
och fortbildning. Detta är också den egentliga bakgrunden till före-
liggande volym. 2013 mottog ett antal samarbetande bibliotek med 
betydande specialsamlingar, nämligen Göteborgs universitetsbibli-
otek, Skara stifts- och landsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, 
Uppsala universitetsbibliotek och Västerås stadsbibliotek, medel 
från Kungl. biblioteket för att anordna ett antal seminarie- eller 
föreläsningsdagar under rubriken Bevara för framtiden. Målgrup-
pen var i första hand biblioteksverksamma inom specialsamlingar, 
men dagarna var även öppna för andra intressenter, och syftet var 
just att öka kunskapen om relevanta genrer, problemställningar och 
arbetssätt inom fältet. En första seminariedag på temat bokhistoria 
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hölls således i Göteborg den 30 januari 2014, och en andra på temat 
krigsbyten och metadata i Uppsala den 25 september samma år. En 
avslutande sammankomst med titeln International Perspectives on 
Rare Books Librarianship, med enbart internationella talare, ägde 
rum på Kungl. biblioteket i Stockholm den 19 oktober 2015. Kva-
liteten på föredragen var genomgående mycket hög, och intresset 
från omgivningen påtagligt. Tanken på en publikation låg nära till 
hands.

Här kan således ett urval av presentationerna från seminarie-
serien återfinnas i ett tilltalande format. Två av dem är från Gö-
teborgsseminariet, fyra från Uppsala, och tre från Stockholm. För 
samtliga bidragsgivare gäller att de har getts relativt fria händer att 
utforma texterna på det sätt de önskar. Tonen i uppsatserna är hu-
vudsakligen essäistisk. En del författare har fotnoter och utförligare 
vetenskaplig apparat, andra har angett ett antal viktiga referenser 
till vidare läsning efter texten. Texternas lättillgänglighet har varit 
prioriterad, utan att tillförlitligheten tar skada.

Den första av bokens tre delar berör två viktiga tidigmoderna 
genrer. Bo Lindberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria 
i Göteborg, tillika en av Sveriges absolut främsta kännare av den 
lärda världen i äldre tid, beskriver där till att börja med en texttyp 
som har ägnats ett allt större intresse från lärdomshistoriker och 
filologer under de senaste decennierna, nämligen de äldre akade-
miska dissertationerna. Det är ett intressant faktum att dessa alster 
nu ägnas så stor uppmärksamhet, efter att ha varit förbisedda och 
till och med nästan föraktade under lång tid, och det lär skänka ett 
visst hopp åt de forskare som i nuläget arbetar med de så kallade 
folkböckerna. Dessa är ett slags fiktiva prosaberättelser som på sin 
tid hade ett betydande genomslag i breda folklager, men som trots 
detta inte uppmärksammats nog i vår tid. Rikard Wingårds uppsats 
ger en god introduktion till forskningsområdet, till vilket han själv 
har lämnat ett betydande bidrag genom sin doktorsavhandling i 
litteraturvetenskap från 2011.

Den andra delen behandlar ett ämne som är ständigt åter-
kommande för alla som arbetar med äldre svenska boksamlingar, 
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nämligen de litterära krigsbyten som fördes till vårt land under 
1600-talets krig på kontinenten, främst från Danmark, Polen och 
Tyskland. Med påfallande jämna intervall dyker diskussioner om 
företeelsen upp i media, och tankar om ett återlämnande av materi-
alet uttrycks och förkastas med varierande eftertryck. Här krävs 
således omdöme och insikt. Emma Hagström Molin, som med sin 
doktorsavhandling i idéhistoria är den första efter Otto Walde som 
har behandlat ämnet i en monografi, inleder avdelningen genom 
att ge en god inblick i hur de bokliga krigsbytenas gamla ordning 
och kontext kom att ha tydlig fortsatt inverkan i sina nya samman-
hang. När rätten att ta krigsbyten under äldre tid diskuteras är vi-
dare namnet Hugo Grotius ofrånkomligt. Tidigare överbiblioteka-
rien vid Uppsala universitetsbibliotek Ulf Göranson, även professor 
i civilrätt vid samma universitet, redogör i den följande uppsatsen 
klargörande för Grotius resonemang, vilket utgjorde den juridiska 
grunden för svenskarnas förfarande. Även om de alltså hade stöd i 
samtidens folkrättsliga tänkande, har önskemål om restitution av 
krigsbyten varit återkommande genom åren, som nämndes ovan. 
Lars Munkhammar, emeriterad förste bibliotekarie vid Uppsala 
universitetsbibliotek, skildrar målande 1900-talets diskussioner om 
återlämnanden, och hur man kan se på frågan på ett nyanserat sätt 
i vår tid. Slutligen ger professorn i ryska vid Umeå universitet, Per 
Ambrosiani, ett utmärkt exempel på värdet av beskrivning och till-
gängliggörande av krigsbytesmaterial genom projektet Cyrillic and 
Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden.

I den tredje delen återfinner vi tre internationella bidrag. Kris-
tian Jensen, ursprungligen från Danmark men sedan länge bosatt 
i London, är Head of Collections and Curation vid British Library, 
filosofie doktor i latin, världsledande inkunabelkännare, och flitig 
föreläsare och skribent i frågor som rör specialsamlingar och bok-
historia. Hans uppsats här tar upp och nyanserar en fråga av brän-
nande aktualitet, nämligen den om digitalisering av kulturarvs-
samlingar. Efter en inledande tillbakablick på mikrofilmerna – på 
många sätt en föregångare till vår tids digitalisat – vilka väckte lik-
nande förhoppningar om ett genomgripande tillgängliggörande av 
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forskningsmaterial, ger han många värdefulla exempel på hur man 
på British Library har kunnat utnyttja den nya tekniken för att 
tillgängliggöra sina samlingar och bli relevanta för nya användar-
grupper, bland annat via sociala medier. En tydlig illustration till 
specialsamlingarnas ofta verkligt internationella karaktär ger sedan 
Alex Alsemgeest, bokforskare och bibliotekarie vid De Koninklijke 
Bibliotheek i Haag (Nederländerna), i sin essä om forskningar efter 
äldre holländska publikationer i svenska bibliotek, på uppdrag av 
den nederländska nationalbibliografin. Här återfinns i många fall 
holländska tryck som inte finns belagda i hemlandet eller någon 
annanstans. Avslutningsvis ger Alison Cullingford, Special Col-
lections Librarian vid universitetet i Bradford (Storbritannien) och 
författare till den mycket prisade The Special Collections Handbook 
(London 2011, en andra upplaga kommer i januari 2017), en upp-
slagsrik och inspirerande presentation av specialsamlingarna vid 
sitt bibliotek och arbetet där. Notera särskilt hennes diskussion om 
begreppen unique and distinctive collections.

Allt som allt innehåller således denna skrift nio bidrag, och äm-
nena är av vitt skilda slag. Den sammanhållande faktorn är den 
stora relevansen för förvaltare och användare av svenska special-
samlingar. Projektgruppen, som har bestått av Christer Karlsson 
(projektledare, Umeå), Helena Aspernäs (Västerås), Helena Back-
man (Skara och Stockholm, numera Uppsala), Pia Schmidt de 
Graaf (Göteborg) och Peter Sjökvist (Uppsala), vill här även pas-
sa på att varmt tacka samtliga föredragshållare i seminarieserien, 
och i synnerhet skribenterna i denna volym. Vår tacksamhet vill 
vi också uttrycka till Kungl. biblioteket, som genom beviljande av 
medel möjliggjorde seminarieserien och denna samling uppsatser, 
och som stod för de praktiska arrangemangen i samband med den 
tredje seminariedagen. Karl Isakssons arbete var då särskilt viktigt.

Vid färdigställandet av denna publikation har Camilla Eriksson 
och Helena Backman vid Uppsala universitetsbibliotek gjort ovär-
derliga insatser. Stort tack även till er!
    
  Uppsala den 26 september 2016
  Peter Sjökvist 



Två tidigmoderna genrer
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Om dissertationer

Bo Lindberg

Den som avlägger doktorsexamen har författat och offentligen 
försvarat en akademisk avhandling. I biblioteksvärlden kallas en 
sådan för dissertation, förkortat ”diss.”. Dissertationen är en gam-
mal genre, den kom till på 1500-talet som en effekt av boktryckar-
konsten. Nutidens doktorsavhandlingar är väldigt olika äldre tiders 
till omfång, syfte och form; att se de olikheterna skärper blicken 
för vad den moderna akademiska forskningen och forskarutbild-
ningen håller på med. Samtidigt uppvisar det gamla åtskilligt som 
påminner om det moderna. Det fanns ett handledarskap, fast icke 
formaliserat, man tackade olika välgörare för hjälpen liksom man 
nu skriver acknowledgements, man skrev på latin liksom man nu 
förväntas skriva på engelska, det blev strid om somliga avhandling-
ar på samma sätt som nutida avhandlingar kan vara kontroversiella, 
man var rädd om universitetets internationella anseende på samma 
sätt som nu, fast utan rankinglistor. Och det klagades också på den 
tiden över för tjocka avhandlingar, liksom nutida professorer kan 
tjosta över alltför stor skrivlust hos disciplarna. Likheterna finns 
där, även om de vid närmare påseende inte alltid överensstämmer 
fullt ut. Det finns alltså en kontinuitet i dissertationsgenren, som 
påminner om att universiteten är en av samhällets mest traditions-
burna och traditionstyngda institutioner. 

Det följande skall handla om dessa äldre dissertationer, närmare 
bestämt om dem i Sverige före 1852, då nya regler skapade förutsätt-
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ningarna för vad som med tiden blivit de moderna avhandlingarna. 
Det finns tusentals gamla dissertationer runt om i landets lärda bib-
liotek. Och inte bara i de svenska. Genren är internationell. Disser-
tationer finns över hela Europa och i flera länder liknade de också 
varandra i yttre hänseende: titelblad och layout var likartade vare 
sig dissertationerna lades fram i Basel, Leiden, Leipzig eller Upp-
sala, och språket var vanligen latin. Från år 1602 till 1852 trycktes 
cirka 22 000 dissertationer vid universiteten i Uppsala, Åbo och 
Lund.1 De utgör ett stort källmaterial, enhetligt inom sin genre och 
utsträckt i tiden så att man kan studera långsiktiga förändringar. 
Dissertationerna visar inte bara vad man lärde ut vid universite-
ten och hur det förhöll sig till vetenskapens dåvarande ståndpunkt. 
De innehåller också kringtexter som omger avhandlingstexten och 
som visar i vilket socialt sammanhang respondenten lade fram sin 
avhandling. Rituella inslag och det exkluderande latinska språket 
vittnar om universitetens karaktär av skrån, där framläggandet av 
en avhandling utgjorde gesäll- eller mästarprov. 

Mycket i dissertationsgenren förbryllar. De växlar i omfång, 
från 8 till 208 sidor (eller från ett till 26 ark på boktryckarspråk), 
och i kvalitet: en del är som enkla nutida skoluppsatser (i den mån 
sådana finns numera), andra ambitiösa och kan ha ett substantiellt 
innehåll i relation till dåtida vetande. Men dissertationernas me-
ritvärde är oklart och bara löst knutet till kvaliteten. Lägg härtill 
att man inte alltid vet som författat dem. Allt detta har gjort att 
dissertationerna länge har ringaktats och betraktats som tomma 
formella övningar utan vetenskaplig metod i ett skrå- och stånds-
samhälle där skråanda, nepotism och feodalt godtycke slog ut kva-
liteten. Men för en historiker utan sådana progressistiska fördomar 
är dissertationerna, eller dissertationsväsendet, för att använda ett 
gammalt ord som fångar det större sammanhang de bör sättas in i, 
ett fascinerande källmaterial där den akademiska kulturen i äldre 
tid kan studeras från vetenskapliga, pedagogiska, sociala, språkliga 
och ceremoniella synpunkter.
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Disputation och dissertation
Dissertationen tillkom inte genom ett medvetet beslut vid ett be-
stämt tillfälle. Den växte fram som en biprodukt till det som till 
mitten av 1700-talet var universitetens mest karaktäristiska och 
viktigaste genre, nämligen den muntliga disputationen. Vid de 
medeltida universiteten traderades kunskapen i föreläsningar, men 
för att hantera de intellektuella problem som föranleddes av texter-
na och tydningen av dem utvecklades den organiserade argumen-
tationen för och emot uppställda teser. Respondent och opponent, 
ibland opponenter, argumenterade pro et contra under överinse-
ende av praeses, en ordförande. Diskussionen fördes med hjälp av 
logiska argument hämtade från Aristoteles: definitioner, antagna 
hypoteser, syllogismer, dvs. logiska bevis, påvisade motsägelser och 
framtvungna medgivanden. Disputationen var embryot till veten-
skapliga diskussioner i Europa och till en etik för det vetenskapliga 
samtalet. Syftet med den var att söka sanningen i en gemensam 
intellektuell akt, där det gällde att skära bort det feltänkta och 
missförstådda. Idealt sett medverkade båda parter i den processen, 
och den som fick ge med sig i diskussionen skulle inte uppfattas 
som vanärad, ”på sanningens arena är det skönt både att segra och 
förlora”.2 Det förutsattes inte heller att man skulle vara personligen 
engagerad i den tes man hade att försvara eller vederlägga, inte hel-
ler att man skulle ha tänkt ut sina teser själv. 

Men självfallet fanns det också ett påtagligt kampmoment i 
disputationen. Den var ett skådespel, en tornering där en skicklig 
respondent kunde kasta flera opponenter efter varandra ur sadeln. 
Disputationen var spektakulär, det var i den som de lärdes skicklig-
het mer än någon annan uppenbarades. När prominenta personer 
kom på besök anordnades disputationer där utvalda snillen fick visa 
vad de gick för. Det förekom också konfliktfyllda disputationer om 
seriösa filosofiska eller vetenskapliga frågor.

Det inbyggda kampmomentet var inte en avart utan snarare 
avsiktligt. Ett viktigt mål med universitetsstudierna var att göra 
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studenterna kompetenta att argumentera, övertyga och övertala i 
olika sammanhang. De teologiska kontroverserna med judar och 
muhammedaner under medeltiden gjorde det nödvändigt att skapa 
verktyg för att försvara den kristna tron; efter reformationen gällde 
det för katoliker, lutheraner och kalvinister att vederlägga villolä-
rorna inom den kristna gemenskapen. Prästerna behövde formella 
färdigheter för att predika och tala folket till rätta, politikerna be-
hövde kunna övertyga i beslutande församlingar och i diplomatiska 
förhandlingar, och klerker och sekreterare måste kunna formulera 
de budskap som gick ut från kanslierna. Disputationens logiska 
konster räckte inte i alla dessa sammanhang, det behövdes också 
retorik som under 1500-talet fick en plats i den akademiska under-
visningen. Retoriken breddade studenternas formella kompetens 
och antogs göra dem mer praktiskt användbara. 

Till övervägande delen handlade det här om muntliga färdighe-
ter; argumentationsskicklighet, slagfärdighet, förmåga att övertyga 
och övertala och att föra sig propert i officiella sammanhang var 
prioriterade i undervisningens målsättning. Men efterhand gjorde 
sig det skrivna ordet alltmer gällande, i synnerhet genom den skick-
elsedigra uppfinning som boktrycket innebar. Och det är här som 
fröet sätts till den tryckta dissertationens framväxt ur disputatio-
nen. Boktrycket gjorde det möjligt att sprida ett slags annonsblad 
som upplyste om vilken eller vilka teser som skulle försvaras av vem 
och under överinseende av vem. Var det flera teser, kunde flera blad 
tryckas och sättas ihop. Nästa steg blev att ge också de huvudsakli-
ga argument varmed teserna skulle försvaras. Efterhand var det inte 
nödvändigt att formulera teser; i stället kunde man trycka en sam-
manhängande text som presenterade ett resonemang eller redogjor-
de för ett saksammanhang och inleda alltsammans med ett förord. 
Tes-avhandlingarna kallades nakna (nudae), de med sammanhäng-
ande och elaborerade resonemang kallades klädda (vestitae).

Dissertationen växte alltså fram successivt genom den teknis-
ka innovation som boktrycket innebar. Det skedde vid de tyska 
universiteten i början under loppet av 1500-talet; när de svenska 
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lärosätena kom igång under 1600-talet var genren etablerad. I de 
konstitutioner som reglerade de svenska universitetens verksamhet 
omtalades dock inte dissertationen under någon egen rubrik. Den 
underförstods bara som biprodukt till disputationen som hade ett 
eget kapitel. Den första dissertation ventilerades i Uppsala 1602; 
det var en tesavhandling om de fria konsterna, ett ämne som pe-
kar på kontinuiteten från medeltiden. Tes-avhandlingarna låg i sin 
form närmare disputationen; de blev efterhand mer sällsynta men 
förekom fortfarande i mitten av 1700-talet. Titelbladet från en av 
dem är återgivet här ovan, Theses miscellaneae, blandade teser, ven-

Exempel på en “naken” dissertation 
bestående av Theses miscellaneae (blandade 
teser) ventilerade i Åbo 1745. Respondent 
är östgöten Lars Trolle, och preses profes-
sorn i ”eloquentia”, dvs. retorik, Henrik 
Hassel. Tesformen anger att huvudsaken 
var att ge respondenten ett underlag att 
visa sin dialektiska skicklighet. Innehållet 
i teserna kom i andra hand, vilket inte 
hindrade att de kunde vara intressanta 
eller rent av kontroversiella.
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tilerad i Åbo 1745; texten är på sex sidor och innehåller 33 teser. I 
nummer två hävdas att enhet i religionen visserligen är bäst men 
att kungen med gott samvete kan tolerera en avvikande troslära 
om starka skäl föreligger – ingen radikal åsikt 1745 men ändå sig-
nifikativ för den moderata upplysning som hade fått fotfäste i den 
akademiska världen vid den tiden. 

De ”klädda” dissertationerna blev snart i majoritet; de var läng-
re än tesavhandlingarna och formade sig ibland till hela traktater 
med kapitel, paragrafer och noter. Ett exempel är en avhandling om 
demokrati i vetenskapen, ventilerad i Uppsala 1735 och författad 
av respondenten Peter Julin. Den är ett ambitiöst arbete i två delar 
på över hundra sidor och pläderar för vetenskapen som en jämlik 
intellektuell gemenskap fri från auktoriteter. Oppositionen på en 
sådan var rimligen svårare att genomföra i syllogistisk form, allt-
så enligt logikens formalregler, som reglerna föreskrev. Det är inte 
lätt att applicera en deduktiv metod på texter som väsentligen be-
står av redogörelser för sakuppgifter inhämtade ur lästa böcker och 
ibland empiriska undersökningar. Detta kan förklara att ”klädda” 
avhandlingar ibland försågs med ett antal teser på slutet som hand-
lar om helt andra saker än vad som avhandlats i huvudtexten. Syftet 
med dem har uppenbarligen varit att ge respondenten tillfälle att 
demonstrera sin dialektiska färdighet. Man kan undra om det då 
blev så mycket tid över till att ventilera huvudtexten.

Varför trycka?
Att teser på det här sättet tillfogades de klädda dissertationerna vi-
sar att själva disputerandet var viktigt. Det aktualiserar frågan vad 
som var viktigast, den muntliga disputationen eller den skrivna och 
tryckta texten? Ofta kallas den tryckta dissertationen för disputatio, 
vilket antyder att man inte alltid skilde mellan disputationsakten 
och avhandlingen. Dissertationen var objekt och materia för dis-
putationen; vad som stod i den var inte så viktigt som responden-
tens skicklighet att argumentera, och det var den förmågan som 
berättigade honom till den akademiska graden. Till innehållet i 
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Exempel på en ”klädd” avhandling 
om demokrati i vetenskapen, framlagd 
i Uppsala 1735. Avhandlingen har två 
delar, med olika preses. Författare är 
respondenten Per Julin.
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avhandlingen behövde han inte ha något närmare förhållande; det 
var inte säkert att han skrivit texten själv – jag skall återkomma till 
det. Det hör också till bilden att disputationer var väldigt vanliga 
och ingick som ett led i undervisningen och i studentnationernas 
övningar; normalt fanns ingen tryckt dissertation, det vara bara 
när man skulle disputera för graden eller bett om särskilt tillstånd 
av konsistoriet att få disputera som det förekom dissertationer. Dis-
sertationen kan från denna synpunkt ses som en tillfällesskrift, en 
text tillkommen bara eller i första hand för att vara underlag för 
den solenna akt där respondenten offentligt visade sin kompetens; 
jämförelsen med bröllopsdikter och annan tillfälleslitteratur ligger 
nära till hands.

En disputation för graden var ett minnesvärt tillfälle och av-
handlingen en förblivande manifestation av det. Den kunde visas 
upp för far och mor, för välgörare, sponsorer, möjliga arbetsgivare 
och för kamrater. De kringtexter som i många dissertationer omger 
själva behandlingen av ämnet – dedikationer, tack och gratulatio-
ner på vers och prosa och olika språk – var i de flesta fall avsedda för 
folk som inte var närvarande vid disputationsakten. Dessutom var 
dissertationerna något för universitetet att visa upp för omvärlden; 
det hörde till den akademiska kulturen att producera dissertatio-
ner, och dessa måste vara i hyfsat skick för att inte universitetets 
anseende skulle äventyras. I viss kontrast till dessa sociala skäl till 
att trycka dissertationerna står så också det vetenskapliga: alltså att 
dissertationerna ibland hade ett innehåll av intresse som var värt att 
meddela lärda kolleger.

Övnings- och gradualavhandlingar
Det fanns olika slags dissertationer. Ibland disputerade de akade-
miska lärarna på dissertationer de själva författat för att visa upp 
vad de gick för. De var då i regel själva ordförande för disputa-
tionsakten. Men oftast var det en student som disputerade, under 
överinseende av en preses. Den som ville ta en akademisk grad, 
vanligtvis den filosofie magistergraden, hade att disputera två gång-
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er, först för övnings skull (pro exercitio) och sedan för själva graden 
(pro gradu). Dessa två slags dissertationer, övningsavhandlingarna 
och gradualavhandlingarna, var de vanligaste. Åtskilliga gjorde 
bara övningsdisputationen; hur många av alla de 22 000 som står 
upptagna som respondenter som verkligen disputerade två gånger 
och tog graden har ingen tagit reda på. Med största sannolikhet är 
de i minoritet. Att man underlät att disputera för graden kan ha 
haft studiefinansiella orsaker; det var mycket vanligt att studen-
ter avbröt studierna därför att medlen inte räckte och återvände 
hem. Som skriv- och läskunniga personer med litet latin i bagaget 
kunde ändå göra nytta på olika sätt, ibland också få en lägre präst-
befattning. Men studieavbrottet skedde nog i de flesta fall innan 
vederbörande kommit i närheten av att disputera för övnings skull; 
relationen mellan antalet inskrivna studenter och dem som dispute-
rade för graden eller för övnings skull hör likaså till det som ingen 
undersökt för svenskt vidkommande. De som nöjde sig med att 
disputera pro exercitio gjorde det ofta med avsikt. Studenter från 
välbeställda hem, ofta av adlig börd, var bestämda för att gå i kro-
nans tjänst och behövde ingen djupare lärdom. Men en dissertation 
som vittnesbörd om ett akademiskt förflutet var en prydnad att visa 
upp. Under den berömde professorn politik och vältalighet i Upp-
sala Johannes Schefferus disputerade under 1650- 60- och 70-talen 
ett 20-tal unga män, hälften adliga, på omfångsrika och litet mer 
påkostade avhandlingar. Gradualavhandlingarna var inte tjockare 
och inte heller nödvändigtvis mer lärda än övningsavhandlingarna. 
(De blandade teser som vi såg ventilerade i Åbo 1745 utgjorde en 
avhandling på sex sidor.) 

Det var alltså många som inte tog en akademisk grad. Formellt 
sett fanns det inget krav på en sådan för att få en befattning av 
något slag. Att promoveras till doktor eller till magister, som det 
handlade om för den filosofiska fakultetens del, var primärt univer-
sitetets angelägenhet och ett sätt att säkra det akademiska skråets 
rekrytering och fortlevnad, inte ett av staten uppställt kompeten-
skrav. Det stora flertalet av dem som disputerade för graden gjorde 
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det i filosofiska fakulteten och blev då filosofie magistrar. Av dessa i 
sin tur slutade den stora majoriteten som kyrkoherdar, ofta efter att 
dessförinnan ha varit lektorer vid ett gymnasium. Detta var under 
1600- och 1700-talet en av disputations- och dissertationsväsendets 
huvudfunktioner: att se till att kyrkoherdeståndet fortlevde. Ban-
den mellan universitet och kyrka var gamla; kyrkan och skolan var 
den främsta avnämaren av de universitetsutbildade, inklusive dem 
utan grad. Universitetets skrå ingick i den större skråmässiga forma-
tion som i det kyrkliga språkbruket kallades läroståndet. Det är be-
tecknande att dissertationernas titelblad långt fram i tiden oavsett 
innehållet kröntes av invokationer till den Högste: ”med Gud”, ”un-
der Guds ledning”, ”i Jesu namn”, med flera formler, ibland ersatta 
av antika fraser som ”må det bli lyckligt, gagneligt och gynnsamt”. 
Sambandet mellan kyrka och universitet – det ecklesiastika kom-
plexet – var dock strukturellt snarare än innehållsligt. De dispute-
rade kyrkoherdarna hade sällan skrivit sina avhandlingar i teologis-
ka ämnen. De hade läst den för alla studenter obligatoriska kursen 
som krävdes för den teologiska preliminärexamen och därutöver 
mestadels humanistiska ämnen, men ibland också naturvetenskap-
liga. Universitetet hade in i 1800-talet en karriärmässig bindning 
till kyrkan; det kunde leda till konflikter mellan religion och veten-
skap men innebar inte något principiellt hinder för nya kunskaper 
och färdigheter att få plats i den akademiska repertoaren. 

En annan urskiljbar kategori av disputerade studenter, mindre 
men viktig, är de som tog doktorsgraden i medicin. De var ytterst 
få fram till mitten av 1700-talet, då undervisningen i medicin fick 
bättre stadga. Medicin var en praktisk vetenskap men låg nära 
naturvetenskapen, något som accentuerades på 1700-talet genom 
naturalhistorien, som genom främst Linnés insats fick ett stort upp-
sving. De medicine doktorernas antal växte därmed och blev en i 
dissertationsväsendet påtaglig representation av ett kunskapsområ-
de som låg utanför den ecklesiastika karriären. Disputationerna i 
juridik var inte så många och de juridiska doktorerna var få. Teo-
logie doktorer fanns också men det blev man inte på lärda meri-
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ter utan genom kunglig utnämning. Paradoxalt nog utdelades den 
finaste av de akademiska graderna inte av det akademiska skrået 
självt utan av kungen; det visar att det trots universitetens bindning 
till kyrkan ändå var staten och kungen som i sista hand bestämde. 

Någon betygsättning av gradualavhandlingarna förekom inte. 
Enkla alster gällde lika med ambitiösa undersökningar; det viktiga 
var att fakulteten godkände avhandlingen och kraven för det var 
snarare formella – att avhandlingen var skriven på hyfsat latin – och 
ideologiska, det vill säga att den inte kränkte religionen och reger-
ingssättet – än vetenskapliga. Informellt kunde däremot kvaliteten 
på prestationen vara av betydelse. 

Vem skrev?
Eftervärlden har förvånats över och skrattat åt att avhandlingarna 
i äldre tid inte alltid var författade av dem som försvarade dem 
och vann sin grad på dem, om det gällde en gradualavhandling. 
Det strider mot nutida föreställningar om självständig arbetsinsats, 
upphovsmannarätt och originalitet som ingår i nutida akademisk 
hederskodex. 

Otvivelaktigt förekom det att någon annan än respondenten 
författat den text som ventilerades. Särskilt anmärkningsvärt i mo-
derna ögon framstår det, när professorn tog betalt för att skriva en 
avhandling, vilket förekom. Professor Ekerman i Uppsala skall ha 
tjänat ihop till ett stort stenhus på att skriva ihop dissertationer åt 
studenterna, à 200 daler stycket. Men regel var detta inte. Ambi-
tionen var att respondenten skulle vara auctor till sin avhandling, 
och forskningen lutar numera åt att han många gånger också var 
det. Men författarskapet modifierades av olika omständigheter som 
i extremfallet helt kopplade bort respondenten från den text han 
försvarade. 

Det faktum att själva disputationen var så viktig och formellt 
sett överordnad den tryckta dissertationen minskade betydelsen av 
innehållet och gjorde frågan om vem som skrivit texten mindre 
viktig. I disputationens idé låg ju att respondent och opponent ge-
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mensamt genom att växla argument sökte sig fram till sanningen 
och då var den tes som diskuterades inte att betrakta som den ena 
eller andra partens personliga åsikt. Tävlingsmomentet i disputa-
tionen ledde ofta nog till att respondenten identifierades med sin 
tes och till psykologiska mekanismer som laddade disputationen 
med prestige, men det gällde ändå inte texten så mycket som själ-
va disputationsakten. Vidare var ansvaret för dissertationen alltid 
delat mellan preses och respondent. Ibland fungerade preses som 
handledare, och handledarinsatsen kunde vara så omfattande att 
texten snarare var handledarens än respondentens verk. 

Härtill kom så den viktiga omständigheten att dissertationen 
gav de akademiska lärarna möjlighet att utan kostnad få egna texter 
publicerade – det var ju respondenten som betalade tryckningen. 
Fram till en bit in i 1800-talet trycktes det jämförelsevis få lärda 
skrifter i Sverige; marknaden var för klen för att bära en större bok-
produktion. Klagomål över bristen på böcker och svårigheten att 
få lärda arbeten tryckta är återkommande i svensk lärdomshistoria. 
Dissertationerna erbjöd ett alternativ, inte optimalt, ty deras omfång 
var litet, utförandet enkelt och spridningen begränsad, men ändå 
praktiserbart. En lösning var att dela upp ett arbete på flera disser-
tationer och låta studenterna disputera på dem. På det sättet tillkom 
under 1600-talet t.ex. en lärobok i politik och en kommentar till 
första boken av Livius romerska historia.3 Dissertationerna trycktes 
separat, försågs med kringtexter och kanske ett förord av författaren 
och slogs sedan ihop till en volym. Också Linné, som i och för sig 
var berömd nog att få böcker tryckta både utomlands och hemma, 
använde dissertationerna för att publicera sina resultat. Responden-
terna var i viss mån medförfattare; det berättas att Linné brukade 
diktera framställningen på latin eller svenska och sedan överlåta åt 
studenten att göra texten i ordning och förse den med en inledning. 
Linné svarade för 186 dissertationer, många av dem var tillkomna 
på det här sättet; de samlades sedan och publicerades utomlands i 
sju volymer. Linnés respondenter var insatta i sitt ämne och kunde 
nog diskutera den text de fått hand om. Men det förekom också att 
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respondenten inte hade mycket hum om vad som stod i avhandling-
en. Från Tyskland rapporteras att det under 1700-talet blev svårt för 
lärare som ville publicera sig på det här sättet att få respondenter som 
var villiga att ställa upp. Det tyder på att systemet var i kris. I Sverige 
fortsatte bruket att använda studenternas dissertationer som publi-
ceringsform ända till mitten av 1800-talet och då i accelererande 
omfattning. Medicinprofessorn Israel Hwasser skrev på 1830-talet 
ett arbete betitlat Läran om feber och lät fördela det på 28 respon-
denter vilka var och en fick försvara ett tiotal sidor av arbetet. Här 
var publiceringssättet drivet till sin spets: texten avbryts mitt i en 
mening av ett titelblad som talar om vem det är som är respondent 
på de följande sidorna. Brottstycken ur en text räknades som gradu-
alavhandlingar och respondenterna förvärvade alltså doktorsgraden 
på dessa mycket måttliga prestationer. På samma sätt vann elva res-
pondenter i Lund den akademiska lagerkransen i början av 1850-ta-
let genom att försvara några sidor ur latinprofessorn Johan Gustaf 
Eks Horatius-översättningar. Det var absurt; dissertationsväsendet 
började vid den här tiden bli allt mer ifrågasatt.

Det sociala
Dissertationen, hur ambitiös den nu var, var en lärd prestation. 
Men den var också en social manifestation, där respondenten tack-
ade sina välgörare och lät sig gratuleras av sina vänner. Dissertatio-
nen var ofta dedicerad till någon magnat i de högsta kretsarna; det 
verkar som om det ibland skedde utan att respondenten haft någon 
kontakt med vederbörande, i hopp om ett bidrag till trycknings-
kostnaden eller någon annan favör. Inte sällan ställdes dedikatio-
nen till biskopen i respondentens stift, som ett led i strävan att få 
en prästbefattning där. Icke spekulativa tack riktades till välgörare 
av olika slag: föräldrar, adelsmän som låtit sina söner undervisas av 
respondenten eller av annat skäl gynnat honom. Preses-professorn 
fick ibland ett tack, men inte så ofta; vanligare var att professorn 
skrev ett förord eller en gratulation. Gratulanterna var annars kam-
rater och bröder. Kringtexterna skrevs på vers och på prosa och på 
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olika språk: de gamla och lärda språken latin, grekiska, någon gång 
också hebreiska, och de moderna språken svenska, franska och en-
staka gånger på engelska eller italienska. Gratulationstexterna gav 
utrymme åt oskickliga versmakare. Konsistoriet i Uppsala fann på 
1690-talet anledning att be professorn i poesi kontrollera att uni-
versitetet inte skämde ut sig; han fick för säkerhets skull själv skriva 
en hel del på beställning.

Floran av kringtexter är rikast decennierna runt 1700; det hän-
der att de upptar lika stort utrymme som själva avhandlingen. De 
förekommer i övningsdissertationerna lika ofta som i gradualav-
handlingarna. Samtidigt saknas de helt och hållet många disser-
tationer. Rimligen var det en ekonomisk fråga hur mycket man 
kunde utstyra sin avhandling med egentligen ovidkommande or-
nament. Kringtexterna undgick inte kritik; Olof Rudbeck ville av 
princip inte skriva lovordande hyllningar till släktingar och andra 
som var obligerade till honom. Men han gjorde det ändå i en ef-
tergift för tidsandan, förklarade han i en gratulation till en anhörig 
som verkligen visat god vilja och skicklighet.4 

De kringtexter som utgörs av dedikationer och tacksamhetsbe-
tygelser illustrerar tidens hierarkiska samhälle. Attityden är subal-
tern och ödmjukhet är det dominerande uttrycket, särskilt i dedi-
kationerna till presumtiva välgörare, där författaren motiverar sitt 
tilltag med att han själv visserligen är en okunnig nybörjare men 
ämnet genom sin höghet ändå kan vara värdigt magnaten i fråga. 
Föräldrar avtackas i sonlig vördnad i formler som saknar all famil-
jär intimitet. Gratulationerna från kamrater visar naturligen en mer 
jämlik relation med försök till skämt. Ytterligare ett retoriskt läge 
föreligger i gratulationer och förord som skrivs av preses-professorn 
och där den överordnade vänder sig till en underordnad som samti-
digt är på väg att bli en kollega. 

Kringtexterna visar en del av det sociala sammanhang respon-
denten befann sig i; hans ursprung, hans välgörare, som kanske 
satsat på hans utbildning, och hans kontakter ute i samhället och 
bland akademiska kolleger. Klientskap, nätverk och ibland även 
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vänskap kan avläsas ur denna litterärt sett tämligen stereotypa sub-
genre till dissertationen och skulle kunna ge stoff till sociografiska 
studier av det litterata skiktet i det tidigmoderna samhället. 

Latinet
Till dissertationsväsendets sociala dimension kan också räknas 
det latinska språket. Latinet hade förvisso lärda funktioner. Det 
var förutsättningen för att svensk lärdom och vetenskap skul-
le kunna rustas upp under 1600-talet och infogas i den europe-
iska lärda och även diplomatiska gemenskapen. Sveriges lärde 
trädde i förbindelse med kolleger i Europa, kvalificerade tyska 
professorer kunde rekryteras till de svenska universiteten. Sveri-
ge beskrevs på latin för en internationell publik och svenska dip-
lomater deltog i latinspråkiga förhandlingar och fredskongresser. 
Men latinet var också den akademiska gemenskapens språk, dess 
identitetsmärke, som avskilde de lärdes skrå från det omgivande 
samhället och samtidigt potentiellt förband det med kollegerna 
i andra länder. Lärare och studenter var cives academici, akade-
miska medborgare och i den egenskapen jämlikar. Studenterna 
tilltalades herrar, domini på latin. Latinet odlades, det var inte 
bara kommunikationsmedel utan också bildningsmedel. Det fanns 
professorer i både latinsk vältalighet och (latinsk) poesi. Mycken 
privatundervisning ägnades åt att lära ut ett hyfsat latin. Hur 
latinet såg ut i de texter som lämnade universitetet ansågs viktigt 
för universitetets anseende. På 1700-talet accentuerades latinets roll 
som vetenskapligt kommunikationsmedel, när den blomstrande 
svenska naturvetenskapens resultat delgavs den lärda världen, 
med Linnés botanik i spetsen. Dissertationerna kunde spridas 
utomlands. Så hade i någon mån skett också tidigare, men det är 
anmärkningsvärt, och signifikativt för det motsägelsefulla i hela 
dissertationsväsendet, att den främsta publikkategorin som enligt 
reglerna skulle tillgodoses var respondentens nationskamrater; 
de skulle få ett gratisexemplar av avhandlingen. Inte förrän på 
1740-talet vidtogs en åtgärd för att befrämja spridningen av 
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Dissertationen Om americanska näverbåtar skriven av Anders Chydenius och framlagd 1753. 
Texten är på svenska och därför tryckt i frakturstil.
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dissertationerna, och då bara till de övriga universiteten i riket. Det 
vittnar om en begränsad uppfattning av dissertationernas funktion 
och räckvidd. Samtidigt var man rädd för att folk utomlands skulle 
hitta genanta latinfel i svenska dissertationer.

Men svenskan trängde på: många studenter hade svårt att nå 
tillräcklig färdighet i latinet samtidigt som svenska språket utveck-
lades så att det blev alltmer användbart i vetenskapliga samman-
hang. Under decennierna efter 1720 trängde det undan latinet 
som undervisningsspråk; omkring 1740 dominerade svenskan. Det 
föreslogs att också dissertationerna skulle skrivas på svenska, och 
dispens för det beviljades för det nya ämnet ekonomi som infördes 
på 1740-talet. Dissertationer om handel, jordbruk, befolkningssta-
tistik med mera började skrivas på svenska. Layouten var densam-
ma som i de latinska avhandlingarna. Ett exempel är avhandlingen 
Americanska näverbåtar av blivande kyrkoherden och upplysnings-
mannen Anders Chydenius, ventilerad i Åbo 1753. Författaren lan-
serade den intressanta och i sin naiva optimism tidstypiska tanken 
att indianernas kanoter skulle kunna användas i det vittförgrenade 
finska sjösystemet. Alltså ett försök till tekniköverföring, inte från 
det nya dynamiska Amerika, utan från urbefolkningens!  

Men sedan blev det stopp för svenskans utbredning. Det före-
slogs att dissertationer som handlade om nyttig naturvetenskap och 
specifikt svenska ämnen i andra discipliner skulle kunna skrivas på 
svenska, men den propån avvisades av regeringen. Det stod strid 
om latinet; mot det var entreprenörskretsar och folk i de ekono-
miskt inriktade ämbetsverken med intresse för nya, praktiskt an-
vändbara kunskaper; till stöd för latinet uppträdde representanter 
för det ecklesiastika komplexet, och det uppskattades också för sina 
representativa och diplomatiska kvaliteter bland högadliga kretsar 
som hade omsorg om Sveriges internationella anseende. Det inne-
bar att kravet på latin i dissertationerna, och även, faktiskt, i de 
muntliga disputationerna, kvarstod. Det var inte bara ett tecken på 
en skrågemenskap utan också en symbol för vetenskapernas enhet. 
I en tid då disciplinerna mer och mer började specialiseras framstod 
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latinet som en sista markör av att vetenskaperna hörde ihop; en lärd 
karl kunde vara fördjupad i det ena eller andra ämnet, men något 
latin skulle alla kunna. 

Latinobligatoriet för dissertationerna fanns kvar till 1852; det 
medgavs undantag, men fram till 1830-talet var över 90 % av dis-
sertationerna i Uppsala på latin. Fortfarande höll man ett öga på 
kvaliteten. 1845 underkändes en avhandling av Nils Johan Anders-
son, som skulle bli Darwins introduktör i Sverige, som specimen 
för docentur på grund av sitt dåliga latin; han fick skriva en till med 
bättre hyfs på språket.5 1852 avskaffades också bruket som medgav 
att studenter kunde disputera på avhandlingar de inte skrivit själva. 
De nya statuterna som infördes 1852 innebar slutet på dissertations-
väsendet i dess gamla form. Vid det laget hade också de andra soci-
ala och ceremoniella konventionerna kring dissertationerna bleknat 
bort. Titelbladens invokationer av högre makter blev färre i slutet av 
1700-talet, likaså försvann de flesta sociala kringtexterna. Disserta-
tionernas kulturella roll försvagades; de tjänade under 1800-talets 
första hälft i första hand till att rapportera vetenskapliga resultat. 
Det skedde ofta i det slags långa serier av avhandlingstexter som 
tillsammans utgjorde ett större arbete och som vi såg ett exempel på 
i Israels Hwassers arbete om feber, där respondenterna inte bidrog 
med någonting alls. Det var ett otillräckligt publiceringssätt, som 
inte motsvarade tidens krav på vare sig vetenskaplig produktion 
eller kvalificerad undervisning; avskaffandet av den gamla sortens 
dissertationer var en tämligen okontroversiell reform 1852.

Innehållet
Vad handlar då dessa dissertationer om? Vad kan man få ut av dem, 
vilka forskningsfrågor kan ställas till dem? Och vilka frågor och 
reflexioner inställer sig vid jämförelsen med vår egen tid? 

Dissertationerna avspeglar naturligt nog tidens vetande på olika 
kunskapsområden; man kan följa hur äldre läror försiktigt ersätts 
av nya teorier, hur de antika auktoriteterna – Aristoteles och de 
romerska klassikerna – blir mindre frekventa och ersätts av mo-
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dern och samtida litteratur, det vill säga sådan från 1500-talet 
och framåt. Dissertationsväsendets tidsspann är långt; det finns 
behov av en periodisering. Fram till litet efter mitten av 1600-talet 
är dissertationerna anspråkslösa till omfånget och återger ofta 
bara vad som är enkel handbokskunskap och kan ha inhämtats 
under föreläsningar: om själen; om världen; om staten; om Kristi 
två naturer; om dygden eller enskilda dygder. Under det senare 
1600-talet och fram till stormaktstidens slut höjs ambitionerna; 
omfånget växer, ämnena blir mindre elementära. Det upstår en 
spänning mellan aristotelisk naturlära och modernare naturfilosofi 
och mellan antikens etik och politik och den nya naturrätten. Nya 
fält beträds, svensk historia, som är ett rätt sent akademiskt ämne, 
men än mer judisk religion och judiska antikviteter, det vill säga de 
som omtalas i Gamla testamentet. En hel del avhandlingar handlar 
om omvärlden, den europeiska och världen därutanför: om folkka-
raktärer, om folkens i Nya världen ursprung, om Europas försteg 
framför de andra världsdelarna, om turkar och perser, om arabernas 
språk. Andra tar upp lockande ämnen utan klara disciplingränser: 
musik, språkets ursprung, skratt, regn. Samtidigt florerar kringtex-
terna; avhandlingarna sväller också i sin representativa och sociala 
dimension. Dissertationslitteraturen under den här tiden är brokig 
och ger ett rätt vitalt intryck; det verkar som om den under denna 
period realiserar sin potential som mest. 

Under det fortsatta 1700-talet ökar produktionen av disserta-
tioner; det sker en standardisering i omfång och format; 4:o blir 
det normala. Det är nu fenomenet tilltar, att dissertationer skrivs av 
professorn utan annat syfte än att ge respondenten något att dispu-
tera på; vanligen handlar det då om ett enkelt kompilat på uppgif-
ter hämtade ur existerande litteratur eller utländska vetenskapliga 
tidskrifter. Vilken omfattning denna trafik egentligen har haft är 
dock oklart. Samtidigt började dissertationerna mer entydigt att 
användas för att publicera rön från de empiriska undersökningar 
som började förekomma i olika discipliner, i naturvetenskaperna 
framför allt – Linné och andra – men också i historia, antikviteter 
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och filologi. Ibland rörde det sig om uppdagade samband av mer 
kvalificerat slag, ibland bara om att presentera nya botaniska fynd 
eller publicera otryckta historiska dokument. Här lämnades bidrag 
till ett gemensamt vetande, ibland vidarebefordrade till utlandet, 
men då i regel i en andra tryckning. Men sådan kommunikation av 
vetenskapliga resultat skedde bara i enstaka fall, låt vara litet oftare 
än tidigare. En föreställning om en forskningsfront som disserta-
tionsväsendet skulle flytta fram genom att regelmässigt presente-
ra nya resultat fanns inte. En subgenre utan forskningsambition 
men ändå med inslag av empirisk undersökning var de topografiska 
dissertationerna som presenterade orter av olika slag, städer främst 
men också landskap: Norrköping, Åbo, Dalsland, Västergötlands 
städer, och så vidare. De föranledde ibland omfattande undersök-
ningar i arkiv och annat källmaterial och representerade så till vida 
ett forskningsintresse och ansatser till ett metodiskt arbetssätt, men 
begränsat av det lokala och regionala perspektivet. 

Mot slutet av 1700-talet och sedan fram till 1850-talet blir det 
allt vanligare med serier av dissertationer helt och hållet författade 
av akademiska lärare och fördelade i lika portioner på ett antal re-
spondenter. Tillvägagångssättet gav tillfälle till finansierad tryck-
ning av större arbeten. Ett exempel är Jacob Fredrik Neikters fram-
ställning av människans historia, i självständig anslutning till den 
begynnande internationella antropologiska forskningen, ett annat 
är den ovan nämnda boken om feber av Israel Hwasser. Men dy-
lika seriedissertationer gjorde respondenterna till rena statister och 
drog löje över systemet i en tid då dissertationsväsendet höll på att 
lösas upp. Hur stor roll, kvantitativt sett, dissertationerna spelade 
för att publicera resultat av svenska vetenskapliga studier är inte 
undersökt. Allmänt sett torde de, trots ett delvis mer vetenskapligt 
innehåll, under denna senare period fram till mitten av 1800-talet 
ha betytt mindre som intellektuellt forum än tidigare. 

 Även om enstaka avhandingar levererade nya resultat, innehöll 
majoriteten inte mer än standardgods i tidens lärdom. I etik, po-
litik och teologi antyder många titlar ett normativt budskap eller 
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att dogmatiskt fattade påståenden skall levereras. ”Om den trogne 
patrioten” (1700), ”Om den svenske undersåtens plikter”(1687), 
”Om Guds avbild i människan”(1644), ”Guds hämnande rättvisa” 
(1757), ”Om att hålla tillbaka och undertrycka affekterna” (1660), 
”Om tacksamhet” (1684), ”Om religionen som överlägset medel att 
förbättra människornas seder” (1770). Andra lovar en mer distan-
serad behandling, vilket inte utesluter normativa slutsatser: ”Om 
demokrati eller folkstyre” (1629), ”Om dygdlikheter hos djuren” 
(1728), ”Om naturtillståndet” (1674). De naturvetenskapliga dis-
sertationerna är mer deskriptiva och i den meningen objektiva, 
även om de ofta har inledande paragrafer som framhåller spåren 
av Guds skapande vishet i naturen. En bra provkarta på vilka frå-
gor olika läroområden sysselsatte sig med och vad som var aktuella 
stridsfrågor ger de ovan nämnda teser, så kallade korollarier, som 
lades till på slutet i en del dissertationer, synbarligen för att man 
skulle få några distinkta teser att disputera om. Kontroversiella av-
handlingar förekom då och då, med gräl antingen under pågående 
disputation eller före densamma. Skälen var politiska eller teologis-
ka, sällan rent vetenskapliga. Bekant är finländaren Peter Forsskåls 
tilltag 1759 att ge ut sin ursprungligen på latin avfattade text om 
den ”borgerliga friheten” i svensk översättning, vilket väckte reger-
ingens misshag. 

Aktuella politiska ämnen skulle undvikas. En avhandling om 
franska revolutionen 1789 fick inte ventileras men trycktes ändå. 
Självklart rådde begränsningar av vad som fick sägas på disputatio-
nerna och skrivas i dissertationerna. Universitetskonstitutionerna 
förbjöd kritik av religionen och staten i formuleringar som var bar-
skt entydiga när de tillkom på 1600-talet och inte mycket mildra-
des i sin tillämpning under de följande två seklen. Samtidigt fanns 
ändå vissa frihetsideal inympade i systemet, oftast som verkningslö-
sa retoriska formler men med en kritisk potential av det slag som ett 
universitet alltid rymmer. Det gick att tala om filosofisk frihet och 
lärd demokrati. Det gick att diskutera mannens välde över kvinnan 
och grunderna för överhetens makt över undersåtarna. Det gick 
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att diskutera grunderna för över- och underordningen i staten och 
samhället, hushållet och äktenskapet. Och med naturrätten erkän-
des en grundläggande jämlikhet mellan människor i kraft av deras 
gemensamma mänsklighet, ett abstrakt teorem som alltid kunde 
ges en mer krävande tolkning. Oftast böjdes sådana tolkningar av 
till att konfirmera rådande förhållanden och värderingar, såvitt man 
kan se av källmaterialet. Hur en elementär kritisk potential ändå 
skapades och vidmakthölls i den akademiska vardagen får man en 
föreställning om i de introduktioner som Uppsala-professorn Johan 
Ihre inledde disputationerna med. Där påpekade han, a propå en 
avhandling om Hobbes, att intresset ligger bakom alla samhällsidé-
er. Aristoteles lära om slaveriets naturenlighet fick legitimera Alex-
ander den stores krig mot perserna och Francis Bacon rättfärdigade 
engelsmännens koloniseringsföretag genom att godkänna angrepp 
på indianer. Och inför ventileringen av en avhandling om mannens 
herravälde över kvinnan förnekade han att ett naturgivet sådant 
föreligger och hävdade att männen orättmätigt håller kvinnorna 
borta från lärdom och avancerad förståndsutveckling.6 

Forskningsuppgifter
Dissertationslitteraturen har använts av forskningen i olika avse-
enden. För idéhistoriker och lärdomshistoriker är den ett viktigt 
källmaterial för undersökningar av hur vetenskapliga och andra 
idéer tagits upp och modifierats i de svenska akademiska miljöerna. 
Latinfilologer har i dissertationerna funnit material för att studera 
förändringarna i nylatinets ordförråd och grammatik. Etnologer 
och kulturforskare skulle kunna använda de sociala kringtexter-
na i sin forskning men har inte gjort det i någon nämnvärd ut-
sträckning. En del dissertationer har översatts till svenska, några 
av Linné, enstaka av kända personer som Thomas Thorild och 
Carl Jonas Love Almquist. Flera stycken med topografiskt inne-
håll har översatts och givits ut, eftersom de är intressanta för den 
ort som beskrivits. Nyligen gavs den ovan nämnde Carl Fredrik 
Neikters intressanta dissertationsserie om människans historia ut 
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i svensk översättning; det var en större satsning än de små nedslag 
dissertationslitteraturen vanligen blir föremål för. Ty mest är det 
stickprov som tagits i det väldiga och i tiden utsträckta material-
et, inte bara i utgivningen av översatta dissertationer utan också i 
lärdomshistorikernas och filologernas nedslag i texterna för olika 
syften. Om själva dissertationsväsendet har man ännu inte riktigt 
fått grepp. Där finns, som framgår av de försiktiga formuleringar 
som här och var använts i denna framställning, åtskilligt att göra. 
Den digitalisering av dissertationerna som nu påbörjats ter sig löf-
tesrik; den kommer att tillgängliggöra hela dissertationsmaterialet 
från universiteten i det svenska riket och möjliggöra frågor till sto-
ra materialmassor. Dissertationerna i Sverige är jämförelsevis väl 
bibliograferade. Redan i slutet av 1770-talet gav J.H. Lidén ut sin 
katalog över de dissertationer som dittills producerats, något som 
för övrigt visar att man tillmätte dem betydelse, kanske större be-
tydelse än i andra länder, antingen det nu beror på att man i det 
bokligt fattiga Sverige ansåg att också dissertationer var värdefulla, 
eller på att dissertationerna i Sverige verkligen gav substantiella bi-
drag till den landets vetenskapliga kultur, och att de därför betydde 
mer här än på andra håll. Hur som helst, en digitaliserad korpus av 
dissertationerna vid svenska universitet skulle ge kunna bestämda 
besked på processer som forskarna bara tycker sig ana. Till exempel 
förändringar i det lärda språkbruket, hur ord som metod, teori och 
resultat får sin moderna betydelse, hur de vetenskapliga modeorden 
växlat över tid, hur man citerat, hänvisat och använt noter, hur den 
antagna förändringen av referensramen från antikt och skolastiskt 
till modernt ser ut. Studier av de sociala kringtexterna skulle kunna 
ge upplysningar om vänskaps- och klientförhållanden, om spons-
ring av lovande studentämnen och av nätverksformeringar, ävenså 
om de språkliga uttrycken för affektionen i sådana relationer. Res-
pondenternas mängd inbjuder också till socialhistoriska undersök-
ningar och även till studier av förändringar av namnskicket hos det 
litterata skiktet i det svenska samhället. Kanske skulle man också 
på grundval av digitaliserat material kunna avgöra karaktäristiska 
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särdrag i somliga professorers latin och på det sättet avgöra förfat-
tarfrågan i en del fall, hur viktig den frågan nu är.

Sådana och många andra frågor som förutsätter ett stort, 
kvantitativt hanterbart källmaterial kan dissertationerna användas 
till, utan att för den skull traditionella tolkningar och analyser av 
enskilda texter, författare och lärda konflikter försummas. Disser-
tationerna är värda att beforska, till belysning av forna tiders akade-
miska kultur, så olik vår egen, men ändå ganska lik.
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Noter
1  Att exakt beräkna antalet dissertationer tarvar en grundligare undersökning. Siff-

ran är min skattning grundad på de gamla bibliografierna av J.H. Lidén (Catalogus 
disputationum in academiis et gymnasiis Sveciae, 1778–80) och Gabriel Marklin, 
Catalogus disputationum Lideanus continuatus, 1820 och Catalogus disputationum 
iterum continuatus, 1856). Universiteten i Dorpat och Greifswald har inte tagits 
med. Vidare är själva dissertationsbegreppet oklart. Jag har räknat alla delar av 
större arbeten som försvarats i en disputationsakt som dissertationer, vilket for-
mellt är försvarligt, men antalet framlagda arbeten är alltså mindre än antalet 
dissertationer. 

2  Argumentet finns i en dissertation av Petrus Lagerlööf, resp. Haquin Spegel, De 
disputationibus, Uppsala 1685 s 23.

3  Michael Wexionius Gyldenstolpe, Politica praecepta ad statum imperii Gothico Sve-
tici accommodata (Åbo 1647); Johannes Schefferus, Regnum Romanum vel in T. 
Livii Patavini primum librum exercitationes politicae VII (Uppsala 1665).

4  Olof Rudbeck i gratulation till släktingen Johannes Rudbeckius i dissertation  
Orbis imperiorum (Uppsala 1668).

5  Enligt Gustaf Svanberg, ”Redovisning för en lång lefnad”, utg. av N.V.E. Norden-
mark, i Uppsala universitetets årsskrift 1949:1, s 420.

6  Inaugurationstal av Johan Ihre till avhandlingarn De fundamento philosophiae ci-
vilis Hobbianae, 1741 och De fundamento potestatis maritalis, 1743, i ms UUB Ihre 
169.
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Folkbokens bibliografiska  
utmaningar

Rikard Wingård

Folkboksdefinitioner
Folkböcker är det väl få som vet vad det är nu för tiden. Genren, 
om vi kan kalla det för en genre, avsomnade i Sverige i början på 
1900-talet. Vi har förvisso senare exempel på utgåvor som kallar 
sig för folkböcker. Folket i Bild gav till exempel ut en rad verk i 
serien FiBs folkböcker mellan 1940 och 1960. Serien fokuserade på 
samtida nordisk litteratur för vuxna, och gjorde skäl för namnet 
genom att ha ett lågt pris och en kader av ombud, som bland annat 
saluförde dem direkt ute på olika arbetsplatser. Niloés folkböcker var 
en annan serie som utkom mellan 1956 och 1975. Den var dock 
avsedd för barn och kännetecknades pedagogiskt av den så kallade 
Nu-metoden, som gick ut på att läsaren skulle lära sig främmande 
språk, som engelska, tyska och franska, genom inströdda utländska 
fraser i den annars svenska texten.

Den ursprungliga termen ”folkbok” har dock mycket litet att 
göra med dessa senare beteckningar. Det var en av de ledande inom 
den romantiska rörelsen i Heidelberg, Joseph von Görres, som vid 
1800-talets början etablerade och gjorde folkboken känt som be-
grepp, även om det använts tidigare. För Görres var folkböcker-
na litteraturens motsvarighet till folksagorna. Precis som sagorna 
genom muntlig tradering hade bevarat en bortglömd, ursprunglig 
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visdom och Volkgeist klädd i en naiv form hade folkböckerna gjort 
detsamma, fast i skrift. Görres lade fram sina teorier i Die teutschen 
Volksbücher (1807) och presenterade en kommenterad bibliografi 
på 44 verk, vilka han betraktade som folkböcker. Det var en brokig 
samling litteratur bestående av allt från bondepraktikor, hantverks-
litteratur och reseberättelser till gåtor, skämtsagor, äventyrsberät-
telser, kärlekshistorier och hagiografier. Det enda som kan sägas 
förena i denna mångfald är Görres uppfattning av dem, som just 
genuina uttryck för folkliga men fundamentala sanningar, som bar 
hopp om att kunna återställa den förflackade samtidskulturen till 
sundare vätskor. 

Förutom de uppenbara svårigheterna för en senare litteraturve-
tenskap att acceptera Görres’ av romantiken starkt påverkade tes, 
komplicerades hans urval av att han till sitt förfogande sällan haft 
de äldsta eller tillförlitligaste källorna, utan endast det material som 
stod att finna i vännen och romantikivraren Clemens Brentanos 
privata bibliotek. Görres botaniserade bland böckerna i biblioteket 
och tycks särskilt ha valt ut slitna, oansenliga band i oktav och ratat 
mer påkostade inbindningar och utgåvor till sin bibliografi. Listan 
på folkböcker gavs således en ytterligare dimension av slump än vad 
som nödvändigtvis hade behövt vara fallet.

Vetenskapen har sedan dess brottats med folkboksbegreppet, 
och särskilt i Tyskland, där den mesta folkboksforskningen ägt 
rum, har nyttan av att hålla fast vid termen debatterats flitigt. 
Många försök att definiera folkboken har gjorts, men inget har 
kunnat visa sig riktigt tillfredsställande och många forskare har 
helt övergivit begreppet och istället skapat nya, mindre ideologiskt 
belastade termer, till exempel Prosaroman, frühneuhochdeutscher 
Prosaroman, früher deutscher Roman, Prosahistorie, Historie, schöne 
Historie, Historienbuch, Novell, Kaufbuch, volkssprachlicher Erzähl-
stoff. Problemet med alla dessa nya benämningar är att de i prakti-
ken endast byter namn på i sort sett samma disparata samling verk. 
Problemet med att finna en gemensam nämnare, som kan motivera 
att de fogas in i en särskild grupp, har kvarstått. En viss förenkling 
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av den ursprungliga folkbokskorpusen har emellertid skett och det 
är numera vanligast att endast tala om folkböcker ifråga om fikti-
va prosaberättelser, vilket också avspeglas i de nya benämningarna 
ovan. Trots denna krympning av genrefloran är den dock fortfaran-
de tillräckligt stor bara inom den fiktiva litteraturen för att defini-
tionsproblemen i stort sett ska kvarstå. 

I min folkbokforskning har jag försökt att närma mig en möjlig 
definition genom att titta på folkböckerna som en receptionshis-
torisk kategori. Det är nämligen möjligt att argumentera för att 
den typ av fiktiva prosaverk som Görres räknar upp och som andra 
folkboksforskare lyft fram i Görres efterföljd redan långt tidigare, 
under 1500-, 1600- och 1700-talet, av en eller annan anledning 
behandlades som en grupp med någonting gemensamt, även om de 
inte då kallades för folkböcker. Skillnaden mot romantikerna var 
dock att attityden mot folkböckerna var av mer antagonistiskt slag. 
De betraktades som dålig och omoralisk litteratur. Som en möjlig 
definition av folkböcker har jag därför föreslagit följande:

Folkböcker är en korpus av (skriftliga) verk, mestadels bestående av fikti-
va berättelser, vilka ingår i en specifik receptionstradition, av företrädes-
vis kritiskt slag, från senare delen av 1400-talet och framåt.

Vad är då innehållet i denna korpus mer specifikt? Att räkna upp 
allt som ingår däri skulle inte vara möjligt och gränserna är överhu-
vudtaget flytande. Vi har till exempel historien om Sju vise mästare, 
som egentligen är en föregångare till novellsamlingar av samma 
slag som Boccaccios Decamerone. Folkboken grundar sig i en ram-
berättelse om en prins som blir dömd till döden för att ha velat 
våldföra sig på sin styvmor drottningen. Prinsens läromästare och 
drottningen ägnar sig sedan åt att berätta en mängd olika historier 
för kungen i syfte att få domen upphävd respektive verkställd.

Til Uhlspegel är en helt annan typ av historia vars huvudfigur 
är en riktig skälm som ställer till oreda och spelar spratt var han 
kommer. Berättelsen är högst episodisk och går i princip ut på att 
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ställa upp ett antal situationer präglade av fekal humor och förned-
ringskämt.

Ytterligare en annan folkbok är historien om Fortunatus, som 
genom att få en penningpung i vilken det aldrig tryter pengar, och 
senare erövra en hatt som på ett ögonblick tar honom vart han än 
önskar, reser land och rike runt och upplever en massa äventyr. 
Berättelsen kan sägas vara en slags tidigmodern form av road movie 
med starka inslag av magisk realism.

Medan Sju vise mästare söker sina rötter i indisk och persisk sa-
gotradition och kom till Europa omkring 1200-talet, där den sena-
re förmeras i en mängd versioner och manuskript, är Til Uhlspegel 
av senare datum. Möjligen bygger den på medeltida stoff, men i 
skrift såg den dagens ljus först 1510. Fortunatus är förmodligen inte 
äldre än från 1400-talets sista decennium. Den första utgåvan kom 
ut i Augsburg 1509. Många folkböcker hör också till medeltida hö-
visk roman och består i mångt och mycket av prosaversioner av 
äldre versepos. Det gäller till exempel sådana verk som Pontus och 
Sidonia, Magelona och Kejsar Octavianus. Ytterligare en kategori är 
berättelser från antik tid, till exempel den grekiska romanen Apollo-
nius av Tyrus, från c:a 200-talet e.Kr. Mestadels har folkboksverken 
anonymt ursprung, men ibland kan författaren göras känd, som till 
exempel i fallet med Grisilla – en historia om Grisilla som får utstå 
en mängd grymheter för att bevisa sin tillgivenhet till sin man – där 
originalet kan spåras till Boccaccio.

Folkböckernas receptionshistoria
På svenska började inte folkböcker översättas – för några svenska 
folkboksoriginal finns inte, om man inte definierar begreppet på 
ett annat sätt – förrän i början av 1600-talet. I Danmark hade då 
översättningar publicerats i nästan hundra år och på den tyska och 
franska bokmarknaden figurerade både originalkompositioner och 
översatta verk (från latin, italienska, spanska etc.) flitigt. Många 
folkböcker på tyska och danska importerades också till Sverige. 
Det är inte för inte som Georg Stiernhielm i Hercules låter fru Lus-
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ta säga, när hon räknar upp innehållet i Flättjas bibliotek, att där 
finns ”Amadis, Marcolfus, och andre, / Som i gemeen äre tryckte 
på Dansk; Melusina / Keyser Octavian, Finck Riddare, skön Ma-
gelona”.1 Alla de uppräknade verken, möjligen med undantag för 
riddarromanen Amadis de Gaula, och som alltså vanligen, enligt 
Stiernhielm, är tryckta på danska, skulle senare komma att räknas 
in bland folkböckerna under romantiken.

Folkböckernas historia i Sverige följer i grova drag den i andra 
länder, även om den släpar efter tidsmässigt. Den började som en 
litteratur för adeln och välbesuttna personer, som utan att skämmas 
hängav sig åt sin läsning och talade om den offentligt. Senare, ju 
mer borgerskapet och lägre stånd fick tillgång till folkböcker på 
grund av bättre ekonomiska förhållanden och ökad läsförmåga, de-
sto mindre socialt accepterat blev det att läsa och äga folkböcker 
bland adelskapet. Man börjar dölja sin begivenhet på underhållan-
de litteratur och gå till storms mot den i offentligheten. Från bör-
jan kommer denna kritik framförallt från kyrkligt och akademiskt 
håll och är inte per se levererad från adeln. På svensk mark är Sti-
ernhielm, som vi såg, en av de mer inflytelserika kritikerna under 
1600-talet. Senare skulle flera av 1700-talets upplysningsmän sälla 
sig till kritikerna, bland annat Olof von Dalin, Johan Henric Kell-
gren och Carl Gustaf af Leopold, och ännu något senare skulle 
Carl Jonas Love Almqvist, i ”Om folknöjen”, plädera för att dessa 
”nedriga historier [...] som den s.k. lägre folkmassan nu, af brist på 
annan [läsning], för sitt nöje tillgriper” borde utplånas och att man 
istället skulle förse folket med bättre skrifter. Enligt Almqvist var 
folkböckerna ”antingen fulla af skrock, eller af läror, som i sanning 
arbeta på det rätta samhällets öfverändakastande”.2

Trots den hårda kritiken som folkböckerna fick utstå innebar 
det inte att de högre stånden omedelbart uppgav dem till förmån 
för annan lektyr. Snarare framled de sina liv i lönndom bland dem. 
Ett intressant exempel är från den tyske diktaren Johann Michael 
Moscherosch (1601–1669) i hans under pseudonymen Philander 
von Sittewald 1640 utgivna Wunderbarliche und wahrhaftige Ge-
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sichte, en bearbetning av Fransisco de Quevedos satiriska Sueños y 
discursos (Drömmar och samtal, 1627). Philander kommer, i första 
bokens tredje berättelse, ”Venusnarren”, till en elyseisk äng där han 
träffar på en mängd olika typer av dårar, galna av kärlek. Han fin-
ner där några flickor omgivna av böcker: 

Det fanns många bland dem [flickorna], som bar på vackra förgyllda 
böcker, andra på helt svarta, överdragna med karduan, så att jag av deras 
utseende tog dem för att vara horas sacras, sacras Litanias, Rosengärtlein, 
katekesen, Jesus Syrak, Psaltaren, Haberman, Paradeißgärtlein, böner, 
vattukällan, sanna kristendomen, gudaktighets övning, självbedrägeriet 
etc. [d. v. s. andlig litteratur av olika typer och framför allt andaktsböck-
er] Men sedan jag gläntat lite på dem och sett vad de innehöll, visade det 
sig vara Amadis, herderomaner, Rollwagen, Gartengesellschaft, Schimpf 
und Ernst, Ulspegel, König Löw, Melusina, Pontus och Sidonia, Tristan, 
Peter med silvernycklarna [Magelona], Albertus Magnus, barnmorske-
böcker, drömböcker, cirkelböcker [förmodligen avses någon form av 
svartkonst- eller spådomslitteratur], små lottböcker [litteratur om kon-
sten att spå i kort], gåtböcker, och många andra av samma sort.3

Moscheroschs historia är förstås en fiktion, men uttrycker förmod-
ligen en realitet. Ett par hundra år senare menar till exempel David 
Hartley Coleridge, Samuel Taylors äldste son, att han har träffat på 

a collection of old whitey-brown black letter ballads, &c. so gorgeously 
tricked out, that they remind us of the pious liberality of the Catholics, 
who dress in silk and gold the images of saints, part of whose saintship 
consisted in wearing rags and hair-cloth.4

Folkböckernas överlevnad
Den dalande status som vidhäftade folkböckerna har lett till biblio-
grafiska problem för den moderne forskaren, när han eller hon till 
exempel vill veta hur mycket som trycktes eller hur distributionen 
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såg ut. Äldre bokförteckningar är till exempel notoriskt tystlåtna 
vad gäller eventuella folkboksinnehav. De nämns sällan, och na-
turligtvis minst ofta i de högre ståndens bibliotekskataloger eller 
bouppteckningar. Inte, som sagt, nödvändigtvis för att adeln be-
tackade sig för sådan läsning, utan för att man inte ville ståta med 
den offentligt. Vi har förvisso några exempel från tidigt 1600-tal 
till seklets mitt på folkboksägande och folkboksbeställningar. Till 
exempel finns från 1650-talet folkböcker förtecknade i Christop-
her Ekeblads bibliotek på Stola herrgård utanför Lidköping, bland 
annat finner vi tyska upplagor av Fortunatus och Reyncke Fosz, den 
berömda rävsagan bestående av en mängd djurfabler. Under andra 
hälften av 1600-talet och framåt är det emellertid tunnsått för att 
inte säga soprent på folkböcker i källmaterialet.

Bättre ställt är det om vi tittar i bouppteckningar och dylikt 
från lägre stånd, men även här kunde en viss självcensur förmodli-
gen stundtals göra sig gällande. Samuel Älf skriver till exempel till 
Gjörwell, 1785, angående en bokauktion efter Carl Edvard Taube, 
att en större diskretion i kataloginnehållet inte hade varit fel, sär-
skilt bland de franska böckerna, där ett flertal lättviktiga verk, un-
der en prästmans värdighet fanns upptagna.5 Hur som helst tittar 
ändå folkböckerna fram i en del bokuppteckningar, men dessvärre 
är de oftast infogade i samlingsposter eller ytterst vagt beskrivna – 
vi kan endast ana oss till deras existens. Det kan till exempel heta 
”1 st Historie bok” (efter en handelsman, 1780), ”En gaml. Histo-
rie” (hustru till en skräddare, 1770), ”7 st Små et gamla Historier” 
(hustru till en handelsman, 1800) , ”6 st gl så kallade Romaner” 
(hustru till en perukmakarmästare, 1805), ”13 diverse incompletta 
och onyttiga böcker” (änka efter en skeppare, 1801), ”5 st mindre 
nödige Böcker [in octavo]” (tullförvaltare 1746), ”2:ne gl Histo-
rieböcker” (hustru till en sjöförman, 1754), ”Bunt med Historier, 
Wisor och almanakor” (stadsfogde, 1773), ”1 st hop Wijsor og His-
torier” (andra hustrun till en guld- och silverarbetare, 1789) etc.6

Ibland dyker reella titlar upp, men detta är ändå rätt sällsynt. 
Henrik Grönroos och Ann-Charlotte Nyman har publicerat bok-
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bestånden i c:a 4 000 finska bouppteckningar från 1600-talets mitt 
till 1800-talets början, varifrån ovanstående poster hämtats (någon 
svensk motsvarighet till detta verk existerar tyvärr inte), och där 
förekommer också några explicit utskrivna folkbokstitlar, som kan 
vara av intresse att notera: Reyncke Fosz 8 poster, Lycksalighetens ö 3, 
Thil Ulspegel 2 [den ena posten: ”Urspegel på Tyska”?], Sju vise mäs-
tare 2, Luxemburgs förbund med Satan 1, Lunkentus [Konungen av 
Arabien] 1, Faust 1, Apollonius av Tyrus 1, Grisilla 1, Marcolphus 1. 
Den tidigast förtecknade av dessa poster är ”Reiniki Fotz”, efter en 
rådman, 1704 (s. 14 n:r 8). Totalt kan vi alltså räkna till 21 tillfällen 
då folkböcker nämns (undantaget de mer generella beteckningar-
na), ett ganska magert byte från 4 000 bouppteckningar, om vi ser 
till antalet folkbokseditioner som prånglades ut på marknaden och 
deras omvittnade popularitet. 

Bortsett från risken för social stigmatisering fanns det förstås 
också andra faktorer som spelade in när folkböckerna föll utan-
för bouppteckningarnas ramar. Vad och hur mycket som togs med 
var föremål för en praxis som varierade över tid och som även i 
mångt och mycket berodde på boupptecknarens individuella upp-
fattning. Det verkar som om främst bunden litteratur upptogs på 
listorna medan oinbunden lätt åsidosattes, och över huvudtaget var 
det främst om objektet uppfattades som ägande ett pekuniärt värde 
eller ej, som avgjorde om det skrevs ned eller inte.7

Här måste vi påminna oss om att precis på samma sätt som 
folkböckerna föll nedåt i folklagren så sänktes också den tryck- 
och bindningsmässiga kvaliteten på dem. Från att ha förekommit 
i praktfullt inbundna foliovolymer under 1500-talet, mest figurerat 
i tjocka oktavband med läderpärm under 1600-talet, slutar folk-
böckerna under 1700-talet som oinbundna små häften i skillings-
trycksform (i länder som Frankrike finner vi redan under 1600-talet 
folkböcker i billighetsupplagor, vilka vanligen gick under namnet 
Bibliotheque bleu, på grund av sina blåfärgade omslag). För att kun-
na sälja berättelserna så billigt som möjligt till nya läshungriga men 
ekonomiskt svaga grupper förkortade tryckarna dem mer och mer 
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tills endast spillror av det ursprungliga händelseförloppet återstod. 
För ett verk som Fortunatus, vilket i de tre överlevande svenska 
1600-talseditionerna ligger på c:a 200 till 300 sidor i oktav beroen-
de på version och sättning, återstår endast 16 sidor, det vill säga ett 
oktavark, i de otaliga 1800-talsutgåvorna. Exemplet är representa-
tivt för i princip alla av de äldre folkböckernas öden.

Folkböcker var till sin materiella form under 1700- och 1800-ta-
let således en motsvarighet till våra tiders pocketböcker. De tryck-
tes på dåligt papper och såldes enkelt trådbundna utan pärmar till 
en billig penning. Deras värde var med andra ord lågt, vilket talade 
mot deras inkludering i bouppteckningarna.

Vi har således mycket liten möjlighet att avgöra hur spridningen 
av folkböcker såg ut och hur den fördelade sig mellan olika sociala 
grupper. Nästan lika liten uppfattning har vi kring vad och hur 
mycket som egentligen trycktes av folkboksberättelser. Ty uppfatt-
ningen av en boks värde korresponderar allt som oftast mot dess 
chanser att överleva och bevaras.”[D]esto større og desto mere kost-
bare bøger har været, jo bedre har deres ejere gennem tiden passet på 
dem”, som den danska bokhistorikern Charlotte Apell konstaterar.8 
Om vi betänker att ett sådant, redan i sin samtid aktat verk som 
Stiernhielms Hercules i förstautgåvan från 1658 endast har överlevt 
till vår tid i fyra exemplar, av omkring kanske tusen ursprungli-
ga,9 så inser man snart att oddsen för folkböckernas överlevnad är 
ganska dåliga. Lägger vi därtill de undermåliga inbindningarna, 
det lågkvalitativa papperet och den förmodligen många gånger 
ganska upprepade och intensiva läsning, som dessa publikationer 
utsattes för, kan vi räkna med att det kända antalet folkbokstryck 
endast är en bråkdel av det som verkligen trycktes. Appel har gjort 
uppskattningar av hur mycket av det danska 1600-talsbeståndet av 
billiga litteraturutgåvor – skolböcker, katekeser, visor, almanackor, 
folkböcker i enklare editioner etc. – som har gått förlorat och menar 
att det rör sig om tre fjärdedelar eller mer. 10

För svensk del torde förhållandena inte vara mycket annorlunda. 
Professor Jürg Glauser, som ägnat mycket tid åt att studera skandi-
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naviska folkböcker, framhåller att det förmodligen är värre beställt 
med folkboksöverlevnaden i Sverige än i något av grannländerna.11

Ett talande exempel på denna situation är en bokannons från 
Amund Grefwes tryckeri i Göteborg, 1676. I annonsen listas vad 
som finns att köpa, bland annat ”små tractater såsom Fredzför-
dragh, Stadgar, historier, wijsor och annat smått”.12 Vi känner dock 
inte från någon annan källa, varken första- eller handrahands, till 
att Grefwe gav ut några små historier eller visor. Endast två kän-
da tryck från hans verksamhet skulle kunna kopplas till en sådan 
kategori. För det första Jonae prophetens wisa, som dock trycktes av 
Grefwe långt tidigare, c:a 1647, när han var verksam i Nyköping. 
För det andra Grefwes edition av Thil Ulspegel (1661). Den är dock 
så omfattande, 224 sidor i oktav, att den knappast borde ha inräk-
nats bland småskrifterna i annonsen. 

Annonser av Grefwes typ förekommer även hos andra boktryck-
are. Nathanel Goldenaus förlag annonserade till exempel 1695 ut 
16 olika titlar samt ”andra Skolböcker, deßlikes ABC. Böcker. Ca-
techisme och åtskilliga schlags Historier”. Inte heller här är det känt 
att Goldenau förlagt några folkböcker eller liknande verk.13

Om vi går vidare och tittar på vad som verkligen har överlevt 
till vår tid av folkboksmaterialet, så stöter vi på nya problem. Ett 
av de största är att det saknas en modern och genomgripande bib-
liografi av den kända folkboksproduktionen i Sverige från 1600-
tal till utgivningens avklingande under tidigt 1900-tal. Med viss 
rätt skulle man kunna hävda att P. O. Bäckströms bibliografiska 
kommentarer i Svenska folkböcker, vol. I–II (Stockholm, 1845–48) 
med den däri ingående (men även separat utgivna) ”Öfversigt af 
svensk folkläsning från äldre till närvarande tid”, huvudskaligen 
ändå kan fylla den lakunen.14 Men Bäckström kommer dessvär-
re till korta i flera viktiga avseenden. Det mest uppenbara är na-
turligtvis att Bäckström endast täcker första halvan av 1800-talet 
och tiden dessförinnan. Om folkbokstryckens utveckling efter 
1848 vet vi i princip ingenting, då denna period inte heller har 
varit föremål för några undersökningar av andra folkboksforskare.15 
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Bäckström har vidare en hel del luckor i sitt material. Någon exakt 
bibliografisk fullständighet är omöjlig att begära, men det är till 
exempel bekymmersamt att Bäckström missat att uppta några som 
helst utgåvor av folkboken om Faust i sin förteckning. Eftersom 
Faust har gett upphov till så många inflytelserika litterära bearbet-
ningar är det naturligtvis av särskilt intresse att det kan påvisas att 
historien tidigt fanns i omlopp i Sverige. 

Jag har under min tidigare forskning funnit dels en översätt-
ning av folkboken Faust i manuskript från slutet av 1600-talet, dels 
tryckta editioner från 1785, 1788, 1813 och 1843. Berättelsen om 
Faust var alltså i denna form en del av den svenska kulturen långt 
före det att Johan Andersson färdigställt den första översättningen 
av Goethes version, 1853. Förutom exemplet med Faust finns det 
ett otal ytterligare punkter där Svenska folkböcker skulle behöva re-
videras och kompletteras.

Daterings- och attributionsfrågor är ytterligare något som 
inte Bäckström ger svar på när folkboksutgåvorna själva ger ringa 
eller ofullständiga uppgifter därom. Särskilt under 1700-talet, 
då censuren utövade ett hårt tryck på vad som kunde ges ut, 
underlät tryckarna att uppge tryckår, tryckort och tryckeri eller 
förlag. Istället satte man ofta mer eller mindre fantasifulla och 
nonsensartade dateringar på titelsidorna, som till exempel ”Tryckt 
i år”, ”Tryckt för ett par dagar sedan”, ”Tryckt igår, kl. tre eftermid-
dagen”, ”Tryckt nu idag, efter middagen”, ”Tryckt i kalla winter-
tiden nu i åhr” etc.16 Sådana uttryck gav naturligtvis också, vilket 
Henrik Schück påpekat, utgåvorna ett nyhetens behag, oavsett om 
de såldes flera år eller årtionden från den ursprungliga tillkom-
sten.17 Bruket var såpass vanligt och sågs som såpass problematiskt 
att den 1752 bildade Boktryckar-societeten straffbelade det i sitt 
reglemente.18 

Professor Bengt R. Jonsson skrev i sin avhandling apropå svens-
ka skillingtryck, att ”[d]et hade varit av stort värde, om alla de oda-
terade trycken (dvs. huvudsakligen 1700-talstryck) hade kunnat 
ges mer precisa dateringar, liksom om alla tryck hade kunnat att-
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ribueras till bestämda officiner. Båda dessa frågor förutsätter emel-
lertid för sin lösning ingående forskningar inom hela den svenska 
typografihistorien under 1700-talet, forskningar som tyvärr i störs-
ta utsträckning ännu är outförda.”19 Detta gäller fortfarande och 
är i lika hög grad giltigt för folkbokstrycken. Utan möjlighet att 
närmare precisera de många utgåvornas placering i tid och rum är 
det svårt att svara på de mest grundläggande bibliografiska, bokhis-
toriska och litteratursociologiska frågorna kring dessa tryck: Vilka 
var det som tryckte? Hur såg deras produktion ut i övrigt? Skedde 
publiceringen av skillingtryck kontinuerligt eller stötvis? Kan top-
par och lågkonjunkturer urskiljas? Var produktionen koncentrerad 
till vissa delar av landet eller jämnt fördelad? etc. För 1800-talet är 
förhållandena bättre; tryckare, tryckort och tryckår är oftast angiv-
na, och här kan Bäckströms förteckning naturligtvis vara till hjälp 
i besvarandet av nyss nämnda frågor.

För 1600-talet består daterings- och attribueringsproblemati-
ken oftast i att de existerande folkboksexemplaren är ofullständiga 
– och oftast utgör titelbladen del av det som har gått förlorat – eller 
att de endast uppger årtal och/eller tryckort, men inte tryckare. Ett 
signifikativt exempel är förhållandet mellan de tidigast kända svens-
ka editionerna av Fortunatus. Tre fysiska exemplar är kända, två på 
Kungliga biblioteket, vilka båda saknar titelbladet, och ett tidigare 
okänt exemplar, som jag funnit på Bohusläns museums bibliotek i 
Uddevalla, som är fullständigt. Från 1600-talet finns också två an-
drahandsomnämnanden av Fortunatuseditioner, vilka kan referera 
till någon eller ett par av de bevarade exemplarens editioner eller 
till andra utgåvor, som inte bevarats i något exemplar. Isak Collijn 
gör i sin bibliografi över det svenska 1600-talet, med ledning av de 
två omnämnandena, den gissningen att det ena av KB-exemplaren 
är tryckt 1651, av Ignatius Meurer i Stockholm, medan det andra 
är äldre än så, tryckare och tryckort okänt. Exemplaret i Udde- 
valla är fullständigt och daterat 1651 på titelsidan. Det tillhör dock 
inte samma edition som något av Collijns beskrivna exemplar.20 
Först efter en grundlig bibiografisk granskning, där jag har behövt 
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göra en sammanställning av ornamentsuppsättningarna hos alla 
svenska boktryckerier verksamma under 1640- och 1650-talet, har 
jag kunnat fastställa det verkliga förhållandet mellan utgåvorna, 
vilket kommer att publiceras i en kommande artikel. Med hjälp 
av den upprättade översikten av ornamentsinnehavet kommer dock 
framtida identifieringsbehov av folkböcker eller andra typer av 
tryckta verk från 1600-talets mitt att underlättas och effektiviseras. 
Om en sådan mer kronologiskt heltäckande typografisk atlas kunde 
upprättas skulle även Jonssons begäran om datering och attribue-
ring av 1700-talets skillingtryck lättare kunna tillmötesgås.21 Bit 
för bit skulle på detta sätt, tillsammans med andra bibliografiska 
analysmetoder, en ny tillförlitligare folkboksbibliografi, eller för all 
del skillingtrycksbibliografi, kunna arbetas fram. 

För den som vill söka folkboksmaterial eller sammanställa en 
folkboksbibliografi ställer även bibliotekskatalogerna vissa hinder i 
vägen. Om bibliotekens bestånd av folkböcker överhuvudtaget har 
katalogiserats, har de varierande och ofta långa och komplicerade 
titlarna lett till att ett och samma verk kan finnas under vitt skilda 
uppslagsord. För att återigen ta Fortunatus som exempel kan man 
i Göteborgs universitetsbiblioteks katalog för tryck förvärvade före 
1957 – vilken digitalt endast finns tillgänglig som inskannat fak-
simil av den fysiska kortkatalogen – finna verket både under upp-
slagsorder ”Fortunatus” (Fortunatus med sin penning-pung och sin 
önsknings-hatt, Stockholm 1824) och ”Historia” (Fortunati historia 
om hans pung och önskehatt, u.o.o.å.). 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att folkböckernas 
bevarande och tillgängliggörande står inför utmaningar på många 
plan. Allt från att begreppet folkbok, och den litteratur detta repre-
senterar, är okänt för de allra flesta, även bland litteraturvetare, till 
svårigheten i att kunna lokalisera och identifiera det material som 
har överlevt. Detta är förstås en orsak till att folkboksforskningen 
också kan vara så stimulerande, särskilt för den bibliografiskt intres-
serade. Nya exemplar av tidigare okända editioner dyker ständigt 
upp i forskarens väg och kompletterar nationalbibliografierna. Vad 
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som för närvarande tycks vara mest påkallat inom detta forsknings-
fält är just behovet av att skapa en tydligare och mer övergripande 
bild över den bibliografiska och bokhistoriska situationen under 
1600-, 1700- och 1800-talet, det vill säga att för dessa århundraden 
närmare reda ut vad som trycktes, hur mycket som trycktes, av 
vem och när. Det är först med dessa grundläggande kunskaper till 
hands som vi kan gå vidare och närmare undersöka i vilket skede 
folkböckerna verkligen blev folkböcker, spridda och lästa bland en 
bredare och mindre bemedlad publik, hur läsekretsens samman-
sättning därefter fluktuerade och när intresset för folkböcker avtog 
och de försvann från marknaden. Det är också först när vi känner 
vidden och arten av det tryckta materialet, som vi på allvar kan 
uppskatta folkböckernas inflytande på svensk kultur i allmänhet 
och svensk folkkultur i synnerhet, hur de potentiellt influerat sina 
läsares föreställningsvärldar och litterära smak.
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Krigsbyten i Uppsala universitets-
bibliotek under 1600-talet

Inte bara en bibliotekshistoria

Emma Hagström Molin

Denna essä kommer att belysa hur krigsbyten, bestående mestadels 
av handskrivna och tryckta böcker, var med om att skapa Uppsala 
universitetsbibliotek under 1600-talet. Egentligen bör föremålen 
bara benämnas som byten, eftersom ordet krigsbyte inte gjorde en-
tré i det svenska språket förrän 1712. I 1600-talets svenska källor 
beskrevs dock böckerna inte ens som byten, utan som föremål vilka 
var ”hämtade” eller ”komna” från en viss plats. Det rör sig onek-
ligen om ett kulturarv med en lång och händelserik historia, som 
genom sina förflyttningar visar på kopplingen mellan krig, kultur 
och samlande. Många byten har bevarats i bibliotekets samlingar 
in i vår tid. 

Varför är det viktigt att forska om bokliga byten och om ska-
pandet av bibliotekssamlingar under 1600-talet? Vad kan vi lära oss 
av att analysera hur böcker hanterades och klassificerades av biblio- 
tekarier i äldre tid? Böcker är textbärande medier som samtidigt 
förkroppsligar historia i egenskap av kulturarvsföremål. Istället för 
att utgå ifrån välkända politiska händelser och religiösa diskurser 
kommer det följande att ta avstamp i bibliotekariernas praktiker. 
Genom att fokusera på hur Uppsala universitetsbiblioteks rumsliga 
ordningar skapades, det vill säga hur böckerna klassificerades och 
blev uppställda i det gamla universitetsbiblioteket, som inrättades 
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under 1620-talet och som bestod fram till 1691, går det att förstå 
hur 1600-talets olika vetenskapliga ideal tog sina materiella former, 
bland annat genom byten. En djupdykning i förhållandet mellan 
människor och böcker i en särskild tid och på en särskild plats kan 
med andra ord förse oss med ny kunskap om vetenskapens, teolo-
gins och politikens gränser och dessas föränderlighet. En studie av 
byten och ordningar i Uppsala universitetsbibliotek visar hur det 
är möjligt för bibliotekarier, historiker och idéhistoriker av idag att 
förstå både enskilda och generella politiska och vetenskapshistoris-
ka utvecklingslinjer.

Byten i biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek grundades genom Gustav II Adolfs 
förordnande 1620. Med förordnandet följde en kunglig donation av 
böcker, bestående av tidigare beslagtagna samlingar från nedlagda 
klosterbibliotek, blandat med bidrag från äldre kungliga samling-
ar. Före 1620 hade det inte funnits någon boksamling som till-
hörde universitetet, men däremot fanns det böcker i domkyrkan 
som troligen var tillgängliga för universitets professorer. Under 
1620-talet mer än dubblerades kungens första donation med hjälp 
av byten. 1621 kom föremål som kungen hade konfiskerat, för att 
använda källornas språk, från jesuitkollegiet i Riga. Förutom cir-
ka 1000 böcker ingick även en rad liturgiska föremål och profa-
na husgeråd, som rysk-ortodoxa ikoner, mässhakar, tenntallrikar, 
kopparkärl, en rad textilier och vetenskapliga instrument av trä. 
1626 fortsatte plundringarna med jesuitkollegiet i Braunsberg 
(Braniewo) samt kapitelbiblioteket i Frauenburg (Frombork), som 
tillsammans innehöll mer än 2200 böcker. År 1636 tillkom böcker 
tagna i Würzburg, och troligen även från Mainz.

Med tanke på att Gustav II Adolf var en övertygad protestant, 
och att Uppsala universitet hade en tydlig konfessionell profil, är 
det intressant att analysera hur dessa katolska samlingar – om man 
nu kan kalla dem för det – hanterades av kungens bibliotekarier och 
hur de interagerade med det övergripande pedagogiska syftet som 
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universitetsbiblioteket hade. I detta sammanhang är de teologiska 
böckerna särskilt tänkvärda, och hur de klassificerades utifrån bib-
liotekariens vetenskapliga ideal. Jag kommer att diskutera hur ka-
tegorier som katolsk, kalvinistisk, och luthersk formerades, och hur 
användningen av de här konfessionella etiketterna förändrades med 
tiden. 1600-talets bibliotekarier följde inte något enhetligt system. I 
stället skräddarsyddes tillvägagångsättet i dialog med samlingarna, 
och i exemplet Uppsala kom flera vetenskapliga ideal i kombination 
med rumsliga förhållanden att uttrycka vetenskaplig mångfald. 

Biblioteksvariationer
Biblioteket i Uppsala skapades i en tid då bibliotek i hela Europa 
genomgick en övergripande förändring i sin innehållsliga oriente-
ring. Kulturhistorikern Luigi Balsamo har visat att om biblioteken 
före 1600 först och främst var historiskt orienterade, så förändra-
des de succesivt under det nämnda seklet. I takt med att samhället 
och vetenskapen förändrades ökade även kraven på mer samtids-
orienterade och kunskapsmässigt uppdaterade samlingar som möj-
liggjorde vetenskapliga praktiker av en mer undersökande natur. 
Huruvida en bok ansågs vara gammal eller samtida fick därmed en 
ny innebörd, och kunde vara avgörande i tolkningen av densamma 
som värdefull eller värdelös, för att hårdra argumentet. Den här 
förändringen kom till fullo att uttryckas genom Uppsala universi-
tetsbiblioteks organisation under 1600-talet. 

De två första katalogerna som gjordes över universitetsbibliote-
ket samlingar avslutades kring 1640. Ordningsarbetet utfördes av 
bibliotekarien Laurentius Tolfstadius, och hans kataloger är särskilt 
viktiga eftersom de är tydlig rumsligt förankrade. Den ordning, 
eller snarare de ordningar, som Laurentius skapade kom därtill i 
stort att förbli intakta fram till dess att samlingarna flyttade till 
en annan byggnad 1691. Det första bibliotekshuset stod färdigre-
noverat 1627 och hade två våningar, vardera våningsplan hade tre 
rum. I källorna benämns våningarna som det övre och det nedre 
biblioteket. Det fanns ingen invändig trappa som förenade de båda, 
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utan respektive plan nåddes utifrån och från olika sidor av byggna-
den. I detta hus skapade Tolfstadius något som bäst kan beskrivas 
som biblioteksvariationer: samlingarna delades in i två delar som 
jag menar skall tolkas som två olika slags bibliotek. Vid en närmare 
analys av ordningarna i de två biblioteken framträder åtminstone 
tre olika strukturer eller ideal som uttrycktes genom desamma. 

Den första ordningen, som genomsyrade det övre biblioteket, 
går direkt att koppla till de olika fakulteterna vid Uppsala univer-
sitet under den här tiden. Här motsvarade flera avdelningar exakt 
de ämnen som professorerna undervisade i. Den här ordningen var 
alltså tydligt kopplad till universitets pedagogiska syfte. I det övre 
biblioteket ville bibliotekarien Tolfstadius skapa ett slags universal-
bibliotek, med ämneskategorier som kunde tjäna professorer och 
studenter vid universitet genom sin mångsidighet. Ett särskilt ta-
lande exempel var avdelningen för teologi. Denna kategori skapade 
Tolfstadius som dogmatiskt blandad, den innehöll all luthersk teo-
logi som fanns i samlingarna tillsammans med böcker av berömda 
katolska teologer som Roberto Bellarmino och Jakob Gretser. Det 
är särskilt intressant att Tolfstadius valde att placera de här böck-
erna i det övre biblioteket, eftersom han i det nedre skapade hela 
avdelningar för böcker som han genom sin klassificering pekade ut 
som katolska och kalvinistiska. Uppenbarligen var det övre biblio-
tekets teologiavdelning inte komplett utan mångfald. 

Från det övre våningsplanet till ordningen i det nedre bibliote-
ket. Böckerna som förvarades här klassificerades i stort med hjälp 
av ett system som överensstämde med de nordeuropeiska jesuiter-
nas vetenskapliga ideal. När Tolfstadius arbetade med samlingarna 
hade han möjlighet att konsultera katalogen över Braunsbergbiblio-
teket, eftersom den hade varit en del av bytet som togs i det nämnda 
jesuitkollegiet och därför fanns tillgänglig i Uppsala. Ett konkret 
exempel var begreppet Loci Communes som Tolfstadius använde för 
att beskriva en avdelning av böcker innehållande katolsk kontrover-
steologi som placerades i det nedre biblioteket. Se exempelvis den 
polske kontroversteologen Stanislaus Hosius’ Confessio fidei chris-
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tianiae catholica som återfanns här, Hosius som var även biskop i 
Frauenburg. Tolfstadius tillämpning av Loci Communes var långt 
ifrån självklar, eftersom det hade en annan betydelse inom pro-
testantisk teologi. Philipp Melanchthons nyckeltext Loci Communes 
från 1521 anses i regel vara reformationens första dogmatik. Som 
en reaktion på Melanchthons verk kom den katolska kontroverste-
ologin att utveckla en egen, polemisk förståelse av Loci Communes. 
När Tolfstadius använde kategorin Loci Communes i det nedre bib-
lioteket kopierade han den braunsbergska jesuitordens förståelse av 
begreppet. Han kunde ha beskrivit böckerna som katolsk kontro-
versteologi, men istället valde han följa jesuitordens klassificering 
av den här sortens böcker. Denna omständighet visar tydligt hur 
byten medförde en viss sorts kunskap som påverkade Tolfstadius 
arbete och hur han var öppen för olika förståelser av ett emblema-
tiskt begrepp. 

Men det nedre biblioteket uttryckte inte bara jesuitiska veten-
skapliga ideal. Där placerade Tolfstadius böcker som han benämnde 
som katolska, kalvinska och jesuitiska, varav merparten var äldre 
tryck och handskrifter som höll liturgiska texter, kanonisk rätt, 
skolastik och liknande. I stort var böckerna i det nedre biblioteket 
äldre materier, vilket leder till den tredje ordningen som är synlig i 
universitetsbiblioteket organisation. Den ordningen avslöjar biblio- 
tekariernas syn på historien och böckernas temporalitet. Tolfsta-
dius tänkte nämligen i termer av nytt och gammalt, historia och 
samtid när han arbetade med samlingarna och skapade två biblio- 
tek. Det övre biblioteket blev ett universellt universitetsbibliotek 
och det nedre blev till en historisk samling som förkroppsligade ett 
annat konfessionellt förflutet. 

Det finns flera källor som visar att Uppsala universitetsbiblio-
tek egentligen bestod av två bibliotek, där det ena främst var en 
historisk samling och det andra fungerade mer samtidsorienterat. 
Den florentinske adelsmannen och diplomaten Lorentzo Magalotti 
beskrev till exempel år 1674 universitetsbiblioteket som ”icke […] 
synnerligen anmärkningsvärt, inrymdt i tre små rum [min kursiv]”. 
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När Magalotti besökte Uppsala visades han tydligen bara den ena 
biblioteksvåningen och uppfattade den som om det vore hela sam-
lingen. Därtill visar Tolfstadius kataloger signerade 1641, genom 
sin fysiska form, hur samlingarna hade olika inriktningar. Kata-
logen för det nedre biblioteket (K2 i universitetsbibliotekets arkiv) 
blev inbunden i ett handskriftfragment taget från en medeltida 
mässbok. Katalogen för det övre biblioteket (K3 i universitetsbib-
liotekets arkiv) fick däremot ett i jämförelse neutralare pappband 
med skinnrygg. Det äldre grekiska alfabetet användes av Tolfsta-
dius för att beteckna rummen i det nedre biblioteket, medan det 
jämförelsevis yngre latinska användes för rummen i det övre. Och 
inte minst: i en senare katalog daterad omkring 1700 benämndes 
det nedre biblioteket som det ”urgamla” av bibliotekarien.

Materiella och immateriella rörelser 
De kataloger som kom till efter Tolfstadius arbeten visar inga stora 
förändringar vad det gäller de profana avdelningarna, men de teo-
logiska böckerna klassificerades om vid flera tillfällen. Den tidigare 
dogmatiskt blandade avdelningen för teologi i det övre biblioteket 
kom med tiden att delas upp i lutherska, katolska och kalvinistiska 
böcker. Dessa förändringar har tidigare tolkats som speglingar av 
samtida teologiska debatter: den så kallade synkretistiska striden 
kring 1600-talets mitt, där en strikt ortodoxi slutligen vann över 
en generösare teologi vilken betonade protestantisk enhet.  Men 
förändringarna i det övre biblioteket uttryckte inte bara konfes-
sionella strider utan även bibliotekariernas förståelse av historien. 
Omkring 1660 var den religiösa hierarkin tydlig, då de lutherska 
böckerna kom före de katolska och kalvinistiska. Men i katalogen 
K5a (bevarad i bibliotekets arkiv) har bibliotekarien haft svårt att 
bestämma sig för om de lutherska böckerna skall kallas för Theolo-
gi Lutherani, eller kanske hellre ”våra teologer” (Theologi Nostrates) 
eller än bättre, ”de senaste teologerna” (Theologi Recentiores). I en 
senare katalog gjord omkring 1700 (K11 i bibliotekets arkiv), efter 
det att biblioteket flyttats till en annan byggnad, har det kronolo-
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giska tänkande till slut övervunnit den konfessionella hierarkin. All 
katolsk litteratur från Libri Rituales (missalen, gradualen et cetera) 
till skolastik, troslära, kontroversteologi och liknande kom före de 
lutherska teologerna. De katolska och kalvinistiska böckerna i det 
övre biblioteket rörde sig därmed mellan olika betydelser: från att 
ha varit del av en bredare teologi, till att bli en specifik konfession 
som underordnades den lutherska, till att slutligen bli en del av en 
kronologisk konfessionshistoria. 

Bibliotekarierna förändrade därmed ordningen i det övre biblio- 
tekets teologisektion vid flera tillfällen, samtidigt som de rumsliga 
ordningarna i övrigt i stort sett var intakta fram till det att samling-
arna flyttades 1691. Katalogerna som gjordes efter Tolfstadius arbe-
ten tog dessutom främst upp innehållet i det övre biblioteket, men 
med vissa tillägg från det nedre. På så sätt gjordes förflyttningar 
och omtolkningar av böcker i de skriftliga katalogerna, medan de-
samma stod kvar på sina forna platser i biblioteket. En del av de 
katolska och kalvinistiska böckerna i det undre biblioteket utsattes 
på så sätt för ett slags immateriella förflyttningar, som ägde rum 
med hjälp av (förvisso materiell) skrift. Ibland skedde det materiel-
la förflyttningar av böcker mellan våningarna och biblioteken. Ett 
exempel kan tas från räkenskaperna E1 i bibliotekets arkiv anno 
1641, då ”de gamle juridiska böckerna […] i det Undre Biblioteket” 
bars upp till övervåningen ”igen”. Den här sortens förflyttningar 
visar att det kunde vara svårt för bibliotekarierna att separera det 
förflutna från nuet, att detta arbete var en process under kontinu-
erlig omvandling. Böcker som tidigare hade tillskrivits en historisk 
betydelse kunde bli relevanta igen och omtolkas som angelägen ve-
tenskap. De här materiella och immateriella förflyttningarna, av i 
synnerhet katolska och kalvinistiska volymer, speglade samtidigt en 
strävan efter att skapa en fullständig samling av vetande i det övre 
biblioteket: ett bibliotheca universalis där all vetenskap skulle finnas 
representerad.
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Ett avslutande besök 
Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att konstatera att 1600-ta-
lets universitetsbibliotek i Uppsala illustrerar en övergripande för-
ändring inom den europeiska bibliotekshistorien. Samlingarna 
användes för att skapa två bibliotek, där det övre biblioteket blev 
ett utrymme för aktuell, universell vetenskap, medan det nedre bib-
lioteket till största del förvarade det förfl utna. Men ett temporalt 
tänkande genomsyrade organisationen av både det övre bibliotekets 
teologisektion och det nedre biblioteket, vilket även förändrades 
under seklets gång. De katolska och kalvinistiska böckerna i det 
övre biblioteket gick från att klassifi ceras som allmän teologi till 
att tolkas som en specifi k konfession, för att till sist betraktas som 
specifi ka konfessioner inom en kronologisk konfessionshistoria. 
Omtolkningarna av de teologiska böckerna och förfl yttningarna av 
böcker mellan våningarna visar hur pass performativa vetenskapli-
ga och teologiska frågor kunde vara i 1600-talets Sverige. Bibliote-

Tv: Sida ur katalogen K5a, där bibliotekarien har haft 
svårt att bestämma sig för vad de luterska böckerna skall 
benämnas som. Th : De två katalogerna K2 och K3, där 
K2 (tv) är omslutet av ett medeltida pergament.
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kets ordningar och variationer visar hur en komplicerad blandning 
av materier, politik, religion och historia kunde ta sina uttryck un-
der 1600-talet. 

Avslutningsvis skall vi för en sista gång stiga in i universitets-
biblioteket, med hjälp av den engelske ambassadören Bulstrode 
Whitelockes berättelse från år 1654. Denne beskrev ”universitetets 
bibliotek, där det finns många bra böcker, till största delen förda 
[hit] ifrån Tyskland [det vill säga: byten]; men det [biblioteket] är 
inte märkvärdigt, inte heller överträffar det de publika biblioteken 
i England, eller någon annanstans.” Ambassadör Whitelocke var 
föga imponerad av biblioteket i Uppsala, men det finns förstås en 
omständighet som jag vill fästa särskild uppmärksamhet vid i det-
ta citat: när Whitelocke besökte biblioteket såg han byten bort-
förda från Tyskland. För honom var byten det mest framträdande 
inslaget i Uppsala universitetsbibliotek. 

Hur kunde Whitelocke veta att det var byten som han såg fram-
för sig i biblioteket? Det går inte att säkert säga var bibliotekets 
övriga föremålssamlingar fanns lokaliserade under 1600-talet, men 
många av de liturgiska föremål och husgeråd som hade kommit 
från jesuitkollegiet i Riga förvarades troligen i biblioteket kring 
1650. Om de föremålen följde en temporal ordning innebar det 
att rysk-ortodoxa ikoner, altarkläden och ljusstakar var placerade i 
det nedre biblioteket. De kan på så sätt ha använts för att förstärka 
känslan av en historisk samling och av det nedre biblioteket som ett 
slags museum över en annan religiös förflutenhet. 

Men det nedre biblioteket rymde även många böcker som kon-
fiskerats från de nedlagda svenska klosterbiblioteken, och kanske 
även bidrag från de äldre Vasakungarnas samlingar. Det som inte 
var byte i Uppsala universitetsbibliotek kunde ändå upplevas som 
om det vore det av Whitelocke, det fanns bevisligen byten i bibli-
oteket som överförde sin speciella betydelse till föremål som hade 
kommit till biblioteket på andra sätt. När Whitelocke besökte de 
övre och nedre biblioteken i Uppsala kring 1650 steg han in i två 
olika världar. I det nedre biblioteket hade bibliotekarien Tolfstadi-
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us främst ordnat historien, gamla böcker och gamla kyrkoföremål. 
I det övre biblioteket arbetade bibliotekarierna med att skapa en 
aktuell, vetenskaplig samling seklet ut. Tillsammans illustrerar de 
två våningarna med sina tre ordningar bibliotekets tankeväckande 
variationer.
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Litteratur 
I min avhandling Krigsbytets biografi: byten i Riksarkivet, Uppsala 
universitetsbibliotek och Skokloster slott (Göteborg 2015) analyserar 
jag utförligt byten i Uppsala universitetsbibliotek under rubriken 
”Biblioteksvariationer: kunskap, konfession och tid”. Exempel 
på äldre litteratur som berör byten i biblioteket är Claes Anner-
stedts Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702 (Stockholm 
1894), Otto Waldes Storhetstidens litterära krigsbyten I–II (Uppsala 
1916 och 1920), samt Gert Hornwalls uppsats ”Uppsala univer-
sitetsbiblioteks äldsta uppställnings- och klassifikationssystem” i 
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1969. Lorenzo Maga-
lottis beskrivning av biblioteket går att läsa i hans Sverige under år 
1674, (Stockholm 1986), och Bulstrode Whitelockes i A journal of 
the Swedish embassy in the years M.DC.LIII and M.DC.LIV, Vol. 2 
(London 1772).

Vetenskapliga utvecklingslinjer och dessas sammanblandning med 
politiska och religiösa spänningar diskuteras översiktligt av Peter 
Burke i A social history of knowledge: from Gutenberg to Diderot: 
based on the first series of Vonhoff Lectures given at the University of 
Groningen (Netherlands) (Cambridge 2000), samt av Luigi Balsamo 
i Bibliography: history of a tradition (Berkeley 1990). Inom veten-
skapshistorisk forskning har den viktiga kopplingen mellan kultur, 
krig och samlande nyligen betonats av Anja-Silvia Goeing et al. i 
Collectors’ knowledge: what is kept, what is discarded (Leiden 2013).
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Kulturarvskrigsbyten och den 
rättsliga utvecklingen från Grotius

Ulf Göranson

Tiden före Grotius och den nya folkrätten
Vi är i dag medvetna om att kulturarvsföremål inte är ett lovligt 
krigsbyte. Byggnader, samlingar och objekt med kulturellt värde 
skall inte bara skyddas från förstörelse i händelse av väpnad kon-
flikt. De får heller inte plundras eller bortföras av vinnande part.

Något förenklat kan krigets outvecklade lagar före 1600-talets 
början karakteriseras av uttrycket ”the winner takes all”. Den seg-
rande makten, dess krigsherrar och soldater, tilläts plundring och 
brandskattning utan reellt skydd för motståndaren i erövrade stä-
der, byar och befästningar. För de politiska och militära ledarna på 
den vinnande sidan tillkom dock alltid ett övervägande kring resul-
tat, proportion och efterverkningar. Hur skulle segraren framstå, 
och hur skulle den drabbade staten och dess befolkning framdeles 
reagera, om våldet gick till överdrift?

Ser vi enbart till den svenska krigshistorien, kan Rigas eröv-
ring 1621 tas som utgångspunkt. Efter särskilda överväganden be-
slöt krigsledningen att katolska samlingar av böcker och religiösa 
föremål skulle överföras till Sverige. Än tydligare blev politiken i 
Gustav II Adolfs polska kampanj, som inleddes 1626. De stora je-
suit- och stiftsbiblioteken i Braniewo och Frombork (Braunsberg 
och Frauenburg) togs i beslag och sändes till Stockholm för vidare 
transport till Uppsala och dess 1620 grundade universitetsbiblio-
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tek. Syftet med biblioteksrovet var dubbelt. Den katolska motre-
formationen skulle försvåras genom att centra för verksamheten 
berövades sina litterära och vetenskapliga instrument, och det ännu 
på sådana fattiga Uppsala universitet skulle berikas. Liknande be-
slut fattades av den svenska krigsledningen under Gustav II Adolfs 
livstid, sedan Sverige inträtt i trettioåriga kriget 1630. I det kri-
gets inledningsskede finner vi ett likartat förfarande, när katolska 
trupper 1622 erövrade det värdefulla hovbiblioteket i protestantiska 
Heidelberg, Bibliotheca Palatina, som skickades som gåva till påven 
i Rom och alltjämt finns i Vatikanbiblioteket.

Hugo Grotius och den systematiserade folkrätten
Få om ens någon internationell jurist har med ett stort verk fått så-
dant omedelbart genomslag som Hugo Grotius 1625 med sin väg-
ledande och nyskapande framställning av krigets och fredens rätt, 
De jure belli ac pacis. Verket utgavs av den landsflyktige Grotius i 
Paris med kungligt ensamrättsprivilegium, vilket inte hindrade att 
en piratutgåva trycktes redan 1626 i Frankfurt. Under det fortsatta 
1600-talet kom verket, förutom i översättningar, kompendier och 
tabellverk, ut i 25 ytterligare latinska upplagor. Uppsala har 15 av 
dessa det första århundradets tryck men det är oklart när det tidi-
gaste exemplaret anlände. Vårt bevarade exemplar av första uppla-
gan (editio princeps) inköptes av den flitige samlaren Johan Hinric 
Lidén på 1700-talet. Utgivningen av Grotius’ huvudarbete har fort-
satt in i 2000-talet.

Hugo Grotius eller De Groot föddes 1583 i Delft, tillhörde en patricier-
släkt och betraktades som något av ett underbarn med tidigt en bred 
humanistisk, teologisk och juridisk bildning. Efter lärdomsresor till 
bland annat Orléans, där han erövrade doktorsgraden, fick han i början 
av 1600-talet höga juridiska poster i den nederländska förvaltningen och 
blev på 1610-talet den ledande politikern Johan van Oldenbarnevelts 
närmaste man. De politiska och religiösa konflikterna med ståthållaren 
Maurits av Oranien ledde till Oldenbarnevelts avrättning och Grotius’ 
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fängslande 1619. Efter en spektakulär flykt i en bokkista – en åtmins-
tone likartad finns i dag utställd på Amsterdams Rijksmuseum − från 
fängelsefästningen Loevestein 1621 sökte han skydd hos Ludvig XIII 
i Paris. Han blev väl mottagen och fortsatte sitt sedan ungdomen rika 
författarskap, nu med De jure belli ac pacis som höjdpunkt. Folkrätts-
ligt hade han redan 1609 publicerat ett inflytelserikt verk om den fria 
sjöfarten, Mare liberum. Här kan inflikas att han i sin ungdom kring 
sekelskiftet ägnade sig åt brödskriverier med komplicerade latinska 
hyllningsdikter till brudpar, varav Uppsala har några helt unikt beva-
rade exemplar. – Den framstående rättslärde Grotius antog 1634 Axel 
Oxenstiernas erbjudande att bli Sveriges ambassadör vid det franska 
hovet. Grotius visade viss självständighet gentemot de franska ledarna 
kardinalerna Richelieu och Mazarin, och kallades 1644 till Stockholm 
för att avskedas från ambassadörsposten men erbjudas andra uppdrag. 
Till dem tackade han nej och led på återfärden 1645 skeppsbrott utanför 
Pommerns kust, räddades men drabbades av lunginflammation och 
avled i Rostock. Först som lik återkom han till Holland, där ett mäktigt 
gravmonument uppfördes i Nieuwe Kerk i Delft.

Grundläggande i Grotius’ krigsrättsliga framställning är nödvän- 
digheten av att kriget är rättmätigt, ett bellum justum. Den krigande 
skall ha behov av att försvara sitt territorium, även om det sker ge-
nom att angripa fienden på hans mark, träda i försvar av förbund-
na länder eller utkräva rättsenlig vedergällning för lidna oförrätter. 
Om dessa förutsättningar var för handen diskuterades intensivt i 
den svenska riksrådskretsen före inträdet 1630 i trettioåriga kriget. 
En måhända patriotisk tradition hävdar att Gustav II Adolf alltid 
hade Grotius’ De jure belli till hands; tveklöst var den välkänd av 
Axel Oxenstierna och andra i riksledningen.

Som främsta och tillåtna krigsbyten räknades den besegrades 
vapen och för kriget nödvändiga transportmedel, djur och livsme- 
del. Inte heller kulturarvet var skyddat enligt Grotius. Statlig och 
kyrklig sådan egendom var lovligt byte. Privatpersoners däremot 
var gripbar endast om ägaren hade övergett den eller frivilligt ka-
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pitulerat för övermakten. En väsentlig förutsättning för fullbordat 
krigsbyte var att objekten förts undan från stridslinjen till segrarens 
eget område, alltså till hemlandet eller till en entydigt pacificerad 
del av främmande land. Denna särskilda rättstitel fick betydelse 
efter svenska truppers erövring av Prag 1648, då det rika krigsby-
tet snabbt via flodtransporter fördes till det av Sverige behärskade 
Pommern, innan fredstraktaterna hann underskrivas.

Som en övergripande allmän regel underströk Grotius att seg-
raren i all sin krigsföring, och alltså även beträffande byten, måste 
visa moderation. Utarmande plundringar var otillåtna, men hur 
han därvid bedömde just kulturarvsbyten sägs inte närmare. Ingen 
förefaller ha kommit på tanken att ett halvt bibliotek skulle kvar-
lämnas i något slags modererande syfte. Krigsbytena reglerades vid 
fredssluten, vilket gav det erövrade en även av den besegrade parten 
tydligt accepterad äganderättsövergång.

Perioden 1648–1815
Sveriges fortsatta 1600-talskrig såg ytterligare kulturarvsrov, sär-
skilt under Karl X Gustavs polska krig. Där gavs ledande krigsbe-
fäl rätt att medföra boksamlingar, och inriktningen under Gustav 
Adolfs – till Uppsala – och Christinas – till Stockholm – regeringar 
vändes alltså mot mera privat berikning, som på sina håll ”korrige-
rades” genom Karl XI:s reduktion med De la Gardies och Rålambs 
boksamlingar till Uppsala och Gripenhielms till Lund. Med stor-
maktstidens utgång upphör också svenska kulturarvserövringar.

Ett slags material, som tidigt framstod som otillåtet byte, 
var den besegrades arkiv med handlingar som krävdes för admi-
nistrationens upprätthållande, exempelvis fastighetsregister och 
skattelängder. Visst sådant material återlämnades mer eller min-
dre fullständigt. Långsamt utvecklades också en generell tendens 
i folkrätten att segraren inte fritt kunde förfoga över kulturarvs-
samlingar. Upplysningsfilosofer som de Vattel och Rousseau krävde 
ökat skydd. Det skulle dock krävas rejäla övertramp av Grotius’ 
moderationskrav för att helt vända synen.
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Hugo Grotius (1583−1645). En av de bästa av många kopior av M. J. van 
Mierevelts porträtt, en gång tillhörigt Magnus Gabriel De la Gardie, reduce-
rat till kronan och av Karl XI tillsammans med den stora boksamlingen och 
andra porträtt 1686 överlämnat till Uppsala universitet, där det nu pryder 
Juridiska fakultetsrummet vid Riddartorget, UU 225.
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Napoleonkrigen och Wienkongressen 
Under revolutions- och napoleonkrigen från 1790-talet till Water-
loo 1815 uppkom tanken att de besegrades kulturarvssamlingar 
kunde ses som ett slags krigsskadestånd och träda i stället för reda 
pengar och varor. Det ledde i sin tur till att Napoleon kom att föra 
stora mängder konstföremål och även boksamlingar till Paris för 
att berika bland annat det växande Louvremuseet och nationalbib-
liotekets föregångare. En vidsträckt sekularisering av religiösa insti-
tutioner ägde rum i Frankrike, men också i Österrike och Bayern, 
vilket medförde en omfattande tillväxt av de numera synnerligen 
rika statliga biblioteken i Paris, Wien och München. 

Att Napoleon till Paris transporterat spektakulära objekt som 
bronshästarna från Marcusdomen i Venedig – i sig ett 1200-talsby-
te från Konstantinopel – och antika skulpturer från Vatikanen öka-
de motviljan mot den formen av krigsresultat. När Wienkongressen 
samlades 1814 framstod, för vissa en smula oväntat, den engelske 
utrikesministern Lord Castlereagh som främste förespråkare för en 
repatriering av bortförda kulturarvsobjekt. Det skulle krävas ett ci-
viliserat uppträdande hos en erövrare, trots att Napoleons tillgrepp 
erkänts i fredsfördrag under perioden eller i mer eller mindre på-
tvingade avtal med enskilda.

Beslutet om återställande av kulturarvsobjekt var ett diktat från 
segermakterna och intogs inte i formella fredsavtal efter Napoleons 
fall. Rent folkrättsligt har vi alltså inte en fördragsmässigt bindande 
grund. Däremot hävdas numera att Wienkongressen och dess följd-
verkningar gjorde ändring i den folkrättsliga sedvanerätten. Denna 
så kallade allmänna folkrätt, till skillnad från staters ratificering 
av konventioner, lade alltså från 1815 grunden till ett starkt skydd 
för kulturarvsobjekt i krig. De fick inte förstöras eller bortföras av 
vinnande part utan skulle i möjligaste mån skyddas och bevaras på 
ursprunglig plats.
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Det fortsatta 1800-talet och två världskrig
Hade Wienkongressen och perioden omedelbart efteråt präglats 
av konservativt eller rentav reaktionärt status quo-tänkande med 
oföränderliga gränser och styrelseskick som ledord, började mot år-
hundradets mitt nya strömningar göra sig gällande. Revolutionerna 
1830 och 1848 satte sina spår även folkrättsligt. Tidigare uppfatt-
ningar om att staternas förhållanden sinsemellan reglerades av na-
tur- och sedvanerättsliga tänkesätt började avlösas av krav på en hög- 
re grad av rationalitet och klargörande fördragsmässiga lösningar. 

Till 1800-talsbilden hör även de begränsade krig som faktiskt 
utkämpades mellan de ledande makterna: Krimkriget på 1850-ta-
let, Frankrikes och Italiens krig mot Österrike 1859, den preussis-
ka expansionen med krig mot Danmark, Österrike och Frankrike 
1864−1871 och rysk-turkiska kriget 1877−1878. Samtidigt fram-
trädde en allt ökande nationalism och internationella spänningar, 
som slutligen skulle leda till bildandet av två motstående makt-
block med första världskriget som tragisk följd. 

Humanitära och fredsivrande rörelser växte fram med Röda 
korset som första och främsta exponent, grundat 1864. På ryskt in-
itiativ samlades i Bryssel 1874 en konferens med representanter för 
15 länder. Den utmynnade i en humanitärrättslig deklaration, som 
också innehöll förbud mot förstörelse, plundring och bortförande 
av kulturegendom. Även om den inte ledde till bindande ratifika-
tioner från inblandade stater, kom den att bilda utgångspunkten för 
fortsatta strävanden, bland annat från Institut de droit international, 
som i Oxford 1880 upprättade en manual för krigförande parters 
uppträdande. 

En tydlig folkrättslig vändpunkt innebar de två stora Haagkon-
ferenserna 1899 och 1907. Än en gång kom initiativet från Ryss-
land med kejsar Nikolaus II som förgrundsfigur. Vid 1907 års kon-
ferens var president Theodore Roosevelt särskilt pådrivande; hans 
fredsmedling efter rysk-japanska kriget gav honom 1906 Nobels 
fredspris. Haagkonferenserna fastslog ett bindande landkrigsregle-
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mente, som också ratificerades av många stater. För Sveriges del 
klarlades i 1907 års tjänstgöringsreglemente för armén att kulturfö-
remål inte utgjorde lovligt krigsbyte.

Konventionerna från de båda Haagkonferenserna led av vag-
het och var tydligast i ett uttalat skydd av kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader, vilket åtminstone indirekt innebar ett förbud 
mot förgripanden på däri förvarade objekt. När första världskriget 
bröt ut, var de krigförande eniga om att kulturföremål var uteslut-
na som lovliga krigsbyten, till vilka fortsättningsvis och alltjämt 
endast räknas objekt för själva krigföringen. Det förekom i stort 
sett inga plundringar av museer och bibliotek under kriget, men 
en kulturarvsrelaterad händelse fick stor uppmärksamhet vid si-
dan av den omfattande allmänna ödeläggelsen av stora områden 
kring stridslinjerna. Tyska trupper stack 1914 i brand det värdefulla 
universitetsbiblioteket i Leuven under förevändningen att belgiska 
patrioter beskjutit dem från medeltidsbyggnaden. Dådet ledde till 
att Versaillestraktaten innehöll en artikel som ålade Tyskland att 
särskilt kompensera Leuven med vissa i tyska samlingar befintliga 
manuskript och böcker. 

Andra världskriget kom att medföra systematiska plundringar 
av kulturarvssamlingar. Hitler närde samma tankar som Napoleon 
och avsåg att grunda ett världsmuseum i sin gamla hemstad Linz, 
dit åtskilliga objekt från erövrade länder skulle föras. Många av 
hans koryféer visade för egen personliga del liknande tendenser. 
Till nazistförbrytelserna hör även den ohämmade konfiskeringen 
av även kulturegendom från judar och oppositionella. När de sovje-
tiska arméerna vällde in över Tyskland förekom åtskilliga tillgrepp 
som inte endast innebar återförande till Sovjet av därifrån rövade 
föremål och samlingar. De förödande flygbombningarna och ar-
tilleribeskjutningarna skonade inte kulturbyggnader och där förva-
rade kulturföremål.

Den efterkrigstida folkrätt som växte fram under särskilt Fören-
ta nationernas egid innefattade inte bara ett stärkt skydd av mänsk-
liga rättigheter i stort utan även detaljreglering på många områden. 
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För nu aktuellt ämne är av särskild vikt 1954 års Haagkonvention 
om skydd för kulturarvsobjekt, The Convention for the Protection of 
Cultural Property, för vars tillkomst FN-organet UNESCO spelat 
en avgörande roll. Konventionen har numera tillträtts av nästan alla 
stater, även stormakterna, och av Sverige förvånande nog först 1985. 
Den har sedermera fått två preciserande tilläggsprotokoll 1977 och 
1999. Definitionen av cultural property är visserligen vag, men avser 
allt slags fast och lös egendom med kulturarvskvalitet, hur den se-
dan skall definieras. UNESCO utpekar också särskilt skyddsvärda 
anläggningar och samlingar som Världsarv och Världsminnen, va-
rav Uppsalas Silverbibel är ett. Bevarandeskyldigheten för dessa är 
dock långt vidare än vid enbart väpnade konflikter. 

Entydigt har vi alltså i dag kommit dithän att förstörelse, plund-
ring och bortförande av bibliotek utgör ett allvarligt krigsbrott. 
Men varken 1954 års Haagkonvention, äldre folkrättsliga akter 
eller nytt innehåll i den allmänna folkrätten har tillbakaverkande 
kraft. Sveriges agerande på 1600-talet påverkas inte av nutidens 
folkrättsliga syn på vad som är tillåtet och otillåtet i krig.



82

Referenser
Bring, Ove, Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatterna. Stockholm 

2015, med rikhaltiga hänvisningar till modern internationell folkrätts-
litteratur.

Göranson, Ulf, Naturvetenskapliga landvinningar: 6 tryck från 6 sekler.  
Uppsala: Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger, 35, 1997.

Göranson, Ulf, 1648. Drottning Kristina & Hugo Grotius. En fredlig förbin-
delse. Uppsala: Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger, 36, 
1998.

Göranson, Ulf, ”War Booties – A Peaceful Polish-Swedish Co-operation”,  
i: Bibliothek der Zukunkt – Zukunft der Bibliothek. Festschrift für Elmar 
Mittler, Andreas Degkqitz (Hrsg.), Berlin/Boston 2016, s. 64–77.

Grotius, Hugo, De juri belli ac pacis libri tres. Paris 1625 (med otaliga ny 
upplagor).

Hagström Molin, Emma, Krigsbytets biografi. Byten i Riksarkivet, Uppsala uni-
versitetsbibliotek och Skoklosters slott under 1600-talet, ak. avh., Göteborg 
2015.

Lichański, Jakub Z., “The book collection of the Jesuit College in Braniewo. 
History and description”, i: Trypućko, 41–68.

Munkhammar, Lars, ”De många och stora bokroven”, i Krigsbyten. Stock-
holm 2007, 83–98.

Norberg, Erik, ”Krigets lön”, i Krigsbyten. Stockholm 2007, 69–82
Spandowski, Michał and Sławomir Szyller, ”Introduction”, i: Trypućko, 

17–28.
Tottie, Thomas, ”Braniewokatalogen – ett mångårigt projekt”, i I lag med 

böcker. Festskrift till Ulf Göranson. Per Cullhed, utg., Krister Östlund, 
red., Acta Bibliothecae R. Universitatits Upsaliensis XLVI, Uppsala 2012, 
369–385.

Trypućko, Józef, The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Bra-
niewo held in the University Library in Uppsala. Med parallell polsk titel: 
Katalog...Uppsali. vol. 1: Introduction. Manuscripts. Incunabula. Vol. 2: 
The 16th and 17th century books. Vol. 3: Indexes, extended and clompe-
ted by Michał Spandowski, edited by Michał Spandowski and Sławomir 
Szyller. Uppsala: Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis XLI. Wa-
rzawa: Biblioteka Narodowa, 2007. Ockå tillgänglig, utom introduceran-
de texter, i http://uu.diva-portal.org. 

Walde, Otto, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk 
studie I–II. Uppsala 1916 och 1920.



83

Dessa eviga krav på återställande

Lars Munkhammar

Vi bibliotekarier – och det gäller även arkivarier, museifolk och an-
dra – kan inte och får inte fatta beslut om återställande av krigs-
bytesföremål i våra samlingar. Det är i allmänhet en fråga för den 
svenska regeringen. Icke desto mindre ställs vi ofta inför frågan: 
varför lämnar ni inte tillbaka det här, det är ju ingenting annat 
än stöldgods! Frågeställaren har naturligtvis själv ingen del i den 
förmenta stölden, men vi bibliotekarier antas däremot ha varit med 
och kapat åt oss. Vi tycker inte att det känns trevligt, och om vi inte 
genast kastar ur oss ett standardsvar, så börjar vi så småningom att 
fundera på frågan. Jag skulle nu vilja dela med mig av mina funde-
ringar om saken. 

Vi vet ju att frågan inte rör stöldgods utan krigsbyte. Vi vet att 
den juridiska sidan av saken är avklarad genom Grotius’ tidiga folk-
rättsliga arbeten och genom de gamla krigens fredstraktater. Men 
den moraliska sidan av saken kan ändå vara besvärande; den skaver, 
som det numera heter. 

För Otto Walde skavde den inte så väldigt mycket. Han skriver 
i inledningen till Storhetstidens litterära krigsbyten: »För en modern 
åskådning kan detta tagande och hemförande af litterära byten sy-
nas betänkligt, ja osympatiskt. Allting måste emellertid bedömas 
efter sin tids uppfattning och för samtiden tedde sig saken icke 
på samma sätt som för oss.« För honom är alltså saken avgjord på 
grundval av samtidens synsätt. I vår samtid, däremot, finns otaliga 
exempel på ett annat synsätt. När Livrustkammaren 2007 öppna-
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de utställningen Krigsbyte anmäldes den av Ove Bring, professor 
i folkrätt, i en understreckare i Svenska Dagbladet (30/11) under 
rubriken Moralen väger tyngre än juridiken. Journalisten och för-
fattaren Kjell Albin Abrahamson anmälde samma utställning i 
Sydsvenskan (1/12) under rubriken Svensk ovilja att lösa krigsbytes-
frågan. Den artikeln är synnerligen moraliserande. Och som sagt, 
exemplen är otaliga. 

I fredsförhandlingarna efter Trettioåriga kriget och även i sena-
re fredsförhandlingar avhandlades frågan om krigsbyte; det gäll-
de särskilt arkivalier, men även tryckta böcker. Under 1700- och 
1800-talen har frågan ibland varit uppe via diplomatiska kanaler. 
Otto Walde skriver om dessa diskussioner och om de återlämn-
ingsärenden som varit aktuella genom årens lopp. Han gör det 
under rubriken Samlingarnes decimering, som är sista kapitlet i del 
två av Storhetstidens litterära krigsbyten. 

Jag känner inte till något formellt krav på restitution i modern 
tid. Däremot har en del politiker, svenska och utländska, gjort ut-
spel i sådana frågor, och inte minst har enskilda journalister och 
enstaka tyckare gjort det. 

Utspel om återställande
I början av 1970-talet när jag förestod Carolinas reprosektion fick 
jag göra i ordning och skicka mikrofilmer av vissa äldre tryck till 
Polen. Det var fråga om krigsbytesböcker, och jag blev aldrig riktigt 
invigd i sammanhanget. Det gick dock ett rykte som sa att upprin-
nelsen var följande. Vid en middag i samband med något officiellt 
besök från Polen hade en svensk minister av polackerna blivit upp-
märksammad på det polska bokliga krigsbytet i Sverige. Ministern 
hade då försäkrat att om vi verkligen hade sådana böcker i Sverige, 
så skulle vi genast skicka tillbaka dem till Polen. Senare hade det 
hela tonats ned, och av den storslagna restitutionen blev det inget 
annat av än dessa mikrofilmer. 

Eller kanske blev det det ändå? Kanske hade ett frö såtts? För 
under ett officiellt besök i Polen 1974 överlämnade Olof Palme den 
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så kallade »Polska rullen« som gåva till Polska staten. Det rörde sig 
om en drygt 16 meter lång bildsvit i gouache på papper som fun-
nits i Livrustkammaren i Stockholm. Den avbildar Sigismund III, 
Sigismund Vasa, vid intåget i Kraków 1605 i procession vid bröl-
lopet med hans andra gemål Konstantia. Frisen hade tagits av 
svenskarna efter belägringen av Warszawa 1655. Enligt Ove Bring 
i den tidigare nämnda understreckaren hade Sveriges regering »… 
provocerat fram ett förslag från Riksarkivet och Livrustkammaren 
att konstverket skulle skänkas bort. Regeringen biföll inte oväntat 
denna framställan och förbudet mot ministerstyre i förvaltnings- 
ärenden hade därmed kringgåtts på ett elegant sätt.« Som vi ska se 
finns det andra åsikter om detta förmenta (om dock kringgångna) 
ministerstyre. 

Åter i Stockholm blev Olof Palme svårt angripen i riksdagen för 
detta tilltag. Det var moderaten Nils Carlshamre som ifrågasatte 
regeringens befogenhet att utan riksdagens hörande skänka bort 
staten tillhöriga kulturföremål eller annan statlig lös egendom. Pal-
me stödjer sig då i sitt svar på 1809 års regeringsform (den gällde 
då fortfarande) och svarar att bortsett från budgetreglering och vis-
sa anslagsbeslut så »… ankommer det på regeringen att bestämma 
över statlig lös egendom. Det innebär bl.a. rätt att överlåta lös egen-
dom som gåva. Någon särskild ordning gäller inte för vad som kan 
betecknas som kulturföremål.«

Men Carlshamre är inte nöjd. Han betvivlar inte att beskriv-
ningen av rättsläget är korrekt, men han tycker ändå att riksdagen 
kunde ha tillfrågats då den tidigare har visat intresse för liknande 
frågor. Sedan ställer han en mängd frågor, till exempel om vilka 
instanser som tillfrågats i ärendet, och när han kallar resan till Po-
len för en affärsresa, lyckas han reta upp Palme ordentligt. När han 
sedan antyder att en sådan gåva som den aktuella snarare borde ha 
överlämnats av en kunglig person än av Palme, går Palme upp i sina 
kända sarkastiska varvtal. Ordväxlingen blir lång, för nu blir Carls-
hamre också raljant spydig, eller skämtsam som han själv kallar det. 
På slutet medger han dock att hans kritik snarare gäller smak och 
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stil än formalia. Palme tar tacksamt emot möjligheten till dräpande 
slutreplik med orden: »Herr talman! Jag vill bara säga att om detta 
har reducerats till en fråga om smak och stil, så tror jag att herr 
Carlshamre vid en läsning av protokollet kommer att ångra vad han 
här har yttrat.« Protokollet har för en sentida läsare naturligtvis ett 
visst underhållningsvärde, men man förstår ju också att debatten 
inte precis gynnade arbetsklimatet i kammaren. 

Václav Havel besökte Sverige i maj 1990 som nybliven tjecko-
slovakisk president. Inför detta statsbesök hade en upphetsad krigs-
bytesdebatt ägt rum i Sveriges riksdag och i svensk dagspress, för 
det ansågs finnas förhandsinformation om att den nye presidenten 
skulle komma att kräva tillbaka vissa kulturföremål. Slottsbiblio-
tekarien Adam Heymowski i Stockholm hade meddelat i en pres-
sintervju att Havel och kungen skulle diskutera detta, och nyhets-
byrån Reuter hade sagt att en formell tjeckoslovakisk framställan 
var att vänta. UD var överrumplat och svarade journalisterna att 
»frågan får lösas i vänskaplig ordning« och kulturministern var »av 
principiella skäl mycket tveksam«. De stora kulturinstitutionerna 
var som vanligt helt avvisande till tanken på återlämnande. Nå-
gon framställan från president Hável kom heller aldrig. Till stor 
del verkar debatten ha initierats och underblåsts av media. Men 
även i riksdagen vädrades saken. Riksdagsman Kaj Nilsson (mp) 
hade inför statsbesöket motionerat om återlämnande av krigsbyte 
till Tjeckoslovakien. 

Peter Skaarup, vice partiledare i Dansk Folkeparti, aktualisera-
de 2002 frågan om svenskt krigsbyte i ett drastiskt uttalande som 
snabbt refererades i danska och svenska media. Det talades om 
»tjuvgods« och »stulna kulturskatter« och om »den svenska militär-
diktaturens« agerande i Danmark på 1600-talet. Skaarup ville ta 
upp frågan i Folketinget för att få Danmarks regering att diskutera 
saken med den svenska regeringen. Det hela tystades snart ned av 
den danska regeringen. Ett av skälen till besinningen var insikten 
om att även danskarna tagit byten i de gamla krigen. 

Kjell Albin Abrahamsons artikel i Sydsvenskan 2007 var ock-
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så ett utspel om de gamla krigsbytena. Rubriken var alltså Svensk 
ovilja att lösa krigsbytesfrågan och artikeln avslutas med orden »Ma-
növerfältet för att lösa krigsbytesfrågan är enormt, den svenska vil-
jan tyvärr inte lika stor.« Abrahamson nämner två repatrieringsfall: 
den polska rullen och Fårbrevet. Det senare är inte något fastställt 

Otto Walde (1879–1963). Foto i Uppsala universitetsbibliotek,  
förmodligen taget 1916.
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krigsbyte, men jag ska strax återkomma till det fallet. »Med dessa 
två uppmuntrande exempel«, säger Abrahamson, »tar i princip den 
svenska generositeten slut.« Här har han naturligtvis direkt fel; det 
finns ju fler exempel, det ser man om man konsulterar Walde, men 
det är sant att den svenska hållningen genom åren inte direkt kan 
betecknas som generös. 

I augusti 2013 blossade frågan upp igen. Jag har bara uppgifter 
om detta från media. Den polske parlamentsledamoten Marek Poz-
nanski uppmanade i ett brev till det svenska kulturdepartementet 
Sverige att lämna tillbaka bokliga krigsbyten som tagits under de 
svensk-polska krigen på 1600-talet. Särskilt nämndes Copernicus-
samlingen i Carolina Rediviva. Poznanski menade att fredsavtalet 
från Oliwa 1660 hade innehållit klausul om restitution. Och det 
hade det visserligen, men den berör på intet sätt Copernicussam-
lingen. Som Peter Sjökvist övertygande visat (Biblis nr 68, 2015) 
kräver restitutionsklausulen i fredstraktaten endast återställande av 
ett enda bibliotek: det kungliga. 

Formellt och informellt
En sammanblandning i det allmänna medvetandet av krigsbyten, 
stöldgods och andra illegalt eller moraliskt suspekta bortföranden 
av kulturskatter är naturligtvis irriterande i debatten. Den polska 
rullen, till exempel, är ju ett krigsbyte liksom Würzburgbibliote-
ket, Djävulsbibeln och mycket annat. Fårbrevet kan vara det, men 
är det förmodligen inte. Samiska skelett till rasbiologisk forskning 
är väl knappast stöldgods, för vem kan äga sina förfäders kroppar, 
men kanske rör det sig om brott mot griftefriden? Haislaindianer-
nas totempåle, som ofta omtalats i pressen, blev ju däremot verkli-
gen stulen. Den återlämnades inte till Haislafolket, utan skickades 
dit som gåva från svenska staten 2006. Att ge något stulet som gåva 
förefaller bisarrt. 

Talet om »den rättmätige ägaren« kan också vara irriterande. 
Om inte Uppsala universitet skulle vara den rättmätige ägaren av 
Silverbibeln, vem skulle då vara det? Tjeckiska staten? Knappast. 
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Tjeckoslovakien? Dessa stater har aldrig ägt någon silverbibel. Var-
för fanns Silverbibeln i Prag 1648? Därför att Rudolf II hade valt 
att slå sig ned i den gamla kungaborgen där med sina samling-
ar. Han var tyskromersk kejsare, och normalt residerade sådana i 
Wien. Kanske borde Österrike …? Nej. Nationalstatstänkandet 
är en tankefälla. Sentida forskning troliggör dessutom att Rudolf 
II faktiskt personligen köpte Silverbibeln av en tysk adelsman, Jo-
hann Wilhelm von Laubenberg von Waggeg. Då uppstår frågan: 
hur hade Laubenberg kommit över handskriften? Och möjligen 
uppstår frågan: var finns närmaste personlige arvinge till Rudolf 
II? Och så vidare. 

Den formella sidan av saken är alltså helt klar när det gäller de 
gamla krigsbytena. Om en främmande makt skulle göra anspråk 
på krigsbyten som Sverige tagit, skulle det endast finnas en möjlig 
väg att lyckas enligt 1600-talets synsätt – återerövra dem. Men nu 
gäller inte 1600-talets synsätt. Det har förändrats åtskilligt under 
århundradenas gång, särskilt efter napoleonkrigen. Idag räknas 
förstörande och bortförande av kulturskatter som krigsförbrytelser, 
och FN verkar sedan 1995 enligt en resolution i generalförsam-
lingen för återställande av olagligt bortförda kulturskatter. Så nu 
finns det inget sätt att på legal väg återkräva krigsbyten från de 
gamla krigen. Men det finns förstås andra sätt att gå fram, och jag 
återkommer till detta. 

Den officiella svenska hållningen – fallet Fårbrevet 
1990 överlämnade den svenska staten det så kallade Fårbrevet, på 
färöiska Seyðabrevið, till Färöarna. Det rörde sig om den ena av två 
handskrifter av detta Fårbrev som fanns i Sverige. Det här var den 
äldre handskriften och den fanns i Kungliga biblioteket. Det andra 
exemplaret finns i Lund. KBs exemplar var inbundet i en färöisk 
lagsamlingsvolym som kallades Kungsboken, på färöiska Kongs-
bókin. Det innehåller till största delen Magnus Lagaböters landslag. 
Fårbrevet utfärdades 1298 i Oslo och rör bestämmelser om fåravel 
men också om andra förhållanden på Färöarna. 
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Handskriften som sådan är skriven i Bergen och kom på 
1300-talet till Färöarna. Den har tillhört det färöiska lagmans- 
ämbetet, och den siste färöiske innehavaren var lagmannen Pe-
der Jakobsson som uppehöll sig i Bergen 1599. Därefter vet man 
ingenting om volymen förrän den på 1680-talet återfanns i Anti-
kvitetskollegiet i Uppsala. Den kom med det ombildade kollegiet, 
Antikvitetsarkivet, till Stockholm och hamnade i KB när Antikvi-
tetsarkivet upplöstes 1780. 

Vi vet alltså inte om volymen var ett krigsbytesobjekt, vilket den 
mycket väl kan ha varit, eller en köpt handskrift, vilket är minst 
lika troligt – norröna handskrifter var föremål för ett ivrigt sam-
lande handlande under 1600-talet – men diskussionerna kring den 
sammanfaller till stora delar med argumenteringen i många åter-
krav av krigsbyte. 

Överlämnandet initierades av fyra riksdagsmotioner som 
behandlades i Kulturutskottet, vars betänkande 1989/90:KrU7 
hemställde att riksdagen till regeringen skulle förorda ett över-
lämnande av Kungsboken med Fårbrevet till Färöarna. Idag finns 
handskriften – tidigare Cod. Perg. 4:o nr 33 i KB – i Landsbiblio-
teket i Tórshavn. 

Kulturutskottets betänkande är undertecknat av Åke Gustavs-
son (s), och om han också är betänkandets textförfattare, har han 
därmed gjort en lysande sammanfattning av Fårbrevets karaktär 
och historia, av tidigare riksdagsbehandlingar av liknande ärenden 
och om den formella och officiella svenska inställningen till åter-
förande av kulturföremål till ursprungsländer. 

I den rent formella delen fastslås att enligt regeringsformens ni-
onde kapitel, paragraferna 8 och 9, och nu är det fråga om 1974 
års regeringsform, står statens medel och dess övriga tillgångar till 
regeringens disposition (med vissa undantag som dock inte gäller 
här). Riksdagen fastställer visserligen grunderna för förvaltningen 
av statens egendom och förfogande över den, men i detta fall finns 
inga särskilda föreskrifter som går emot regeringens dispositions-
rätt. Inte heller några donationsförbehåll. 
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Betänkandet erinrar om kapitel 5 i Lagen om kulturminnen 
1988:950 som innebär att äldre svenska och utländska kulturföre-
mål som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet inte får 
föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. 

Sveriges inställning till återförande av kulturföremål har hittills, 
säger betänkandet, varit att en bedömning bör göras i varje enskilt 
fall. Det finns inte någon konvention som förpliktigar Sverige att 
återlämna kulturföremål, och Sverige har här intagit en restriktiv 
hållning. 

Sedan påpekas att många utifrån komna kulturföremål blivit en 
del av det svenska kulturarvet, och många torde ha större betydelse 
för Sverige än för ursprungslandet. Det kan också vara svårt att 
avgöra vad som ska anses som ursprungsland och hur kulturföre-
målen kommit i svensk ägo. Så görs en exkurs med exemplet Sil-
verbibeln. Utskottet framhåller också att »om inte ursprungslandet 
framställer önskan därom, det endast undantagsvis finns skäl pröva 
frågan om återförande av kulturföremål till ursprungslandet.«

Utskottet har fått förstå att det under hand har kommit starka 
önskemål till utbildningsdepartementet om överförande av Kungs-
boken med Fårbrevet till Färöarna från färöisk sida. 

Sedan följer en lång och omsorgsfull motivering av varför det 
vore särskilt viktigt att Fårbrevet hamnade på Färöarna, där inga 
medeltidsdokument över huvud taget finns. Skälen är symboliska, 
språkvetenskapliga, nationellt identitetsskapande, och viktiga för 
markeringen av den svensk-färöiska samhörighetskänslan. Reger-
ingen bör välja formerna för överföringen. 

Slutkläm: »Utskottet vill starkt understryka att utskottets ställ-
ningstagande i fråga om Kungsboken [med Fårbrevet] har skett 
mot bakgrunden av de mycket speciella förhållandena i ärendet 
och att ställningstagandet därför inte kan tas till intäkt för att en 
ändring i praxis av frågor om återlämnande av kulturföremål till 
ursprungsländer bör komma till stånd.«
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För och emot återlämnande
Det var den officiella svenska ståndpunkten 1989. Om man bortser 
från den formella sidan av saken och kanske ibland den officiella, 
vilka skäl finns det då att återföra krigsbytesföremål till ursprungs-
platser eller ursprungsorganisationer eller tidigare ägare? Och vilka 
skäl finns det att inte göra det? Återförande eller ej är som sagt inga 
avgöranden som behöver eller ens kan fattas av bibliotekarier, arki-
varier eller museifolk. Men om man arbetar med krigsbytesböcker, 
till exempel, är det förmodligen ganska viktigt för en själv att veta 
vad man tycker. Dessutom kan man i vissa fall få en rådgivande 
funktion i sådana frågor. 

Argument för ett återlämnande av en viss klenod är ofta att fö-
remålet har ett nationellt, etniskt eller i övrigt prestigemässigt värde 
i sitt ursprungliga område. Mot detta hävdas ofta att det är oklart 
vad som är det ursprungliga området (platsen som det hämtats 
från, platsen där det tillverkats, platsen där den siste ägaren bodde 
när det togs?). Vidare ifrågasätts gärna att det rör sig om en plats 
eller ett område. Det kan ju också vara fråga om en organisation, en 
person och så vidare. Och när det gäller det symboliska eller identi-
tetsskapande värdet har föremålet ofta efter väldigt lång tid fått ett 
sådant i Sverige, där det numera ingår i det nationella kulturarvet. 
Dessutom brukar man hävda att beskrivningar och kataloguppgif-
ter med föremålets placering i Sverige skulle bli obsoleta och skapa 
förvirring för forskningen. Mot detta sista argument kan då hävdas 
att i dagens IT-samhälle finns inga svårigheter att ändra register-
uppgifter på ett effektivt sätt. Men, genmäler någon då, de gamla 
handskrivna anteckningarna som inte tillhör dagens moderna IT 
ligger ändå kvar och skvalpar här och där och ger fel uppgifter. 
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Några personliga reflektioner
För mig personligen är det helt klart att ingen kan göra några legala 
krav på restitution av krigsbyten som Sverige (och det gäller förstås 
inte bara Sverige) tagit i de gamla krigen. Däremot är det klart att 
i de gamla krigen skedde många direkta förbrytelser, och kan man 
bevisa eller åtminstone starkt indikera stölder (alltså inte rov), vilket 
torde vara oerhört svårt och direkt osannolikt, så bör förstås sådant 
klaras upp. Men då är det å andra sidan inte fråga om krigsbyte och 
restitution. 

Omplacering av föremål som genom de gamla krigen hamnat 
på »fel« plats i världen, tycker jag man alltid måste kunna diskutera. 
Här blir det fråga om ytterst intrikata överväganden. Och det gäller 
då inte restitution av krigsbyte, utan internationellt kulturellt sam-
arbete. I dagens värld där länder delas i snabb takt och nya stater 
hela tiden bildas, krävs en stor restriktivitet i fråga om omflyttning-
ar av kulturarvsföremål. En svår karusell skulle lätt bli följden om 
man så att säga måste kasta ett fläskben åt varje nyfödd valp. 

I diskussionerna om återförande av krigsbytesföremål och 
kulturföremål över huvud taget skulle jag för min del önska ett 
starkt nedtonande av nationalistiska, chauvinistiska och fetischis-
tiska känslor. Däremot en större betoning av bevarande, skydd och 
framförallt tillgänglighet. 

Jag skulle också önska ett annorlunda vi-och-de-tänkande. Vi, 
svenskarna, och de, danskarna eller polackerna eller tyskarna, är 
inget rimligt synsätt. Jag får ingen vi-känsla när jag tänker på Gus-
tav II Adolf eller Karl X Gustav. Vi är för mig vi som lever idag, och 
de är de som levde då och förde dessa krig. Det är vi som lever idag 
som har skyldighet att – och glädjen att kunna – samarbeta om alla 
dessa intressanta kulturarvsföremål. 
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Slaviska kyrilliska och glagolitiska 
krigsbyten i svenska bibliotek 

Proveniensbeskrivningar i databasen ”Cyrillic and  
Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden”

Per Ambrosiani

1. Inledning
Inom ramen för projektet Digitaliserade beskrivningar av slaviska 
kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek 
och arkiv pågår sedan 2010 ett omfattande inventerings- och be-
skrivningsarbete. Beskrivningarna omfattar sammanlagt över fy-
rahundra tryckta böcker, drygt hundra handskriftsvolymer och 
ungefär hundratjugo handskriftsfragment på bibliotek och arkiv i 
Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Västerås och an-
dra orter, varav det största antalet tryckta böcker och handskriftsvo-
lymer förvaras på Uppsala universitetsbibliotek (knappt trehundra 
respektive ett sjuttiotal). De flesta av dessa beskrivningar kommer 
att finnas fritt tillgängliga via Internet i en publik databas, Cyrillic 
and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden (CGS). Projektet 
bedrevs under perioden 2010–2013 med stöd av Riksbankens ju-
bileumsfond under ledning av docent Antoaneta Granberg, Göte-
borgs universitet, och utöver henne har ytterligare tre forskare varit 
verksamma inom projektet: professor Irina Lysén, Uppsala univer-
sitet, docent Alexander Pereswetoff-Morath, Stockholms universi-
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tet, samt professor Per Ambrosiani, Umeå universitet. Projektdel-
tagarnas kombinerade språkkunskaper och samlade vetenskapliga 
erfarenhet har gjort det möjligt att åstadkomma mer fullständiga 
och detaljerade beskrivningar av de aktuella dokumenten än vad 
som är möjligt inom ramen för exempelvis LIBRIS, bland annat 
eftersom man har kompetens att läsa och translitterera både ky-
rillisk och glagolitisk text (se till exempel bild 1, vilken återger det 
glagolitiska respektive kyrilliska titelbladet i en ABC-bok tryckt i 
Rom 1753).

Som ämnesspecialister har medlemmarna i forskargruppen 
också kännedom om sådana referensverk, specialkataloger och be-
skrivningar, i många fall publicerade på slaviska språk som ryska, 
ukrainska, bulgariska, serbiska, kroatiska, etcetera, som är nödvän-
diga att konsultera för att kunna identifi era äldre slaviska tryck och 
handskrifter. Tack vare denna bredare referenshorisont har det i 
fl era fall varit möjligt för gruppen att identifi era ofullständiga eller 
defekta exemplar, som exempelvis tryckta böcker utan titelblad el-
ler kolofon, enstaka tryckta blad och handskriftsfragment av olika 
omfång.

Som redan nämnts innehåller CGS-databasen beskrivningar av 
kyrilliska och glagolitiska tryckta böcker, kompletta handskriftsvo-
lymer, samt handskriftsfragment av olika omfång, i de fl esta fall 
med kyrklig anknytning: evangelieböcker, psaltare, med mera. De 
slaviska pergamentsfragmenten kommer ursprungligen från hand-
skrifter vilka med stor sannolikhet tagits som krigsbyte av svenska 
trupper i nordvästra Ryssland, i synnerhet under perioden 1580–
1620.1 Lars Steensland argumenterar för att de svenska fragmenten 
i första hand kommer från klosterbibliotek snarare än från vanliga 
församlingskyrkor, men konkreta proveniensdetaljer för de enskil-
da fragmenten är fortfarande i stort sett okända.
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Bild 1. Matthæus Caraman: Bukvar slavenskij (CGS 3285F, http://libris.
kb.se/bib/11644276, där det även återfi nns en länk till ett digitalt surrogat 
av det aktuella exemplaret vid Umeå universitetsbibliotek). Det kyrilliska 
titelbladet (till höger) har texten ”BUKVAR´ | SLAVENSKIJ | PISME-
NY | PREPODOBNAGO | KYRILLA | SLAVJANOM´́  EPISKOPA | 
NAPEČATAN´́ . | V´́  RIMĚ | Typom´́  Svętago Sobora ot Razmno|ženię 
Věry. V´́  lěto a ps n g [= 1753] | Izvoleniem´́  Starěišich´́ .”. Det glagolitiska 
titelbladet (till vänster) har texten ”BUKVAR´ | SLAVENSKIJ | PISMENY 
| Veličajšago Učitelě | B. IERONIMA | STRIDONSKAGO | Napečatan :́ | 
V´ RIMĚ | Tipom´ Světago Sobora ot Razmno|ženiě Věri. V´ Lěto č o l v [= 
1753]. | Izvoleniem´ Starěišich .́”. Reproduktion: Umeå universitetsbibliotek.



98

Utöver denna typ av material finns i Sverige åtminstone två stör-
re samlingar av ryska arkivdokument vilka är relevanta i krigsby-
tessammanhang. Det ena är det så kallade Ockupationsarkivet från 
Novgorod, vilket fördes till Sverige efter freden i Stolbova 1617 och 
senast har beskrivits av Elisabeth Löfstrand och Laila Nordqvist.2 
Det andra är det så kallade Smolenskarkivet, som innehåller en 
samling dokument där huvuddelen härstammar från den västryska 
staden Smolensk i början av 1610-talet. Handlingarna togs först 
som krigsbyte av de polska trupper som efter en lång belägring in-
tog staden, men kom senare till Sverige genom de svenska militä-
ra operationerna i Polen under mitten av 1600-talet. Detta arkiv 
håller för närvarande på att beskrivas inom ramen för ett separat 
projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Av olika skäl har 
varken Ockupationsarkivet från Novgorod eller Smolenskarkivet 
ingått i det aktuella projektet, och dessa dokument finns därmed 
inte beskrivna i CGS-databasen.

Utöver dessa två dokumentsamlingar med rysk anknytning 
finns det i svenska bibliotek och arkiv även ett antal böcker på 
polska och tjeckiska vilka kan karakteriseras som krigsbyten, men 
eftersom dessa språk skrivs med det latinska alfabetet ingår dessa 
böcker inte i CGS-databasen och kommer därmed inte att vidare 
tas upp i detta sammanhang.

2. Slaviska kyrilliska och glagolitiska krigsbyten i CGS: 
två grundtyper
Förutom de ovan nämnda pergamentsfragmenten är det endast ett 
fåtal poster i CGS-databasen som beskriver vad som entydigt kan 
betraktas som krigsbyten. Bland dessa kan vi identifiera två olika 
typer.

2.1. Till den första typen hör vad som skulle kunna kallas ”egent-
liga” krigsbyten, det vill säga mer eller mindre kompletta volymer, 
där såväl bokband som inlaga har förts till Sverige som en samman-
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hållen fysisk enhet. Som exempel på slaviska glagolitiska och kyril-
liska krigsbyten av denna typ kan nämnas två exemplar av Nya tes-
tamentet i översättning till kroatisk kyrkoslaviska, vilka idag ingår 
i samlingarna på Kungliga biblioteket i Stockholm. Båda böckerna 
är tryckta i Urach utanför Tübingen i södra Tyskland på 1560-ta-
let, och av det exlibris som återfinns på titelbladet av den ena voly-
men (se bild 2)3 framgår att de tidigare har tillhört den österrikiske 
kardinalen och fursten Franz Seraph von Dietrichsteins bibliotek 
i Nikolsburg/Mikulov i nuvarande Tjeckien, varifrån de år 1645 
togs som krigsbyte av svenska trupper.4 Liknande exlibris finns no-
terade bland annat på slaviska böcker vid Stifts- och Landsbiblio-
teket i Västerås5, där totalt ett sjuttiotal Västeråsvolymer kommer 
från biblioteket i Nikolsburg.

Den ena av de två kyrkoslaviska volymerna på Kungliga bibli-
oteket innehåller två sammanbundna tryck, dels Nya testamentets 
första hälft med evangelierna och apostlagärningarna, tryckt med 
glagolitiska bokstäver år 1562 (se bild 2), dels Nya testamentets an-
dra hälft med bland annat epistlarna, tryckt med glagolitiska bok-
stäver år 1563 (se bild 3). Den andra volymen innehåller däremot 
endast den första hälften av Nya testamentet och är tryckt år 1563 
med kyrilliska bokstäver (se bild 4).6
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Bild 2. Nya testamentet, del 1, Tübingen 1562 (titelblad). (CGS 95A, http://
libris.kb.se/bib/2941823). ”PRVI DEL | NOVOGA TESLAMENTA [sic], 
| VATOM JESU SVI ČETIRI E|vangelisti i Diěne apustolsko, iz mnozih´ | 
ězikov, vopšteni sadašni i razumni Hrvacki | ězik, po ANTONU Dalmatinu, 
i STI|PANU Istrianu, spomoštu drugih | bratov, sada prvo verno | stlmačen. 
Der erst halb Th eil des newen Te|staments / darinn sein die vier Euangelis-
ten / vnd der A|postel Geschicht / jetzt zům ersten mal in die Cro|batische 
Sprach verdolmetscht / vnd mit | Glagolischen Bůchstaben | getruckt. | V 
TUBINGI. | Leto od Krstova roistva. | č. f. m. b. [=1562].” Reproduktion: 
Jens Östman, Kungliga biblioteket.
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Bild 3. Nya testamentet, del 2, Tübingen 1563 (titelblad). (CGS 105A, 
http://libris.kb.se/bib/2941823). ”DRUGI DĚL | NOVOGA TEŠTAMENTA, 
| VKOMSE ZADRŽE APUSTOLSKE | Epistole, po Ordinu kako broj na 
drugoi | strani ove Harte kaže. | Der ander halb theil des newen Testa|ments / 
jetz zům ersten in die Croba|tische Sprach verdolmetscht / | vnd mit Glagolis-
chen | Bůchstaben ge|truckt. | PSAL. zi. [= 19] | Vavsu Zemlju izide glaś  nih´ : 
i na | konce okrugla Zemlě bě|sedě nih .́ | ŠTAMPAN VTUBINGI, | č. f. m. v. 
[=1563].” Reproduktion: Jens Östman, Kungliga biblioteket.
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Bild 4. Nya testamentet, del 1, Tübingen 1563 (första bevarade sidan). (CGS 100A, 
http://libris.kb.se/bib/2941824). ”PRESVETLOMU, | VISOKOROJENOMU 
HR|CEGU I GOSPODINU, GOSPO|dinu Bolfu, Knezu poli Rena, i | Voivode 
Vbavarii, i Kne|zu Valdencě.” Reproduktion: Jens Östman, Kungliga biblioteket.
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I de aktuella LIBRIS-posterna återges endast de tyskspråkiga av-
snitten av respektive titelblad, medan de glagolitiska respektive 
kyrilliska texterna endast representeras av tre punkter. Texten på 
titelbladet på bild 3, vilket ju inte är placerat i början av den aktu-
ella volymen, återges emellertid inte alls i LIBRIS. Librisposterna 
saknar även uppgift om att de aktuella böckerna till största delen är 
tryckta med glagolitiska respektive kyrilliska bokstäver. Samman-
taget underlättar detta inte för den som önskar använda LIBRIS för 
att få en allmän överblick över förekomsten av äldre slaviska böcker 
i Sverige eller, mer specifikt, för att bestämma huruvida en viss ut-
gåva finns representerad i LIBRIS eller ej. Så redovisas exempelvis i 
Vorndrans arbete 1977 fjorton bevarade exemplar av det glagolitis-
ka Nya testamentets del 1, tio exemplar av det glagolitiska Nya tes-
tamentets del 2 och sex exemplar av det kyrilliska Nya testamentets 
del 1, utan att någonstans de svenska exemplaren nämns. Stock-
holmsexemplaret av det kyrilliska Nya testamentets del 1 finns inte 
heller noterat i den systematiska redovisning av äldre kyrilliska 
tryck som för närvarande är under utgivning i Moskva.7

2.2. En annan typ av krigsbyten utgörs av fragment med kyrillisk 
eller glagolitisk text vilka har följt med olika typer av värdpublika-
tioner vilka har tagits som krigsbyte: det kan röra sig exempelvis 
om pappers- eller pergamentblad som har använts som fyllning i 
traditionellt utförda bokband. I vissa fall är sådana blad fortfarande 
fysiskt förenade med värdpublikationen, medan i andra fall denna 
typ av fragment skilts från sina värdpublikationer och placerats i 
särskilda fragmentsamlingar.

2.2.1. Till denna typ av ”sekundära” krigsbyten hör bland an-
nat omslagen till två volymer vilka togs som krigsbyte av svenska 
trupper på 1620-talet från jesuitkollegiet i Riga och idag ingår i 
Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. I det ena fallet rör det sig 
om ett fragment av en kyrkoslavisk kyrillisk pergamentshandskrift 
från 1200-talet med text ur Apostlagärningarna, vilket fortfarande 
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fungerar som omslag till ett exemplar av Peter Canisius Catechis-
mus Graecolatinus, tryckt i Ingolstadt år 1614 (se bild 5). Det andra 
fallet, omslaget till ett exemplar av Sententiæ et loci quidam insig-
niores, tryckt i Poznań år 1583 (CGS 6640A; UUB Script. lat. coll. 
Poetæ 61:263), har nyligen beskrivits av Antoaneta Granberg (2015) 
och utgör ett fragment av en kyrkoslavisk kyrillisk så kallad Pro-
log-handskrift från 1400-talet.

I båda dessa fall skiljer sig beskrivningarna i CGS-databasen 
på ett principiellt sätt från de traditionella katalogbeskrivning-
na: i de senare är fokus på värdpublikationen, och det faktum att 
omslaget utgör ett handskriftsfragment noteras i bästa fall i band-
beskrivningen.8 I CGS-databasen är fokus tvärtom på de slaviska 
handskriftsfragmenten, medan den bibliografiska beskrivningen av 
värdpublikationen begränsas till vad som är nödvändigt för att en-
tydigt kunna lokalisera fragmentet.

2.2.2. Ett unikt exempel på fragment vilka har följt med en värdpu-
blikation tagen som krigsbyte är ett fyrtiotal blad från sammanlagt 
fyra exemplar av tre kyrilliska inkunabelutgåvor tryckta i Kraków 
på 1490-talet av boktryckaren Schweipolt Fiol (Horologion [se bild 
6], Triod postnaja och Triod cvetnaja, se CGS 40A, 50A resp. 60A 
och 60B), vilka tidigare fungerade som fyllning i pärmen på ett ex-
emplar av Apuleius Asinus Aureus, tryckt i Bologna år 1500. Boken 
togs som krigsbyte av svenska trupper i Frauenberg/Frombork i 
Polen år 1626 och hamnade så småningom i Uppsala universitets-
biblioteks samlingar.9 Troligen i början av 1900-talet avlägsnades 
bladen med kyrillisk skrift från bokbandet, och någon gång där-
efter fördes de av okänd anledning först till Kungliga biblioteket 
och därefter till Riksarkivet, där de länge förblev oidentifierade (så 
finns de till exempel inte förtecknade i Undorf 2012). I samband 
med arbetet med CGS-databasen har de nu kunnat identifieras.10 
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Bild 5. Omslag till ett exemplar av Canisius Catechismus Graecolatinus, Ingol-
stadt 1614 (CGS 6070A, http://libris.kb.se/bib/19383679; UUB Obr. 67:190). 
Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek.
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Bild 6. Ett dubbelblad ur Schweipolt Fiols Horologion, Kraków 1491 (CGS 40A;  
Riksarkivet, Deposition från KB, A 103, 3 [“Ur 32:92”]). Reproduktion: Riksarkivet.
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3. Avslutning
Som vi har sett återfinns bland den stora mängd krigsbyten som 
kom till Sverige i samband med de svenska truppernas militära ak-
tiviteter under 1600-talet i bland annat Ryssland, Lettland, Polen 
och Tjeckien endast ett mindre antal tryckta böcker och hand-
skrifter tryckta eller skrivna med kyrilliska eller, mer sällan, gla-
golitiska bokstäver. Detta gäller även om vi räknar in de kyrilliska 
pergamentfragment som vi vet kommer från Ryssland, men där 
den exakta proveniensen i de flesta fall är okänd. Om vi därutöver 
inkluderar även de ryskspråkiga arkivhandlingar som återfinns i 
Ockupationsarkivet från Novgorod och i det så kallade Smolensk- 
arkivet blir materialet storleksmässigt mer betydande, men det är 
fortfarande betydligt mindre än antalet krigsbyten tryckta eller 
skrivna med latinska bokstäver. Inte desto mindre speglar materi-
alet en viktig del av svensk bok- och arkivhistoria, och det är min 
förhoppning att CGS-databasen kommer att bidra till att göra de 
kyrilliska och glagolitiska krigsbytesvolymerna liksom även det öv-
riga äldre kyrilliska och glagolitiska materialet i svenska bibliotek 
och arkiv mer synligt, både för nationell och internationell bokhis-
torisk forskning.
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Noter
1 Se Steensland 2005, 216 f.
2 Se Löfstrand & Nordqvist 2005–2009.
3  Jmf. även den delvis avlägsnade etiketten på den första bevarade sidan i den andra 

volymen (se bild 4).
4 Se Walde 1916, 247 ff.
5 Se Gawryś 1961, 8, 43, 50.
6  Kungliga bibliotekets exemplar av denna utgåva saknar titelblad, och boken börjar 

med första sidan i förordet. Andra kända exemplar av samma utgåva innehåller ett 
titelblad med både kyrkoslavisk text tryckt med kyrilliska bokstäver och tysksprå-
kig text, jmf t.ex. Vorndran 1977, 37 ”PRVI DEL NO|VOGA TEŠTAMENTA, 
| VATOMSU VSI ČETIRI EVAN|gelisti i Apustolska D´jan´ja, iz´ | mnozih´ 
JAzikov´ vsadašni opšteni i | razumni Hrvatski jazik ,́ Po Antonu | Dalmatinu i 
Stipanu Istrijanu, spo|moštu drugih´ Bratov ,́ verno stl|mačeni, i Sciruličskimi | 
Slovi naiprvo sada | štampani. | Der erst halb Theil des newen Te|staments / darinn 
sein die vier Euangelisten | vnd der Apostel Geschicht / jetzt zum ersten mal in die 
| Crobatische Sprach verdolmetscht / vnd mit | Cyrulischen Buchstaben | getruckt. 
| VTUBINGI. | a. f. y. g. [=1563]”. Översiktliga beskrivningar av alla tre utgåvorna 
återfinns i Vorndran 1977, 27 f., 33 f., 37–39. 

7 Se Nemirovskij 2009, 2011, 2012.
8  Se till exempel Librisposten för Canisius Catechismus Graecolatinus 1614 (http://li-

bris.kb.se/bib/19383679), där omslaget kortfattat beskrivs: ”Med omslag av kyrk-
slavisk handskrift”. Jag tackar Antoaneta Granberg som har uppmärksammat mig 
på denna i april 2016 upprättade Librispost.

9  Se Walde 1916: 72–82; nuvarande signum är Copernicana 30, se http://libris.kb.
se/bib/8929772.

10 För en detaljerad genomgång, se Ambrosiani 2015.
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Digitising Heritage Collections 
New Readers for Old Books

Kristian Jensen

A previous media revolution
In the early years of World War II President Franklin D. Roosevelt 
wrote to the president of the Society of American Archivists:

At this time, and because of the conditions of modern war against which 
none of us can guess the future, it is my hope that the Society of Ameri-
can Archivists will do all that is possible to build up an American public 
opinion in favor of what might be called the only form of insurance that 
will stand the test of time. I am referring to the duplication of records by 
modern processes like the microfilm so that if any part of the country’s 
original archives are destroyed, a record of them will exist in some other 
place.1

At a meeting sponsored by the Library of Congress and the Ameri-
can Council of Learned Societies in June of 1940 it was concluded 
that, given the deteriorating state of affairs aboard, ‘the centre of 
learning would shift to the United States [and therefore] a plan 
should be developed to bring microfilm copies of source materials 
from all parts of the world to [America]’.2

This view was grounded in the emerging commercialisation of 
microfilms. In 1938 Eugene Power founded University Microfilms, 
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which digitised early printed books in the British Museum Library 
and elsewhere in Britain. He saw a business opportunity. Others, 
notably Robert Binkley, saw microfilms as a new medium which 
revolutionised and, more importantly, democratised access to re-
search materials, giving world-wide access for new groups of re-
searchers who could get to use materials previously accessible only 
at great expense and with great trouble. This in turn would radi-
cally change research behaviour itself.3 For Binkley microfilms of 
research materials were an important part of creating a socially and 
geographically broad base of researchers who could for themselves 
access facts and in this way be a bulwark against fascism. He saw 
the success in Italy, Spain and Germany of Nazism and Fascism 
as partly caused by the monopoly of knowledge held by universi-
ty based academics. When they caved in to the pseudo-science of 
Nazism there was no broad popular base of researchers who could 
form an informed opposition. In the same spirit, microfilms were 
crucial for Binkley to give academic potential and credibility to the 
many newly created US universities, part of Roosevelt’s New Deal 
giving work to unemployed academics.

Men like Binkley and Power saw the medium of microfilm as 
even more radical than the invention of printing. They used lan-
guage which we recognise from contemporary digital evangelists. 
The Second World War frustrated Power’s original plan to extend 
his microfilm business to cover the rest of Europe beyond Britain; 
yet his work gained significant momentum because of the war.

Through his connections at the Library of Congress Power got to 
know General William Donovan, who led the newly created Office 
of the Coordinator of Information, OCI, the precursor of the CIA. 
Power’s company microfilmed materials for the OCI to be shipped 
from Britain to the US and OCI provided him with sophisticated 
photographic equipment, which he could also use for his scholarly/
commercial purposes. He retained the equipment after the war.

Power’s enterprise benefited from a massive Rockefeller Founda-
tion grant of $100,000 which he used for digitising books printed 
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in Britain before 1642, probably bearing his own commercial in-
terest in mind as much as the Rockefeller Foundation’s stipulation 
that the grant was intended for preservation purposes.

Historic printed books were felt to be at the core of a shared 
British and US cultural heritage and it was central to the curricu-
lum of academic studies not least in the States as University edu-
cation expanded in the post-war years, but also in post-war Britain 
where numerous departments of History and of English Literature 
were created in Britain’s old and many in the new universities, es-
pecially during the 1960s.

Eugene Power’s business model worked, covering in the end 
close to all books published in Britain before 1701, while another 
company later covered the eighteenth century. Serious money was 
made from selling microfilms to universities not least in the US 
where students and staff would otherwise have had no access to the 
type of material which it was then expected that academic studied.

Microfilms of British historic books played an important part 
in creating the strong post-war US academic engagement with the 
study of British historic books and book collections. The arrival of 
US scholars to London, Oxford, Cambridge, Edinburgh, Dublin 
became a regular part of the British academic and social diary, and 
catering for their needs was part of running research libraries in 
Britain. Big projects like the ESTC sprang from the UK/US col-
laboration; links to them gave British institutions easier access to 
grants from US funding bodies, both government and private.

Historic collections, digital products and users
It is remarkable how the commercial microfilm projects, created 
around cultural values prevailing in the central decades of the 
twentieth century, have moved British historic books into the 
digital world. Nearly all British pre-nineteenth-century books are 
available on a commercial model, provided as Early English Books 
on Line (EEBO) by Chadwick Healey and as Eighteenth Century 
Collections Online (ECCO) by Gale Cengage. 
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The underlying cultural assumption which made a success of 
this commercial model was based on the wiew that these historic 
documents are at the core of British, European and US self-under-
standing. This now seems less obviously true than it did even in 
the late 1990s when the online ECCO and EEBO products were 
created. This change reflects the globally shifting economic power. 
It is no coincidence that in recent years the British Library’s dis-
cussions with digitisation companies, the successors to microfilm 
companies, have focused on books and journals in Arabic. One 
of our major externally funded digitisation programmes is focused 
on our collection of historic Indian printed books, some 140,000 
items strong, while another focuses on archival material relating to 
the history of the Persian Gulf, funded by the Qatar Foundation.

Perhaps even more remarkable than the successful transition 
from a microfilm business model to a digital business model is the 
involvement of Google, one of the most dominant corporations of 
the new digital economy. Google Books was launched in 2004 and, 
especially in the early years, it drew heavily on the cultural impor-
tance of European historic books, not least as legal issues in the US 
and in Europe made it difficult for their business model to give ac-
cess to in-copyright materials. Google has invested enormous sums 
of money in historical books. They have digitised tens of millions of 
European books, exclusively focussing on out of-copyright books, 
that is in practice historic books printed before 1875. Differently 
from the microfilming projects of the past, which focused on Brit-
ish books, however, Google’s digitisation is conceived as universal, 
and the initial emphasis on European and American books is now 
being supplemented by a rapid expansion into books printed out-
side the US and Europe and in non-European characters. What it 
has cost them we do not know, but I do know that if we at the Brit-
ish Library ourselves had had to digitise the some 400,000 historic 
books Google have digitised from our collection, it would have cost 
us more than £30,000,000. It would never have happened.

Historic books have never been more easily accessible and prob-
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ably never more used than now. Our written heritage would not 
have made it into visibility in the digital age without corporate in-
vestment.

We are now in a very different world from the world of Power 
and Binkley, but we are again in the middle of a media revolution 
which involves a radical change in user expectations and behaviour. 
We are also in a different cultural environment. Far from feeling 
confident that historical studies are an obvious part of a shared 
cultural identity students of the humanities feel their subjects to 
be under threat. We regularly see reports written about the rele-
vance of the Humanities, mainly aimed at persuading politicians 
and other decision makers who evidently need to be persuaded, or 
the reports would not need to be written.

Our users are changing too; their research aims and methods 
are now very different, but we are not witnessing a simple picture 
of a loss of interest in the past as one might suspect if one looked at 
policy statements. On the contrary there seems to be an insatiable 
appetite for the past. Television companies produce historical series 
at least as much as ever, if not more. There is a growing number of 
historical television dramas ranging from the Tudors to the lives 
of masters and servants in large historic houses. People trawl the 
resources available on the internet for the history of their fami-
ly. Private companies like Find My Past have invested significant 
amounts of money in digitising very substantial amounts of histor-
ical materials to make them available to family historians and to 
create sophisticated if specialised search interfaces.

Looking at these phenomena as an economic historian of the 
future might do, the evidence provided by investment strategies of 
major companies does not support the view that our historic col-
lections are culturally marginal. This is an important realisation. 
Not only do we have companies which have invested vast sums in 
making historic materials available. We are also confronted with 
a research audience as well as a wider cultural audience, which in 
general is interested in history and culture, if given the opportunity. 
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But at the same time as cultural attitudes to the past are chang-
ing, ways of reading, studying and researching are changing too. 
At a very basic level users have different linguistic abilities from the 
more uniformly highly educated users of the past. 

So I am no cultural pessimist, but there is no doubt that it is a 
difficult task which requires significant change of our institutions 
to meet the expectations of users, to match their ways of engaging 
with resources, to make our historic collections as easily accessi-
ble, understandable, meaningful and, why not enjoyable, as the 
many other sources for information with which our audiences are 
engaged. The expectations and working methods of students who 
have grown up with digitally accessible information and with dig-
ital research do not immediately associate physical historic collec-
tions with sources of information.

Beyond an audience of academic researchers we need to present 
our resources as meaningful both for historical research and for 
heritage engagement. For the latter we must be distinct in a crowd-
ed market, and our offering must enable an audience to engage 
with the past by making it meaningful for today and the unique 
space for libraries can be one where heritage engagement is chal-
lengingly informed by analytical research insights.

There are no easy answers to the question of how this is done; 
the answers are not going to be the same everywhere, and there is 
no reaching a new status quo. We will have to continue to think 
about our audiences and how we can make them understand that 
our collections are there for them. 

I will not present any answers but use some of the recent ex-
periences of the British Library to suggest ways in which we have 
sought to make our collections relevant for contemporary audienc-
es. I will structure this around three themes, Research, Enjoyment, 
and Relationship building
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Research

The wider digital background
Let me begin with research. I shall focus on research specifically 
and directly related to historic and special collections, but the Brit-
ish Library engages with research over a wider spectrum, much of 
which also benefits the engagement with special collections. For 
instance the British Library participates in the EU funded project 
called THOR, Technical and Human infrastructure for Open 
Research, which aims to create an infrastructure which integrates 
the information that constitutes the research lifecycle. It aims to 
make it the default that research in the open environment connects 
researchers, articles, data, organisations, funders, grants, projects, 
patents, publishers, making the use of persistent identifiers the de-
fault. The successful outcome of this research will also benefit users 
of special collections materials. With our emerging close collabora-
tion with the UK national centre of excellence for research in big 
data, named in honour of Alan Turing whose work was essential for 
the breaking of the Enigma code during WWII and to mark the 
official regret for his subsequent persecution by the state for being 
homosexual, which led to his suicide. The Alan Turing Institute 
will have its headquarters in the British Library’s flagship building 
in London and we aim to work with them to expand this type of 
research, also on data relating to our historic collections. Here I 
will however concentrate on research specifically related to special 
collections.

Book historians
A major group who use our collections for research are traditional 
humanities researchers whose needs we think we know well.

Humanities researchers working on their own on individual 
projects in our reading rooms will not disappear in the immedi-
ate future, and we will still cater for their needs. A small section 
of them are interested in book history and related fields. But even 
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they work differently, communicate on-line, form virtual research 
groups, download images and text, want to take and publish their 
own digital photographs and they want different types of informa-
tion, either because it is now possible to get it or because new areas 
of research have emerged.

One example of this is provenance for which there has been a 
growing interest. When I designed the Bodleian Incunable Project 
in the early 1990s I put great emphasis on provenance as one can 
see from the printed publication, which is now also available in 
digital form.4 The catalogue contains details on several copy specif-
ic aspects, as well as very detailed textual analysis of the volumes. 
Cristina Dondi has since taken the data into a new environment, 
funded by the European Commission, under a project called Mate-
rial Evidence in Incunabula which provides increasingly joined-up 
access to provenance data for incunabula, as well as making the 
textual data more easily accessible. 5 The project funds researchers 
working on provenances in a number of institutions, including one 
working for three years on incunable provenances in the British 
Library. It is a perfect example of a research project which reaches 
beyond itself enabling us to engage future researchers better. The 
system that is being created also allows institutions to use Material 
Evidence in Incunabula for cataloguing their incunabula and them-
selves providing the data which will feature in the shared resource

There are also readers who are interested in hand painted deco-
ration in books, in marginal notes and binding stamps. We cannot 
catalogue our vast collections in such detail that our metadata meet 
all specialist potential research requirements. To meet such special-
ist needs we have to rely on specially funded projects, which require 
very careful and sometimes firm management to ensure that they 
fit the wider information structures of the library so that they are 
sustainable and do not get left behind when digital information 
systems change. We must also be the ones who seek to ensure that 
specialist resources can join other types of information so that they 
add up to something larger than each research project. Information 
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on bindings is important for provenance studies and provenance 
information is important for the study of hand painted decoration. 
Joined-up resources add up to more than the sum of their separate 
parts. 

Special collections for wider groups of researchers
We want to work with those who have a specific interest in our 
collections, but if we focus exclusively on such specialist research 
we will fail to reach a wider audience, researchers who might be 
interested in what it says in the books, on topics ranging as widely 
as you care to imagine, from divorce to sheep farming, from jokes 
to the invention of bleach.

Digital humanities
Users who approach our historic collections primarily to gain ac-
cess to their content are like anyone else today used to using search 
engines which give them direct access to texts or images. We still 
predominantly give access to catalogue records, and if the record 
leads on to a digital, searchable text, it cannot be searched until that 
specific file has been opened. We typically still only enable a user to 
search a text if they already know it exists. Our digital infrastruc-
ture does not enable users themselves to analyse our metadata and 
data. The British Library endeavours to change this, to make our 
digital data usable in contexts where users themselves can create 
and analyse subsets, annotate and share their insights. Legal re-
straints around intellectual property rights means in practice that 
this is focused on our historic collections, which thus become more 
open to contemporary digital research than our current collections, 
even those which were digital from the outset. Historic materials 
have the great virtue that they are out of copyright and rarely have 
data protection issues attached to them.

For instance the British Library’s resources were at the focus of 
a call for research funding from the Arts and Humanities Research 
Council (AHRC) into the use of ‘big data’ for the Humanities. The 
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project which was chosen for funding was focused on exploring 
manuscript and historic printed music materials, undertaken joint-
ly by the British Library and Royal Holloway.6 

Making our digital data and metadata available in these ways 
addresses those of our traditional users whose research methods 
have changed. This is not yet something which users can do on 
their own, but from small beginnings we now handle some 250 re-
quests a year for use of our data and metadata. For instance we were 
approached by a researcher into Chartism, part of the reform move-
ment for democracy in nineteenth-century Britain. The Chartists 
advertised their meeting in the newspapers mainly the Northern 
Star from 1838 to 1850. The researcher wanted to know how many 
meetings took place, when and where. Working with her we im-
proved the OCR of the already digitised Northern Star, developed 
a set of codes to identify and extract place names, to geo-code the 
place of meeting, and to identify the date of the meeting. The pro-
cess discovered 5,519 meetings in 462 towns and villages across the 
UK. This provides basic research data, which it would have taken 
prohibitively long to extract in the analogue world; by geo-refer-
encing and dating them the process has enabled fast analysis and 
visualisation.7

This opening up of our historic collections extends to people 
who did not know about them or did not know that they had an-
ything to offer to them. In 2013 the British Library released on 
Flickr 1,250,000 images,8 mainly illustrations from nineteenth 
century books, extracted automatically from some 85,000 books 
which had been digitised by Microsoft for the British Library. At 
the point of writing they have been viewed more than 375,358,000 
times. Working through Wikimedia commons we have opened the 
images up for tagging and a very diverse but rich amount of meta-
data has been added, most densely around geographical classifica-
tion, but also covering many other types of taxonomies. 515,000 
tags – metadata – has been provided for them; one of our anony-
mous users has designed a programme which has recognised over 
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15,000 images with ships, which he or she has then provided with 
classificatory metadata.

Flickr Commons was chosen because of its global reach, the 
ability of users to browse multiple images rapidly, its unlimited 
storage, and capacity for handling high demand activity. Addition-
ally the API feature allows us and anyone to access, download and 
share the materials in bulk or build projects on top of it. Each im-
age on Flickr also includes a link back to the digital version of the 
full book from which it came in the British Library, completing 
the circle.

So far we have not reunited all this information with our cata-
logue records, although this is being planned. But even if we were 
not to do it, perhaps it does not matter that much; we will have 
facilitated use of the collection on a scale unimaginable in the past 
and we have not traditionally included information in our cata-
logues of every use of our material made by people who have pub-
lished about them. At least this is now a possibility within sight!

We have also released other images from our collections onto 
the uncontrolled web, thousands of images of illuminated manu-
scripts and all the images on our database of book bindings on the 
principle that the best way to encourage users who do not yet know 
you is to be visible where they are. This means that we know rela-
tively little about the people who use these images. It is a question 
of daring to let go of control, perhaps culturally difficult both for 
civil servants and librarians.

One might question if this is supporting research. I think it is. 
Those who think that there is no interest in old books, must have 
pause for thought when tens of thousands of people spend their 
spare time classifying nineteenth century illustrations.

We have had Wikipedians in residence and Wikimedia hacka-
thons, which combined the expertise of the public, Wikimedians, 
and the Library’s curators to enhance and widen access by improv-
ing Wikipedia’s coverage of the British Library’s resources on lit-
erature. Curators identify articles and topics that needed attention 
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and the Wikimedians start or improve articles, add new British 
Library images or audio files to Wikimedia Commons, or add to 
articles directing users to British Library e-resources. Is it research? 
I think it probably is, and it is certainly part of our effort to open 
our collections to new researchers who may not have heard about 
the existence of the British Library at all.

Research training
The users we reach on Flickr or elsewhere in the digital sphere 
may never use us again. Traditionally our core users of humani-
ties research material are researchers for whom the British Library 
is uniquely important, those for whom we are not merely useful, 
but for whom research would not be possible without the resources 
which we offer. We try to present our resources so that they be-
come meaningful and useful for new generations of researchers at 
traditional institutions, our core users of the future, who may not 
be familiar with historic and special collections and their research 
potential and who may not know what we have to offer.

One approach to this is our work on MOOCS – Massive Open 
Online Courses – jointly with universities. So far we have done one 
based on our recent Propaganda exhibition, and one on Gothic, but 
it is very expensive in staff time. For UK universities MOOCs are 
part of a business model. They survive financially because of fees 
from undergraduates and post graduates, so if only a small propor-
tion of the participants in MOOCs convert to fee-paying students, 
the model is worth the investment. As a library we do not have this 
potential for a direct financial return, but it may help to ensure 
that we have a role in the way future researchers formulate their 
approach to research.

More focused on building future core user groups around our 
special collections are our postgraduate training days. We annually 
have about ten or fifteen day-long events, each with its own sub-
ject and chronological focus, where new postgraduates come to the 
British Library to be introduced to primary research sources, by 
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our specialist curators. Most of them have never used primary re-
sources and many have never given much thought to the existence 
of source materials in libraries and archives. The training days focus 
on how you find what you know you want, how you may find out 
about material you did not now about, and how you can use and 
interpret it. These are not technophobe days: a lot is about digital 
tools and resources, but it is also evident that the students are really 
engaged by the opportunity of getting in touch with original, phys-
ical source materials.

At the next level, quite a high number of PhD students are 
formally associated with the British Library in collaboration with 
a range of universities. At the moment we have about 30, a high 
number even by the standards of large research institutions in the 
humanities. The most important scheme is funded by the Arts and 
Humanities Research Council (AHRC). We identify a number of 
broad collection focused themes, which we then advertise public-
ly, calling for applications from university partners. This approach 
means that we are equally open to all and the process has meant 
that we end up working with institutions who have never before 
thought that there might be anything for them at the British Li-
brary, not just with those who already know us and use us.

It is not just about giving them easier access to collections than 
they would have had in a reading room. It is important that ap-
plicants demonstrate that they understand that this programme 
provides students with an opportunity to learn different ways of 
working with sources. These aims are expressed in our criteria for 
selection where we look for proposals which:

 •  Enable the British Library to make a unique difference 
through the relevance of our expertise and our collections 

 •  Have potential for transformational change in research 
 •  Contribute to the development of best practice (e.g. techni-

cal standards for digital manuscripts or ethical standards for 
dealing with cultural property) 



128

 •  Address stewardship considerations for the collection 
 • Contribute to internal capacity building 
 • Display interdisciplinarity
 • Create outcomes which are scalable to wider user groups

Several of the themes which we propose to universities for collab-
oration are closely associated with forthcoming exhibitions but all 
offer the students the opportunity to engage with skills which they 
would not encounter in a university, and which can enhance their 
job prospects in this country and abroad.9 

Some, both in the Library and in universities, have found this 
emphasis on open competitive applications a little uncomfortable: 
long established relationships between curators and researchers face 
competition. But it is necessary for a public institution to be visibly 
open to all, and to expand the range of researchers with whom we 
work. This has worked in a very straightforward way: we now part-
ner with universities from the north of Scotland to the South-West 
of England.

Collections focused research
The British Library has the status of an Independent Research Or-
ganisation, which means that we can lead applications for fund-
ing from AHRC, preferably but not necessarily in collaboration 
with universities. When we engage with a partner in research we 
always insist on a strong element of British Library benefit, that is, 
an element which reaches beyond each individual research project 
and enhances our ability to make our collections more and better 
available also beyond the research project. This is yet another way 
in which we seek to broaden out the range of partners with whom 
we work.10 

We also try to reach groups of researchers who come from tradi-
tional research backgrounds but who do not know that we have an-
ything to offer. As an example of this we have promoted the used of 
the India Office Records for climate change research, where centu-
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ries-long observations in log books of the ships of East India Com-
pany provide unexplored data which was examined in a series of 
workshops funded by the Higher Education Cell in India and the 
UK’s AHRC. The workshop was hosted by the Centre for Contem-
porary Studies and the Divecha Centre for Climate Change at the 
Indian Institute of Science in Bangalore, and it brought together 
academics with interests ranging from literary environmental his-
tory, to ecologists working with Indian communities, and scientists 
from the UK and Indian meteorological offices. Our collections 
constitute long series of datable and locatable data from many per-
spectives, but we need to work to increase the awareness of their 
potential.

Enjoyment
The British Library is not only a research institution but by virtue 
of being a national institution we also have an obligation to make 
our collections interesting, meaningful and challenging for a large 
audience. This contributes to the cultural wellbeing of the nation; 
it is part of that which makes a citizen comfortable in being a citi-
zen of a country, part of underpinning an engagement which is an 
element in the democratic process, to echo the views which Binkley 
held to be so important in ensuring a democratic bulwark against 
fascism.

Cultural well-being
We aim to give people an enjoyable cultural experience through our 
exhibitions and our events programmes. But just having fun is not 
enough. We should bring new ways of thinking and new insights, 
also into how new insights are gained. We should make our users 
think differently about things which they might never have con-
sidered thinking about. The link between research and enjoyable 
cultural experiences is at the core of what makes our cultural pro-
grammes distinctly different; they are knowledge and research inten-
sive, but of course neither heavy nor boring to those who take part.
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Let me use our recent Magna Carta exhibition as an example. 
The AHRC awarded a major three-year research grant of about 
£1,000,000 to a collaborative project between four universities and 
the British Library. The project intended to transform both schol-
arly and public understanding of the making, meaning, and out-
come of Magna Carta, working through four interlocking strands, 
The Making of Magna Carta; The Meaning of Magna Carta; The 
Outcome of Magna Carta; The Public Understanding of Magna 
Carta. One of the outputs was be a major exhibition at the British 
Library, commemorating the anniversary and sharing the results of 
the research with a wide audience.

It was a long and detailed, specialist research project, which 
as one of its results informed an exhibition which challenged per-
ceived views. We had 125,000 visitors, paying an £12 for a ticket 
and, according to our surveys, leaving extremely satisfied. Through 
an on-line presence and a tailored on-line learning programme for 
schools we also reached those users who never come to visit us, who 
have perhaps no intention of doing so. 

Our use of social media has been spectacularly successful in the 
field of our historic and special collections, featuring new acquisi-
tions, new discoveries, items which relate to matters of current in-
terest, or just good stories. Most successful is our blog on medieval 
manuscripts. Let me give just one example, which is not even the 
most successful of them all. On 29 September 2014, on one day 
alone, the Medieval Manuscripts Blog recorded 36,663 hits. The 
key driver for this was a post called ‘Knight versus Snail’, which 
discussed why knights and snails are often featured in combat in 
medieval marginalia, combing the amusing with a scholarly discus-
sion of medieval iconography.11 Facing stiff competition, our Medi-
eval Manuscripts Blog won the UK Arts and Culture Blog Award 
for 2014. Colleagues throughout the British Library want to do as 
well as the medievalists in using social media, and our Asia and 
Africa blog has made great strides towards matching this success. 
It is very cheering to get a message like the following, a genuine 
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message from a happy non-user of the physical British Library: ‘I 
wake up every morning and hope there is a new blog from the Asian 
collections’. But again this is not just entertainment. Here you may 
find people discussing why texts in Gujarati are upside down in 
manuscripts mainly written in Avestan script. 

I mentioned how we seek to bring our archives to the attention 
of scientists. We also use our collection to engage a wider audience 
in science and scientific methods, creating enjoyable and inform-
ative events, on-site and on-line. In August last year we took part 
in World Mosquito Day, using our archives to explain to a wide 
public why there is hardly any malaria in India today, where it used 
to be endemic as it is in Africa now, an event combining the Gov-
ernment’s Chief Scientific Advisor and two actresses dramatizing 
readings from the archive. Feedback forms were used, as always, 
one member of the audience saying ‘I would not have missed it for 
anything.’ 

Creative industries
Under the heading of “enjoyment” we also seek to reach audiences 
specifically in the creative industries.

Until 1968 all new plays had to be licensed before performance 
by the Lord Chamberlain, whose office retained all submitted texts. 
They are now with the British Library and this collection has devel-
oped a reputation amongst theatre owners, producers, and directors 
looking to rediscover forgotten plays. Recent examples include the 
unpublished pre-Look back in Anger plays by John Osborne; unknown 
to biographers, they were discovered by the British Library during a 
collaborative research project; subsequently published by Oberon, the 
theatre publisher, they were produced in London, in 2010, as part 
of the National Theatre of Wales’s inaugural season, and then trans-
ferred to off-Broadway. Similarly an unknown theatre sketch entitled 
‘Umbrellas’ by Harold Pinter, was found in the Lord Chamberlain’s 
collection by Ian Greaves, an independent researcher working with 
our curators on the theatre archives. The Lord Chamberlain’s censors 



132

had approved its performance, part of a revue entitled ‘You, Me and 
the Gatepost’, and the censors even described it as ‘an excellent enter-
tainment’, but it had since been lost from sight.

Our work with the creative industry is both digital and ana-
logue, and often it is a dialectical process between the two media. 
Completely in the analogue world was the unexpected impact of 
one of our exhibitions. Mark Leckey, winner of the Turner Price 
for contemporary art, was ‘really blown away’ by our exhibition 
The Royal Manuscripts The Genius of Illumination, and he used both 
images and parts of the exhibition materials for his own exhibition 
Techno-Animism, held first at the Hayward Gallery before touring 
the UK and also abroad.12

One of our recent blog posts gave rise to a book of contemporary 
fiction. The British Library blog called Hidden Lives highlighted 
advertising posters from London dentists in the early nineteenth 
century, when human teeth were found to be the best solution for 
false teeth; after the battle of Waterloo a new supply was available, 
teeth harvested from dead bodies on the battle field. Having seen 
this post Jamie Rhodes sought Art Council funding to work on 
stories based on blogs on items in the British Library collections. 
The outcome was a successful volume of short stories based on col-
lection items highlighted in one of our Blogs, Untold Lives. 13 

Another example mixes physical and digital in a different way. 
Christopher Green is a performance artist with a strong digital 
presence as well as being a performer in the physical space. He has 
worked with the British Library’s collection to research perfor-
mance of Victorian stage hypnotists, using his results in his own 
performances. He has also created a very popular new performance 
identity based on his research in the British Library, namely Ida 
Barr, ‘the first artificial hip hop artist’. When working with our cu-
rators he heard a live recording of a minor Music Hall star in 1967, 
Ida Barr. He decided to resurrect her and now she has a second life 
on the web as well as on the stage.14

More solidly in the digital world is our annual ‘Off the Map’ 
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competition, offered jointly with GameCity Festival. Here we chal-
lenge full time UK students in higher or further education to make 
videogames, digital explorable environments, or interactive fiction 
based on digitised British Library collection items. This enables us 
to engage with new audiences who use our special collections in 
new ways and it provides students with an opportunity to showcase 
their talents to industry. Curators select sound recordings, printed 
or manuscript items from the Library’s collections for entrants to 
use as the creative inspiration for their video games. In 2015 the 
theme was ‘Alice’ and the material included the original illustrated 
manuscript of Alice’s Adventures Under Ground, an excerpt from 
Lewis Carroll’s diary in which he records first telling his famous 
tale and John Tenniel’s illustrations from the 1890 edition of The 
Nursery Alice along with a series of maps and plans of formal gar-
dens and subterranean worlds. The first price was called ‘The Won-
dering Lands of Alice’, created by Off Our Rockers, a team of six 
students from De Montfort University in Leicester.15

Relationships
International relationships are not essentially different from the na-
tional relationships which we seek to build through the creation 
of resources for research and enjoyment, but this will be my focus 
here: because of the international importance of our collections and 
because of the historic legacy of the British Empire and of Brit-
ish wealth, we place a special emphasis on world-wide engagement 
with researchers and with a wider public in countries where people 
feel a cultural and historical affinity with the collections. 

Reaching beyond our own collections, the British Library ad-
ministers £10 million which the Arcadia Trust, Lisbet Rausing’s 
Charitable Fund, has granted to the Endangered Archives Pro-
gramme. Institutions and researchers can apply for grants to iden-
tify archives threatened by destruction, having them transferred to 
safer repositories in their local areas and having them digitised and 
made digitally accessible by the British Library.16 
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But of course we concentrate primarily on our own collections. 
The international importance of our specialist collections is reflect-
ed in the opportunities which they offer for the Library corporate-
ly in building relationship with charitable funding bodies. Thus 
nearly all the British Library’s pre-1600 Greek manuscripts are now 
accessible online as the result of a project which began in 2008 
funded by the Stavros Niarchos Foundation: full digital coverage 
and new catalogue descriptions of 894 Greek manuscripts are now 
available to researchers.

We were granted £1,500,000 from the Leonard Polonsky Foun-
dation in New York for the digitisation and promotion of 1250 
of our Hebrew manuscripts. We have completed this work, and 
through the good offices of the Polonsky family we now have an 
agreement with the National Library of Israel for further digitisa-
tion and for making the digital facsimiles available both on our and 
on their web site. Through these two projects, all 3,200 Hebrew 
manuscripts in the British Library’s collection will be fully cata-
logued and digitized images will be available internationally. Both 
the Greek and the Hebrew projects have had important elements of 
research and active dissemination of the results and opportunities 
offered by the new resources.

The Iran Heritage Foundation, a charitable foundation in the 
UK run by Iranian exiles, aims at promoting the understanding 
of Persian culture. It has funded the digitisation of some 15,000 
images of Persian manuscripts now available online. They have 
also provided the funds to catalogue many more. While it is not 
thesis led, the cataloguing constitutes research, and it gives op-
portunities for sharing research insights and expert knowledge, 
for instance through social media. This is where we can address 
difficult issues such as the use of images of the Prophet, which 
appear frequently in manuscripts written in Persian. Thus our 
collections form an excellent basis for building relationship. We 
are actively exploring how our Near and Middle East Collections 
can play a constructive role in promoting the historically varied 
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culture of a region marked by political and cultural conflict.
The most complex of our international collaborative projects so 

far has been the British Library Qatar Foundation Partnership be-
gun in 2012 creating the Qatar Digital Library – an online portal 
in English and Arabic providing access to previously undigitised 
archive materials from the India Office records, held at the British 
Library, relating to Gulf history. The entire process is financed by 
the Qatar Foundation. The portal makes the modern history and 
culture of the Gulf, particularly its connection with Britain, availa-
ble through vividly documented personal and official archives, pho-
tographs, maps and recordings of traditional music held at the Brit-
ish Library. The material will also be available through the British 
Library itself. In the first phase we digitised 500,000 pages of main-
ly archival materials. In January 2015 we began the second phase 
where we will digitise 1,100,000 more pages.17 The archival records 
contain the detail of everyday lives included in personal diaries of 
key individuals, as well topics like politics, trade and the changing 
methods of communication through the telegraph and steamships. 
A smaller, second focus (55,000 pages) will be historic Arabic sci-
ence in the fields of medicine, astronomy, mathematics and geogra-
phy dating back to the ninth Century. The archival records of the 
British Empire held in London can help bringing back to people in 
the Gulf knowledge of the past, often the recent past, of a region 
which has changed beyond recognition in recent decades.

Our Chinese collections have forged links with China. The 
British Library has a collection of Oracle Bones, dating to between 
1600 and 1050 BC, which contain inscriptions in the earliest Chi-
nese script part of an exhibition in 2015–16 showcasing 3,000 years 
of Chinese writing.18 This was undertaken in the framework of the 
China-UK Skills Exchange Project sponsored by the Department 
of Culture, Media and Sport, and included a micro-computed to-
mography scanning of four oracle bones pieces at the Imaging and 
Analysis Centre of The Natural History Museum in London. The 
research ended with an evaluation conference where scholars, li-
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brarians and scientists from the UK and China discussed the result.
The National Library of China, the National Central Library 

in Taipei and Shandong University, are partners in our efforts to 
undertake a full conversion of our card catalogues of Chinese mate-
rials to digital records. The National Library of China will concen-
trate on printed materials published between 1912 and 1949 (First 
Republic), the National Central Library in Taipei will concentrate 
on materials published before 1912, whereas Shandong University 
will concentrate on our Chinese Manuscripts. For the post 1949 
material we are using an experimental platform which uses crowd-
sourcing for the matching our card catalogue records with digital 
records held by OCLC.

British Chinese relations are also fostered by making British 
cultural material accessible in China. We will display some of our 
iconic literary treasures in China, including Shakespeare’s First Fo-
lio and Charlotte Bronte’s fair copy manuscript of Jane Eyre, ten 
items in all which will feature in pop-up exhibitions across China 
between 2016 and 2019. The £1.6 million project is funded by the 
UK Government as part of its cultural exchange programme with 
China.19As well as displaying the UK’s literary treasures in China, 
we will also create related online resources in Chinese, building on 
our learning website Discovering Literature. 

The most important focus for our international collaboration 
is probably South East Asia, where the British Empire has created 
such lasting but complex links.

The most photogenic of the projects we have undertaken under 
our Memorandum of Understanding with the government of India 
is the virtual reunification of an important manuscript of the Ra-
mayana, a religious tale written in Sanskrit about the struggle of 
Prince Rama to save Sita from the devil king with the help of an 
army of blue monkeys. The Mewar Ramayana is a manuscript in 
seven volumes with over 400 paintings, from the seventeenth cen-
tury by Rana Jagat Singh from Mewar in Udaipur. We have four 
and a half of the seven volumes, the rest being in three Indian insti-



137

tutions (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya in Mum-
bai, Baroda Museum in Baroda, and Rajasthan Oriental Research 
Institute in Udaipur). A complex collaborative project has reunified 
the various parts of the manuscripts on one website, a piece of work 
supported largely by the Sir Ratan Tata Trust.

Much vaster in scope is our ambition to recatalogue and to dig-
itise all our 140,000 books printed in South Asian languages before 
1915, and so to make them more accessible to researchers anywhere 
in the world. In addition, the project will foster a programme with 
Indian academic institutions and libraries, by developing knowl-
edge-exchange workshops on digitisation and digital scholarship, 
and offering placements at the British Library to develop the pro-
fessional skills of the next generation of librarians and academic. 
At the same time, the digitised content will open up new possibil-
ities in digital scholarship and commercial technology including 
for example, automated analysis and topic mapping of the digitised 
texts, or the further development of optical character recognition 
for South Asian languages. We have secured funding via Govern-
ment and the Newton Fund for digitising some 200,000 pages of 
books in Bengali, as a pilot project, hoping to raise funds for the 
entire project over the next five years.

So in conclusion, yes, reader behaviour, cultural expectations, 
technology, and research methods are all changing, and we are 
looking for new readers for old books, but not in desperation. There 
is a great appetite for the historic collections, but we need to go 
where the appetite is; we cannot expect users to come to us and 
we cannot fundamentally change how they interact with informa-
tion. That goes both for our physical building and for our digital 
presence. People do not come to a resource simply because it exists. 
It has to compete in a very busy environment. We need to make 
our materials visible and competitive wherever our new users may 
be. This is also about the physical objects. The two are completely 
linked. The users of our digital and digitized collections are no less 
in awe of the great physical objects than people of previous gener-
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ations, in my experience perhaps even more so. The new users may 
be hard and expensive to get hold of, but once you do, they are a 
deeply engaged audience. We have to get used to the fact that many 
of them working in ways which were not possible even ten years 
ago and we have to adapt, making things findable and accessible to 
meet their expectations. Only in that way can we continue to claim 
to be part of the intellectual infrastructure which underpins an 
informed engagement with democratic public life. While we may 
have financial problems, there is no reason for cultural pessimism.
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How many roads?
Chasing books for the national bibliography  

of the Netherlands

Alex Alsemgeest

The Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN) is the Dutch ret-
rospective bibliography for the period 1540–1801. From the early 
1980s onwards the database was principally compiled on the basis 
of library collections in the Netherlands. In recent years the bibli-
ographers of the STCN regularly hit the road in order to identify 
and describe unknown editions abroad. Some collections, such as 
the British Library and Cambridge University Library, have been 
added to the database almost in its entirety. In other libraries, our 
specialists added only those titles that appear to be absent in Dutch 
libraries. The national bibliography now holds unique copies of 
Dutch printed books in collections from Stockholm to Salamanca 
and from Riga to Rome.

One might question whether these bibliographical itineraries 
are the responsibility of a rare book librarian. In this paper I will 
explain why it is worth the effort to actively engage in locating 
and describing books abroad and why I started to do that in Swe-
den. Additionally I will show how the bibliographical tradition of 
the Short-Title Catalogue, Netherlands is an essential tool for all 
research concerning the Dutch book in an international context, 
how we can build on that tradition, and why it is not particularly 
helpful to draw artificial lines between the sphere of the librarian 
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and the researcher. Ultimately, I hope to show that the bibliograph-
ical research generates more than just data: Dutch books in foreign 
collections are silent witnesses of a shared European history. Iden-
tifying these books not only helps us to understand our common 
past, it creates a powerful network of interconnected collections 
that strengthens present-day relations between libraries on an in-
ternational level.

Beatnik bibliographer
In the poem Öppna och slutna rum Tomas Tranströmer describes 
how every closed space can open up again. Tranströmer uses a met-
aphor of a man who feels the world with his work like a glove. 
Once the man laid aside the gloves, his hands suddenly start to 
grow and blacken the entire room. In the second part of the poem 
Tranströmer shakes of the dark imagery of the opening lines and 
creates a spacious ending. From a mountaintop we can see an end-
less carpet of pine forest and wonder about cloud shadows that are 
standing still, or moving.

I am not a literary critic and cheerfully admit that I might have 
misinterpreted the poem for years. Nonetheless, the opening line 
‘A man feels the world with his work like a glove’ inspired me to 
explore the open and closed spaces of my own profession. In my 
work as a bibliographer for the National Library of the Netherlands 
I have greatly benefited from a bibliographical tradition that goes 
back several decades. The tools and techniques that were developed 
by my predecessors are indispensable in the fields of analytical bib-
liography and book history. On the other hand, I realized that the 
methodology and delimitations of the national bibliography severe-
ly limited my space of experience.

For several years I worked meticulously within the safe walls of 
a handful of Dutch libraries and contributed to the ultimate goal 
of the project. That is, to describe every single book that has been 
published before 1801 in the Netherlands and all Dutch-language 
books published abroad. As a young book scientist, it was a valuable 
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experience to see so many renowned books from the hand-press pe-
riod and get a cross-section of quite a number of library collections 
in the Netherlands. In the first years of my career I literally handled 
tens of thousands of rare books. However, at the end of the day, 
when I laid aside my white gloves, I wondered about all the books 
that I didn’t see. Senior colleagues all had their stories about unique 
copies of forgotten Dutch books that they had seen in remote li-
braries in other countries. Some even mentioned entire collections 
that were supposed to hold countless treasures, such as the Fagel 
collection in Dublin, the Herzog August Library in Wolfenbüttel 
and the Finspong collection in Norrköping. Not bothered by the 
formalities of project management and blessed with a beatnik atti-
tude, I suggested that we should jump in the car, follow the trail of 
the books and get some work done.

The difference between a library catalogue and a national bibli-
ography may be all too obvious, it was only vaguely reflected in my 
stationary day-to-day work as a bibliographer. Books travel and I 
believe that bibliographers, rare book librarians and book historians 
should act accordingly. Not only to enhance our national taxono-
my of books, but to gain a better understanding of the historical 
context in which these books were produced, disseminated, used 
and collected. Books are agents of cultural exchange. They do not 
end up in specific collections by chance, there is often a historical 
contingency that explains why we find a particular copy in one 
collection and not in another.

One might question whether this is the domain of a rare book 
librarian. Even though it is generally accepted that a present-day 
librarian is more than just a guardian of collections it is still a giant 
leap from being an all-round professional at home to being a trav-
eling bibliographer who hits the open road for several months to 
find unique copies in another country. Yet if we don’t do it, nobody 
will. Scholars will generally have to restrict their research to specific 
sets of titles, and few libraries other than national libraries have 
the means and interests to engage in cross-national bibliographical 
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projects. Obviously adding new titles to the database is in line with 
the ultimate goal of the STCN, that is, to describe every single 
book that has been published before 1801 in the Netherlands and 
all Dutch-language books published abroad.

The question that remains is why I decided to go to Sweden. 
Dutch books were disseminated all over Europe in the 17th and 
18th century, I could practically have gone to any other country. 
The choice of Sweden was professionally motivated by the beauti-
fully preserved collections in that country, the historical relations 
between the Dutch Republic and the countries around the Baltic 
Sea, and the high level of organisation in Swedish heritage institu-
tions. In the same era when the Dutch Republic established itself as 
‘the bookshop of the world’, Sweden would rise to be the dominant 
power in the Baltic and functioned as a magnetic centre for peo-
ple, knowledge, books and collections from large parts of northern 
and eastern Europe. Even though the Swedish book market in itself 
might have been small, we find evidence of Dutch books that trav-
eled through Hamburg, Prague, Riga and other places before they 
ended up in Swedish collections.

The historical background would have been enough to justify a 
bibliographical project in Sweden. However, it would be ignorant 
to disregard the personal motivation of my book historical itiner-
aries. Sweden has played an important role in my personal life – I 
sometimes light-heartedly say: ever since I read Astrid Lindgren’s 
Alla vi barn i Bullerbyn as a child. Once I got to know the people, 
learned the language and had traveled from Malmö to Haparanda 
and back, I knew that the next step in exploring the country would 
have to be a professional one. Chasing books for the national bibli-
ography felt like the ultimate way to see the endless carpet of pine 
forest in Sweden, and wonder about the cloud shadows that Tran-
strömer wrote about. I would start to explore the world in beatnik 
fashion, feel the world with my work like a glove.
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The Short-Title Catalogue, Netherlands
The connection between my beatnik aspirations and my profes-
sional career is the Short-Title Catalogue, Netherlands. I joined the 
project in 2008, almost thirty years after the first bibliographical 
record had been entered. Over one hundred Dutch book scientists 
had lifted the project to great heights in the previous decades. A 
brief history of the project will illustrate how we can build on the 
work that generations of scholars produced.

The Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN) is the national 
retrospective bibliography of the Netherlands for the period 1540–
1801. Also included are concise descriptions of Dutch incunabula 
and post-incunabula. The STCN is compiled on the basis of col-
lections both in the Netherlands and abroad. All books have been 
described book-in-hand, that is, on the basis of autopsy. The data-
base contains more than 207,000 titles and over 525,000 copies and 
is freely available as a scholarly bibliographic research instrument. 
The ultimate goal is the description of every single book that has 
been published before 1801 in the Netherlands and all Dutch-lan-
guage books published abroad.

The Short-Title Catalogue, Netherlands was initially planned to 
be published on paper. By the time the project commenced in the 
early 1980s technology had caught up with the original plans and 
fortunately the decision was made to go electronic. Eventually this 
lead to a national bibliography that was not a static list of books, 
but a dynamic database with structured records that could be used 
to make calculations and generate statistics. Considering the length 
of the project and changes in technology, the level of uniformity of 
the records is remarkable. 

The project was set up in the 1970s, the first bibliographical 
entries started in 1982. The focus was initially on processing the 
collections from 1540 to 1700 of the National Library of the Neth-
erlands in The Hague and the University Libraries of Amsterdam, 
Leiden and Utrecht, eventually in combination with important 
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town and provincial libraries, specialised smaller libraries and im-
portant libraries abroad. By 2002 the majority of the 16th and 17th 
century books had been described, and at the National Library a 
start had been made with books from the 18th century. The project 
had been running for twenty years now and the question was how 
feasible it would be to continue the project for another twenty years 
or so.  A master plan was initiated to bring about the entering with-
in four years of 90 percent of all existing monographs, periodicals 
and pamphlets and 60 percent of ephemeral print material, such 
as state publications and private occasional writings. At the end of 
the masterplan in 2009 it was concluded that these goals had been 
achieved.

The successful completion of the masterplan does not mean, 
of course, that the Short-Title Catalogue, Netherlands is finished. 
Regardless of the percentages given above, the question remained 
where to look for the specific titles that were not yet in the database. 
Critics spared no effort to point out the lacunas in the national bib-
liography. Important libraries had been overlooked, certain social 
groups and literary genres were arguably underrepresented and col-
lections abroad were largely ignored. The core of the criticism was 
that the massive database of the Short-Title Catalogue, Netherlands 
was impressive, yet needed further enhancement to live up to its 
full potential. The problem is not so much that there will always be 
books that are not yet in the database, but that there are specific ar-
eas that are not covered at all. Notorious dark spots that undermine 
the statistical potential of the database.

It is striking that a large part of the identified lacunas concerned 
ephemera, such as occasional writings, almanacs, advertisements, 
cargo lists, lottery tickets, printed stocks, and even, as has been 
pointed out by others, pre-printed laundry lists. Most ephemeral 
printed matter is short-lived by nature and will simply have been 
lost, still there are reasons why some of this material might have 
survived in libraries outside the Netherlands. Poetry on the occasion 
of a Dutch wedding that took place in Riga or Stockholm, might 
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have ended up in the archives there, but obviously not in the Neth-
erlands. Cargo lists were used on board and in destination harbours, 
so it makes sense that they were left behind there and were never 
brought back to the Netherlands. The most famous example is argu-
ably the pile of 17th century Dutch newspapers that are today in the 
National Library in Stockholm. Swedish diplomats sent them home 
in the early 1600s where they survived up until this day.

However, it is not only the ephemera that are lacking in the 
national bibliography. As I found out myself, every research trip 
to a Swedish library generates dozens of new titles to the STCN. 
Atlases, Bibles, scholarly publications, literary editions that were 
produced to be exported, minor academic texts and dissertations 
that only generated interest in a student’s home country, and po-
lemics and topical texts that might have been printed in the Dutch 
Republic for all kinds of reasons, but were effectively meant for an 
audience abroad. To understand this process, we need to take in 
account the larger context.

Bookshop of the world
The Dutch Republic has so powerfully been described as ‘The 
bookshop of the world’. In the 17th century Dutch printers and 
booksellers benefited from the rise of the Dutch Republic. Am-
sterdam became Europe’s leading economic and intellectual centre, 
universities were established in Leiden, Franeker, Groningen, Utre-
cht and Harderwijk and there was an influx of knowledge, capital 
and people from the catholic south. One of the most notable immi-
grants that exchanged Wallonia for the Dutch Republic was indus-
trialist and arms trader Louis de Geer (1587–1652) who would later 
play a lead role in the Dutch-Swedish relations. Other noteworthy 
figures that moved up north were printers such as Lodewijk Elsevi-
er, founder of the eminent family of printers and booksellers, and 
Franciscus Raphelengius (1539–1597), son-in-law of Christopher 
Plantin and from 1585 the one who was in charge of the branch of 
the Plantin press in Leiden.
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This is of course not the place to give a comprehensive analysis 
of the Dutch printers and the book market in the early 17th century, 
others have done that in great detail. It is however vital to under-
stand that the combined economic and intellectual climate had a 
stimulating effect on the Dutch book industry. Printers increas-
ingly had the capital and the knowledge to produce high quality 
books, scholars produced texts that needed to be printed, and book 
traders could make use of trade lines to all corners of the continent 
to reach new markets. Several of the well-known Amsterdam and 
Leiden booksellers were regular attendants at the various interna-
tional book fairs, others supplied universities and libraries with the 
latest scholarly publications and some even set up their own net-
work of bookshops in other countries.

Historical relations between Dutch towns and Sweden had ex-
isted since medieval times, first and foremost through the Han-
seatic League. There is however little evidence of a persistent and 
well-developed book trade between both nations before the 17th 
century. Merchants and travelers surely brought pamphlets, Bibles, 
prayer books, maps and navigation guides along, and there must be 
some archival evidence of traders that sent some books up north, 
but these were mostly one-off transactions or serendipitous arrange-
ments. To my knowledge there are no records of a comprehensive 
Dutch-Swedish book trade in the 16th century that lasted for several 
years. This is supported by the number of 16th century Dutch books 
in Swedish collections today. There are in fact very few of them, and 
the ones we do come across, can easily be connected to practical 
use. For example early editions of the so called Visby maritime laws 
(ill. 1), songbooks and almanacs.
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Her beghynt dat hogheste water recht. Coppenhauen, Gotfred af Ghemen, 1505. 
Copy: Uppsala UB: Danica vet. 90 (2)]
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This all changed around the time that Sweden set up an embassy 
in the Dutch Republic in 1614. Influential Swedish diplomats and 
agents such as Harald Appelboom and Michel le Blon operated as 
intelligence officers and gathered newspapers, pamphlets, maps and 
prints for the nobility back home. From the correspondence be-
tween Appelboom and Count Carl Gustaf Wrangel (1613–1676) 
we know that Wrangel used this information to keep up to date 
with the latest publications in the Dutch Republic, and in his turn 
ordered his agents to buy these books for him on the Dutch market. 
In the collection of Wrangel at Skokloster we find copies of books 
on construction, shipbuilding, fortification and military history. 
The production of these books, often with fine engraved plates, re-
quired an expertise that was not always available in Sweden at the 
time. 

It was not just the books and information that Sweden imported 
in the early 17th century. In its quest to rival other European pow-
ers, Sweden tried to attract scholars, merchants and industrialists 
to the north. Gothenburg was for some time virtually a Dutch city, 
with notable Dutch merchants in the city council and a grid plan 
with canals that was designed by Dutch engineers. The shipyards in 
Stockholm were led by Dutch shipbuilders, architects introduced 
Dutch classicism in the city, Dutch traveling theatre groups per-
formed at the royal palace and intellectuals as Hugo Grotius and 
Isaac Vossius entered into Swedish service. Arguably the most im-
portant connection was the knowledge and capital that was brought 
in by the Walloon industrialists, with a lead role for the previously 
mentioned Louis de Geer. Cannons, capital and industrial power 
assured Sweden’s military successes and the era of great power or 
stormaktstiden.

Around the same time there is a gradual increase of Swedish 
students in the Dutch Republic. Several members of higher and 
lower Swedish nobility spent part of their education in Leiden or 
other academic towns. Leiden-based bookseller Jacob Marcus rent-
ed out rooms in his house to German and Scandinavian students. 
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Title-page of the Swedish Bible printed in Leiden by Jacob Marcus in 1633.
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The presence of students from Lutheran countries stimulated him 
to print a Bible in German in 1631 and one in Swedish in 1633 (ill. 
2). A second edition in octavo format appeared in 1635, with dedi-
cations to queen Christina and her custodian, Lord High Chancel-
lor Count Axel Oxenstierna, and a year later a third one, which is 
in fact a reissue of the 1635 edition. The licence in this edition was 
issued by Oxenstierna and allowed the import of this bible “and 
other useful books” into Sweden free from duty. 

The Swedish Bible of Jacob Marcus is a rare example of a book in 
the Swedish language that was printed in the Dutch Republic, but 
it does show that Dutch publishers recognized the Swedish market 
as potentially lucrative. Against the background of increasing cul-
tural and political interaction it is understandable that Dutch prin-
ters and booksellers tried to get a foothold in Scandinavia. From 
archival sources we know that the Elzeviers, Johannes Janssonius, 
Arnout Leers, Dirck and Hendrick Boom, Henricus Betkius and 
several others engaged in the Baltic book trade in the 17th century. 

Traces of their activities can not only be found in archives, but 
also in Swedish collections today. An example is the case of the well-
known printer and bookseller Johannes Janssonius (1588–1664). He 
had a network of bookshops all over Europe, with branches around 
the Baltic in Copenhagen, Danzig, Königsberg, Stockholm and 
Uppsala. The Short-Title Catalogue, Netherlands holds records of 
over one hundred different Janssonius editions in Swedish libraries 
already, and no fewer than thirty of those editions are not known 
in any Dutch library. This number is astonishing, considering that 
we have not even seen one percent of all Dutch books in Swedish 
collections. In several of the recorded Janssonius editions, we find 
contemporary Scandinavian annotations, indicating that these copies 
were bought in Janssonius shops in Copenhagen or Stockholm, or 
at the very least, that these copies circulated in Sweden shortly after 
they were printed. This is of course a vital link in understanding the 
activities of Janssonius in the Baltic, but a national bibliography like 
the STCN does not record provenance data or other material aspects 
of the book.
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A prophecy of non-circulation
So far booksellers play a central role in my essay. There are how-
ever thousands of smaller Dutch books and pamphlets in Swedish 
libraries that were probably not distributed through established 
book trade channels. Theological pamphlets, period documents 
and self-published texts that were clearly not intended for a Dutch 
audience. They might have been printed in the Dutch Republic, 
often anonymously, but they served an audience abroad. Some of 
these books were locally famous for a short time and then seemed 
to vanish into thin air. 

One of the best examples of  this modest theory of non-circu-
lation are the books of Swedish prophetess Eva Margareta Frölich 
(c. 1650–1692). Not a single copy of her books can be found in a 
Dutch library, whereas over a hundred copies have been identified 
in Swedish libraries. She wrote two dozen theological tracts, pub-
lished them in German and Dutch, yet apart from a handful of 
copies in German libraries, her books only survived in Sweden.

Frölich was married to a Swedish colonel and involved in the 
flax trade business in Riga in the late 1670s when her life took a 
dramatic turn. She embraced the vision of local goldsmith named 
Barend Dörchmann that Swedish King Carl XI would one day 
rule over all of Christianity. She managed to get an audience at the 
royal court in Stockholm and told Carl XI about the goldsmith’s 
political-theological utopia. The King and his advisors were not im-
pressed. Even though she was considered a lunatic rather than a 
threat, she was arrested and after a lengthy trial expelled from the 
country.

As was so often the case with political refugees, divergent phi-
losophers, social misfits and misunderstood prophets in those days, 
the best place to find shelter proved to be Amsterdam. Eva settled 
in the area now known as the Jordaan – a quarter with many im-
migrants from Lutheran countries – and put her prophecies to pa-
per. She had several little booklets printed and sold them from her 
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residence in Amsterdam. The question is: to whom did she sell her 
pamphlets? A banished Swedish prophetess from Riga who spread 
a chiliastic message about upcoming world domination by Swedish 
King Carl XI: what audience in 17th century Amsterdam could 
possibly be interested in this? Radical pietists? Scandinavian immi-
grants? The curious among the local population?

During her Amsterdam years, Eva Margaretha Frölich issued 
twenty-five books, ranging from broadsheets to lengthy theological 
treatises. If we take a closer look at the booklets that she had printed 
we can learn a lot about her sales strategy. The first book she issued, 
on 29 May 1686, was a songbook that condemned the priests of 
the consistory in Stockholm. Two weeks later she produced two 
broadsheets with printed text on both sides. The first one in Ger-
man, the second a translation in Dutch. The broadsheet described 
her audience with the King in Stockholm and basically introduced 
Eva to the public in Amsterdam. Simultaneously she published an 
announcement of the upcoming Kingdom of God that would be 
established by Carl XI. On June 22 she issued an extensive justi-
fication of her authority as a prophet under the title Mein und des 
Goldschmitz Berendt Dorchmans Predig-Ampt. A Dutch translation 
of this lengthy treatise followed on June 30. These were all works 
that Eva had written in previous years, nevertheless she had either 
seen no option or had no interest to publish them until she arrived 
in Amsterdam. Within the space of a month and only shortly after 
her arrival in Amsterdam, Frölich issued works that introduced her 
to the audience and established her religious authority. Her publi-
cation history shows all the signs of a conscious plan that had been 
set up well before she actually travelled to Amsterdam. It seems as if 
one specific printer had been busy with the works of Frölich during 
the complete month of June. She issued six more pamphlets in 1687 
and 1688. Three more extensive booklets dealt with Bible exegeses, 
the other three included vigorous attacks on the followers of the 
influential Lutheran ministers Jacob Böhme and Johannes Colerus. 
All booklets except for one were issued in duodecimo format on 
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Broadsheet with advertisement by Eva Margareta Frölich. Copy: Stockholm, 
Kungliga Biblioteket. F1700 254. Reproduction credit: Ann-Sofi e Persson
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low-quality paper. The titles in German were typically printed in a 
Gothic type, the Dutch translations in a Roman type. 

Highly fascinating is that Eva issued a number of prospectuses of 
two or four pages each in 1688. The titles on the prospectuses refer 
to larger books that she had written. It appears as if the prospectuses 
were originally printed on one sheet of paper that had to be cut up. 
The loose brochures could then be handed out to the public. Fur-
thermore, she had an advertisement printed with the text ‘Hier zijn 
phrophecy-boekjes te koop’ (Here are prophecy books for sale) (ill. 3). 
 This advertisement clearly shows that she did her best to sell her 
books to a local audience, yet her books did not survive in Dutch 
libraries. Her name is not mentioned in contemporary Dutch texts, 
it seems as if her presence in the city didn’t exactly stir the water 
in the Amsterdam canals. The copies in Swedish libraries show no 
traces of use in the Dutch Republic. In all six libraries where her 
books are found, the loose pamphlets have been bound together in 
one or two volumes and carry provenances that refer to the Swedish 
nobility, with names like Hyzelius, Posse and Carl Gustaf Tessin. 
It is faint evidence of how Frölich’s books ended up in Sweden, but 
it is a good example of how books that probably never circulated in 
the Dutch Republic, survive in libraries abroad.

Book collectors and scientific networks
In the 1750s Pieter Mortier and Johann Schreuder published John 
Arckenholtz’ four volume history of Queen Christina. Based on 
the lengthy list of subscribers found in the first volume, more than 
hundred copies of the edition were shipped to Swedish customers 
(ill. 4). Among the subscribers we find the entire Swedish nobility, 
university professors, merchants and commissioners. We see the 
names of Count Bielke, Baron Oxenstierna, industrialist and en-
tomologist Charles De Geer, scientist Olaf Celsius, Bengt Bergius, 
royal printer Peter Momma and many others. Surprisingly there is 
only one northern bookseller on the list, Stockholm-based Johann 
Fréderic Lochner signed up for ‘several copies’. 
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Book trade between the Dutch Republic and Sweden rapidly 
changed in the second quarter of the 18th century. It is general-
ly accepted that the Dutch booksellers lost ground to foreign col-
leagues from the 1730s onwards and indeed we rarely come across 
overseas book trade activities on a scale compared to Janssonius a 
century before. However, the list of subscribers mentioned above 
clearly shows that there was still a market for Dutch books in Swe-
den. So how did these books travel from the Dutch Republic to the 
north?

Swedish collectors presumably placed their orders either directly 
at the booksellers or acquired them with the help of commission-
ers. The 18th century mail-order relation of Baron Charles De Geer 
of Leufsta with the Luchtmans publishers is well-known. De Geer 
actively studied Dutch newspapers and periodicals and placed his 
orders at the office of Samuel and Johannes Luchtmans in Leiden. 
The correspondence shows that the orders included books from a 
variety of publishers, not only in the Dutch Republic, but also in 
England. Luchtmans sometimes apologized for the books that he 
failed to acquire, but in his turn had no restraints to include books 
in the shipment that De Geer had not ordered, but might appre-
ciate. If he was not interested, he could simply return the books. 
This back and forth shipment of books was not without risks. The 
correspondence shows evidence of books that were damaged during 
transport and in one case Luchtmans mentions an entire shipment 
that was lost at sea. To reduce the financial risks involved, Lucht-
mans left transportation in the hands of trading company Jan & 
Carl Hasselgreen. 

A somewhat different story arises from the Bergius collection 
at Stockholm university. This scientific library was set up by med-
ical doctor and botanist Peter Jonas Bergius (1730–1790) together 
with his brother, historian and banker Bengt Bergius (1723–1784). 
They had no personal relation with a Dutch bookseller but relied on 
their scientific network to acquire the latest scientific publications. 
Their predominant contact in the Dutch Republic was physician 
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and anatomist Eduard Sandifort (1742–1814), with whom they set 
up an exchange that would last for over a decade. 

The correspondence that is kept at the Royal Swedish Academy 
of Sciences in Stockholm reveals a network of agents and commis-
sioners that does not seem to involve one known bookseller. Bergius 
at first offered to send his books to the pharmacist Adrian Gott-
lob Schultz at the Rokin in Amsterdam. In a later letter Sandifort 
suggests to send them to Hendrik Willem Nolthenius, bookkeeper 
of the Dutch East-India Company. Bergius requested Sandifort to 
send his packages with the instruction that they contained books or 
dried herbs and should be delivered to the warehouse of inspector 
Hans Ekebom in Stockholm.

The examples of De Geer and Bergius illustrate that a declining 
influence of Dutch booksellers on the international stage did not 
mean that Dutch books were no longer shipped to Sweden. Trade 
just followed new paths that are hardly visible in the administra-
tion of booksellers. Nonetheless, the evidence is found in Swedish 
collections.

Bibliographical itineraries
How can we and why would we translate the book historical con-
text sketched above to a bibliographical project? This illustrative 
but in no way extensive overview of Dutch-Swedish connections in 
the 17th and 18th century suggests that there must be thousands of 
Dutch books in Nordic libraries, many of which might not yet be 
in our national bibliography. One could say that cataloguing these 
books is the responsibility of the individual libraries. A research-
er interested in Dutch books should simply be able to check the 
Swedish national union catalogue Libris. If you are trying to find 
one particular book, this may work. But if you want to ask more 
complex questions or generate data with statistical value, there are 
some things you need to keep in mind. 

First of all, I have yet to come across a library that managed to 
catalogue all books that they have. These institutions do not exist, 
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not in Sweden, not in the Netherlands or anywhere else. There are 
always books that have been overlooked, ignored or swept aside. 
Sometimes for good reasons, with limited resources you need to 
prioritize and it is perfectly understandable why one would start 
with its own national heritage and not with that of others. It will 
therefore always pay off to work through a collection in a system-
atic manner. Unexpected findings will always turn up. Even those 
libraries that have executed vast retro-cataloguing projects in recent 
years, usually have some boxes left with ephemera, rariora and oth-
er difficult or incomprehensible material. It is needless to explain 
that these are exactly the boxes that I want to see.

Furthermore, the standard of cataloguing and the uniformity of 
bibliographical records is not always good enough to generate com-
plex statistical information from the database. For most libraries 
this is not a problem, simply because they do not aim to use their 
catalogue for statistical purposes. Why would you bother about 
authority records, edition science, different states and typograph-
ical features if your goal is simply to create a static catalogue that 
resembles the library cards of the old days? Or in a slightly more 
modern approach: why wouldn’t you decide to harvest data and 
accept the resulting mash-up of issues and editions? There is not 
exactly a right or wrong in this situation. It is a technical decision 
about the standard of your bibliographical data that rests upon the 
ultimate purpose of your catalogue, but it does have consequences 
for users. If all anonymously printed editions are simply entered 
with country-code unknown, then there is no telling which books 
in your collection originate from Sweden, the Netherlands or any 
other country.

To make a conscious decision about the standard of cataloguing 
is a first step, however, not every library will have the sufficient 
book historical knowledge, tools and techniques in house to pro-
ceed. How are you going to distinguish between different issues if 
you have only one of them in the stacks? How do you recognize a 
fictitious imprint if you don’t know about book history? Ultimately 
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most librarians without a rare book background will simply derive 
the data from a decent-looking existing record without bothering 
too much about the correct edition. If you argue that this claim is 
exaggerated, check any national union catalogue and try to distin-
guish between different issues of a book that were produced within 
the same year. I am well aware that I don’t do justice to the skilled 
cataloguers that spare no effort to get their data right, but generally 
reliability on edition level is not very high in union catalogues.

Finally, even in the rare occasion that all books have been cat-
alogued in a structured and uniform way at the highest possible 
standards, there is always the metadata trap. We all know that meta-
data standards diverge from country to country. Despite all efforts 
to unify national standards, it is still problematic to derive data of 
rare books without having to accept data loss and corruption. This 
bold statement is not meant to degrade the progress made on this 
terrain so far, but as a sincere concern to be extremely careful when 
harvesting data and blending databases. Specialized databases such 
as the Short-Title Catalogue, Netherlands derive an important part 
of their status from reliability and consistency. The fact that every 
single book has been added on the basis of autopsy and revised by 
a general editor, guarantees a high standard. A standard you do not 
want to jeopardize by automated data-uploads that hold the prom-
ise of an eighty percent match.

Linking the Short-Title Catalogue, Netherlands
So much for the stringent and pedant concerns of an old-school 
cataloguer. I obviously welcome the potential of a linked data uni-
verse. For all that matters, linking is a different process than merg-
ing. There are thousands of bibliographies, catalogues and other 
structured lists of books, local and national, on paper and digital, 
descriptive or analytical, and they all have their own complicated 
histories and let’s not forget, they often serve different goals. Swed-
ish databases comprise an incredible amount of structured data that 
is extremely valuable for researchers in the humanities and more-
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over, they are complementary to our national bibliography. Data-
bases and platforms like Libris, ProBok and Alvin contain exactly 
the kind of information that is not present in a STCN-record: data 
on bindings, provenances, book trade, historical context and col-
lection history.

The data of the Short-Title Catalogue, Netherlands has recently 
been converted into RDF-format, which allows searches with SQL-
based language SPARQL. As a result, far more complex searches 
are possible and the output is much more flexible. One could ask 
for the number of Swedish authors that published a book in the 
Dutch Republic between 1625 and 1700. As a follow-up question, 
you could ask how many of them were female, what genres were 
most dominant and – at least in theory – also where these books 
are found today. Imagine the potential if this information could be 
successfully linked to data on bindings and provenances.

To live up to its full potential it is desirable that the strengths 
of the Short-Title Catalogue, Netherlands – that is, a comprehen-
sive and undisputed overview of Dutch books up until 1800 – are 
further developed. As long as there are large collections with un-
recorded Dutch books out there, there are unquestionably unique 
copies that should be entered into our national bibliography. What 
we should not do is expand the individual title-records and turn 
them into miniature essays. If we keep records simple, data struc-
tured and make use of identifiers, we don’t have to. I will give some 
examples how to combine information from separate structured 
databases.

In Stifts- & landsbiblioteket i Skara I came across a book of the 
Dutch philosopher Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis is one of the 
great minds of the 18th century and inspired some notable German 
intellectuals, such as Goethe, Herder and Jacobi. He is not too well 
known by the general public, and that was already the case in his 
own time. This may have to do with the fact that his works were 
not published for a large audience, but marginally distributed in 
bibliophile editions among friends and admirers. Consequently, if 
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you find a copy of a Hemsterhuis book today, you can be assured 
that there is a nice provenance connected to it. The question is: to 
whom did he dedicate a particular copy? The copy that I found in 
Skara, turned out to be the copy that he had given to Jakob Jonas 
Björnståhl on his travels in the Netherlands. Curiously, in his jour-
nal  Resa till Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland, Holland, Äng-
land, Turkiet och Grekeland Björnståhl mentions that he received 
this exact book from Hemsterhuis. In ProBok I could identify four 
other books that have a connection to Björnståhl, three of them 
also have a connection to the Netherlands, possibly to the same 
journey mentioned above. Obviously a database like ProBok gains 
importance when more books are entered. Yet already as it is, it 
helps me to jump from one isolated book in Skara to a handful of 
books that are connected to the same historical event. 

Another example comes from the Leufsta collection of Charles 
de Geer at Uppsala University Library. It has been known for some 
time that the collection contains several unique editions of prin-
ted sheet music from Amsterdam and thus it came as no surprise 
that many titles were not yet entered in the Short-Title Catalogue, 
Netherlands. All of the Leufsta titles are obviously available in the 
Répertoire International des Sources Musicales (RISM), which is 
the undisputed scholarly source for written music. Now that all 
sixty Dutch editions from Leufsta have been added to the STCN 
it is interesting to compare the data in both databases. As it turns 
out, the information is very different. To some extent they are com-
plementary. RISM provides information on the instruments, while 
the STCN gives accurate descriptions of the typographical features, 
bibliographical format and the collation. It is interesting and wor-
rying to see that the dating of the printed sheet music is extremely 
diverse. RISM seems to be particularly concerned with the initial 
printing of the music and disregards reissues. This leads to senseless 
records indicating that a certain work was published years before 
the publisher went into business.

Connecting databases in a smart and innovative way will even-
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Luxury binding of 
bookbinders Micke and 
Van Os, on Hemster-
huis’ Description philo-
sophique du caractere 
de feu mr. F. Fagel. 
Copy: Skara, Stifts- 
och landsbiblioteket.
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tually lead to enriched data. One title that above all caught my 
attention was XII sonate a violino, violoncello o cimbalo dedicate alla 
... Anna di Oranges by an anonymous composer. Former owner 
Charles de Geer had written the name ‘Pasterus’ on the label that 
was pasted on the front cover and apparently musicologists world-
wide have wondered ever since who that may be. It took me less than 
a minute and just one smart search in the database Delpher – a freely 
accessible online research portal that gives access to millions of dig-
itised resources including historic books, newspapers and magazines 
from The Netherlands – to solve the mystery. In the newspaper‘s 
Gravenhaegsche woensdaegse courant of 4 December 1737 there is an 
advertisement by Leiden-based bookseller Dirk Haak, stating that 
he has 12 solos for sale by N.N. or Victor Pasteris.

Now I gladly leave it up to the musicologists to find out more 
about Victor Pasteris, his unsung qualities as a composer and his 
contributions to musical history, yet the example shows that there 
is often much more data available than we realise. As long as this 
data is structured – that is well-formed, standardized, identifiable 
and preferably in a data format that is exchangeable – we can and 
we should make connections.

The examples above still largely depend on manual connections, 
but with flexible data output it would be well within possibilities to 
automate this process. We could generate a map with all locations 
where Hemsterhuis books have ended up, or query databases to 
find out which instruments were dominant in the sheet music co-
pies that ended up in Swedish aristocratic collections in the second 
quarter of the 18th century.

Advertisement of Dirk Haak in ‘s Gravenhaegsche woensdaegse courant of 4 December 1737. 
Source: Koninklijke Bibliotheek, Delpher.
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Conclusion
Chasing books outside the comfort of your hometown library is 
inspiring and connecting. Just like zoologists travel halfway across 
the globe to find new species and enhance the catalogue of life, 
book scientists should travel to build a taxonomy of books. As long 
as there are libraries worldwide where a STCN-bibliographer hasn’t 
been, there are Dutch books to add to the national bibliography. 
Or in the words of Jack Kerouac: “The road must eventually lead 
to the whole world.”

The habits of a beatnik-bibliographer sometimes conflict with 
the aim and resources of a project though. When I told my colle-
agues about three rare books in Nordkalottens kultur och forsk-
ningscentrum in Övertorneå that would qualify for entry to our 
catalogue, they shook their heads and asked me in dylanesque style 
‘How many roads Alex?’

Compiling a national bibliography is a story of the long tail. 
The last book that we can add will surely cost us more than we can 
possibly invest. However, as long as there are collections were we 
can add new titles to our bibliography by the dozens, we should not 
hesitate to do that. So far I have added 2500 copies from Swedish 
libraries to the Short-Title Catalogue, Netherlands. This may seem 
as a drop in the ocean in a database that contains over half a mil-
lion copies, yet the Swedish copies represent a distinct part of the 
Dutch book production: German language editions for the Bal-
tic book market, scientific books with engraved plates that were 
brought home by Swedish students, pietistic pamphlets and period 
documents that were aimed at a Swedish audience. As I have tried 
to sketch in the historical intermezzo in this essay, books are indeed 
agents of culture. Thus, finding books for the national bibliography 
not only enhances our database, it reveals a glimpse of our shared 
history.

Every database in itself is a closed space and that is a positive 
thing. The quality of the Short-Title Catalogue, Netherlands coin-
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cides with the fact that all books have been checked book-in-hand 
and described by specialists with the help of book historical tools 
and techniques. The same can arguably be said about other data-
bases. I have given some Swedish examples, but the same obviously 
applies to other databases worldwide. As rare book librarians, two 
of our future challenges are to protect the quality of our own data 
and connect it to the data of our colleagues abroad. We have the 
chance to learn from each other at congresses and seminars, but 
true entrepreneurship asks for a more continues approach.

The privilege to spend three consecutive months in Swedish li-
braries not only broadens the scope of the Short-Title Catalogue, 
Netherlands, it also allows me to take my time to discuss with and 
learn from my Swedish colleagues. Why would anybody travel a 
thousand miles to find a previously unknown edition? Simply be-
cause one book may well open up a whole new world. And I joyfully 
admit that if new connections help me to work in Sweden, live up 
to my beatnik attitude, see a pine forest or two and read Tranströ-
mers poetry at a mountain top, I will be the last to complain about 
the number of roads we need to travel.



168

Further reading

Databases
National Library of the Netherlands, Delpher, [Online] <www.delpher.nl>.
National Library of the Netherlands, Short-Title Catalogue, Netherlands, [On-

line] <www. stcn.nl>.
National Library of Sweden, Libris, [Online] <http://libris.kb.se/>.
Répertoire International des Sources Musicales, [Online] <www.rism.info>.
Uppsala University Library, Lund University Library, ProBok, [Online] <pro-

bok.alvin-portal.org/alvin/>.
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Wonders of Worstedopolis
Discovering unique and distinctive collections  

at the University of Bradford

Alison Cullingford  

Welcome to Bradford
I have the immense privilege of looking after the Special Collec-
tions at the University of Bradford. I have worked there since 2000; 
my previous jobs included cataloguing historic cookbooks at Man-
chester Metropolitan University and looking after Music Library at 
Nottingham University.

Our service at Bradford is small: our permanent staff comprises 
one full-time professional (me) and one part-time assistant, plus a 
shifting population of project staff, volunteers and trainees. We are 
a relatively new service. Our parent Library accepted many archive 
and rare book collections but was unable to employ professional 
staff to manage them. The result? Hidden collections, which were 
uncatalogued, unused and vulnerable. Fortunately, in 2000, exter-
nal funding from the Research Libraries Support Project (RSLP) 
enabled the Library to employ special collections staff for the first 
time. As we brought the collections to light, the value of our work 
was recognised, and the temporary posts made permanent.
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Meet the collections
Now to discover the collections! Special Collections holds over 
100 named collections of archives, rare books, pamphlets, maps, 
photographs and ephemera. The collections cover about 1.5 linear 
kilometres, or 117 cubic metres. We have at least 25 GB of digitised 
and born-digital material.

What do we have and why do we have it? Our collections and 
collecting can be understood best in the context of the University’s 
location and history.

Educating Worstedopolis
Bradford is located in England’s biggest (and best!) county: York-
shire. The Industrial Revolution transformed Bradford from a small 
rural settlement to a huge town centred on wool and other textile 
industries: from a population of just over 6,000 in 1801 to over 
100,000 in 1851. So dominant were these trades that the city was 
often known as Worstedopolis: worsted (a kind of wool) plus “po-
lis” for city. 

New communities formed around the factories set up by en-
trepeneurs such as Sir Titus Salt, who made a fortune from pro-
cessing alpaca and built the wonderful model village Saltaire. We 
see similar stories across Yorkshire, in Leeds, Wakefield, Dewsbury, 
Huddersfield, Halifax and other nearby towns. There are parallels 
across the Pennines in Manchester where Cotton rather than Wool 
was king.

Bradford’s surrounding countryside is part of our story. The 
Yorkshire Dales are the city’s back yard: green hills, stone walls, 
and sheep. The wool of those sheep started the story. Now the Dales 
are also our green lung, a place to cycle, walk and enjoy.

Bradford’s industrial boom was quick, followed by a slow decline 
as other countries caught up with and then overtook our producers. 
Shocked by the poor reception of their goods at international fairs, 
some of the city’s industrialists realised that they needed to improve 
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Official programme of the proceedings at the luncheon given by the President of the 
Chamber of Commerce, Henry Mitchell Esq., J.P., on the occasion of the opening of  
the Bradford Technical School by the Prince and Princess of Wales. 23 June 1882.
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the skills of their workforce in order to compete. Hitherto the en-
trepreneurs had tended to guard their secrets jealously. The result of 
this concern was the founding of the Bradford Technical College in 
1882. Alongside textiles, the College taught and researched scienc-
es, technology, and management.

In 1957 the College was split. The higher education side be-
came Bradford Institute of Technology (BIT). This was a College 
of Advanced Technology, a new kind of institution set up to im-
prove technological skills in Britain. However, the “CATs” strug-
gled without the funding and prestige associated with traditional 
universities and they were quickly granted this status. The city’s 
century-long struggle for a university was ended in 1966 when BIT 
received its royal charter to become the University of Bradford.

As you might therefore expect, Special Collections holds the 
archives of Bradford Technical College and Bradford Institute of 
Technology, and the University’s own large archive. Many other 
collections concern the city and its surrounding areas: a major col-
lection of local books; 1200 maps and plans; the papers of local 
authors such as Willie Riley, who wrote heart-warming tales set in 
Yorkshire villages; family letters of Sir Isaac Holden, mill owner 
and politician, to name but a few. We work closely with our col-
leagues in the local record office and public library to make sure 
that local material goes to the most suitable home.

Our collections include a few early printed books, but most 
of our special material dates from the 19th century onwards. This 
makes sense when we look at the dates of our founding and the 
growth of the city, not to mention that the University has always 
concentrated on science, technology and social science with rela-
tively little coverage of the humanities. Therefore we were never in 
a position to purchase medieval manuscripts, hand-press era books 
and other treasures, or receive them from benefactors. Our story is 
about exploring the value of non-traditional special collections – 
modern materials are special too!
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University of Bradford Prospectus for Undergraduate Social Sciences, 1971. Prospectuses 
from this period of the University’s history often had very striking illustrations.   
This one is a particular favourite.
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Peace and politics
This is apparent when we examine the collections at Bradford best 
known to international scholars: those relating to peace and social 
change. From its earliest days the University aimed to make knowl-
edge work for the common good: our Charter includes a unique 
clause to this effect. Bradford had always been a radical city, a cen-
tre of protests and social action. The rapid growth we mentioned 
above led to social problems: bad housing, extreme poverty, disease, 
child labour etc. There was already a strong Non-conformist tradi-
tion in the area, which emphasised self-help and moral duty to help 
others, often temperance. We therefore see many examples of social 
action in the city, from the Chartists to the Independent Labour 
Party to the first “school-feeding”.

It was natural then that Quakers seeking to set up the first 
Chair in Peace Studies in a British university should approach 
Bradford. The University’s Vice Chancellor (Ted Edwards) and his 
deputy (Robert McKinlay) were active campaigners for peace. They 
had already identified “The Bomb and the Hungry World” as the 
greatest threats facing humanity and were keen for the University 
to help solve these problems through research. The first Chair of 
Peace Studies, Adam Curle, joined the University in 1973 and the 
department thrives to this day.

The establishment of Peace Studies led to the arrival of Com-
monweal Collection, an independent library offering resources on 
nonviolent social change. Its founder, David Hoggett, was an activ-
ist and librarian who was paralysed following a fall. Commonweal 
grew out of his personal library, operated as a postal service by Da-
vid and his friends and set up as a charitable trust. When he died 
in 1975, the Trustees decided to move Commonweal to Bradford.

Through a huge network of connections, Commonweal collect-
ed hundreds of archives of individuals and campaigns. These came 
to Special Collections in 2004 as we had the expertise and facili-
ties to manage them. Commonweal’s archives include many of our 
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most important collections, notably the original drawings of the 
nuclear disarmament symbol or “peace sign”, created by designer 
Gerald Holtom for the Direct Action Committee March to Alder-
maston in 1958.

Jbp and Jacquetta
The subject of our most famous archive was himself a peace ac-
tivist, born into the Bradford world of wool and nonconformity 
mentioned above. The author J.B. Priestley is perhaps best known 
for his 1945 play An Inspector Calls, which investigates the moral 
issue of collective responsibility for individual suffering.

“Jack” Priestley was born in Bradford in 1894. His father was 
an earnest socialist schoolmaster and his mother, who died young, 
a lively mill-girl. Priestley worked in a “wool office” as an inad-
equate clerk while aspiring to become a writer. He served in the 
British Army during the First World War, escaping the fate of all 
his friends, the Bradford Pals who died in the battle of the Somme 
in 1916. After the war, he moved to London to become a writer. 
His great success The Good Companions freed him financially to 
create plays, novels, essays, and memoirs. A hugely prolific author, 
Priestley was a household name, with strong political views which 
he was always ready to share. His other important works include 
his Second World War Postscripts broadcasts, the Time Plays, and 
English Journey, which is in part a protest at the sacrifice of lives to 
capitalism. Our Priestley archive reflects all this, including letters, 
scripts, photographs, objects, and the author’s iconic tobacco pipes.

We also have the archive of Priestley’s third wife, Jacquetta 
Hawkes, a Cambridge-educated archaeologist who turned to po-
etry and creative writing. Jacquetta is best known for A Land, in 
which she fused geology, history, poetry and personal experience 
to explore the story of Britain. Jacquetta’s wonderful archive docu-
ments her personal life and career, including her work on the Festi-
val of Britain, her friendships with other authors and archaeologists, 
and her interests in photography and nature. We have several other 
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J.B. Priestley at his typewriter, National Hotel, Moscow, 1945. Priestley visited 
the USSR for the first performances of his play An Inspector Calls.
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archaeological archives, which cover the industrial archaeology of 
the Yorkshire Dales, the study of diseases in ancient bones, and the 
development of the Prehistoric Society from amateur enthusiasts to 
professional archaeologists.

This is just a glimpse of the richness of our collections at Brad-
ford. As with all archive and rare book collections, there is always 
more to discover!

Discovering our collections
Special Collections are open to everyone, though we require our 
visitors to make an appointment so that we can guarantee access. 

However, being open does not guarantee people will use our 
collections. We need to think about “discovery”: exposing collec-
tions to people who may not know anything about our service. Re-
lying on those who are experienced users going to our catalogue is 
not enough.

Like most similar services now, we can do very little cataloguing 
from our core staffing, so we don’t wait until we have the resources 
to catalogue to the highest standard. We produce a basic box list as 
quickly as we can and put this online, so that potential users can 
find us and so that we can assess possible interest. Such interest is 
then useful evidence as we seek funding for more detailed work. We 
see cataloguing as a process of incremental improvement, in which 
basic work is enhanced as funding allows. This kind of approach 
has helped us tackle our “hidden collections” and make them ac-
cessible.

We have had great success in opening up our collections in this 
way. As well as academic researchers, the collections are used by 
undergraduates, independent scholars, writers, artists, publishers, 
theatres, family historians, University colleagues, enthusiasts of all 
kinds ... most people new to us have found us via online keyword 
searching.

To enable everyone to access collections regardless of their lo-
cation or circumstances, we are working to make our collections 



180

available in digital form. We have had great success via social media 
and we will soon be launching our digital library. This is an exciting 
development. We can only accommodate small numbers of phys-
ical visitors, but there is no limit to the access possible via digital 
methods.

We must also ensure that our own students are aware of the 
potential of the collections. Like all such services, we are increas-
ingly becoming involved in teaching. We aim in particular to reach 
students who might consider using primary sources in their disser-
tations, to familiarise them with the reading room and our staff and 
to give them the confidence to explore further.

Big challenges
Our service has achieved a great deal since it was founded in 2000. 
In 2014, we were proud to become the first English university ser-
vice to achieve the Archive Accreditation standard, which shows 
how far we have come. 

However, like all such services in the UK, we face complex 
challenges. Firstly it goes without saying that our staffing, premises 
and funding are inadequate. We are still also struggling with the 
legacy of previous collecting. Years of appraisal, preservation and 
cataloguing lie ahead.

Meanwhile, demand for our services grows, and users expect 
more and more: faster responses, more digitisation, more support. 
We are operating in a turbulent environment: higher education 
and our organisations are in a state of constant disruptive change. 
Higher education is increasingly “marketised” and “managerial-
ised”, in a state of competition for students whose fees drive the 
sector: services and staff must justify their existence in often crude 
financial terms.

I believe services like ours must be innovative and creative to 
find ways round the immense challenges we face. The good news is 
that Special Collections can indeed find a niche in the competitive 
world of higher education. Collections offer institutions a unique 
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selling point, making them stand out from other organisations. 
In an increasingly digital world, the impact of the visual, tactile, 
beautiful, old or strange is increasingly powerful. High quality 
collections help universities to prosper, by attracting high quality 
researchers, students, and external funding, and gather media at-
tention. We see increasing investment in special collections staff, 
premises and digital libraries by universities who understand this.

Unique and distinctive collections
The concept of unique and distinctive (UD) collections is proving 
helpful. Popularised by Research Libraries UK, unique and distinc-
tive is replacing special in many contexts. Why?

The phrase explains why these collections are important, and 
what makes them “special”. Unique is easy to understand: most 
archival material and many books are unique. I hope the above 
account gives some idea of what we mean by distinctive. This is 
material which fits our history, geography, values, purpose, mission, 
the material we are expected to have. It may be unique, or not. 
Individual items in a collection may be common but gain value/
resonance from place in a collection. A copy of a plentiful book by 
J.B. Priestley becomes distinctive by its place in the library of his 
birthplace and its association with other books, archives and exper-
tise relating to him. 

UD helps us to move away from thinking about special collec-
tions in terms of age and financial value, neither of which necessar-
ily justifies university investment in them. It also helps us to move 
out of the silos of “archives” or “rare books” so that we appreciate 
the full range of heritage material and can explain how it aligns 
with University mission.

The “Leeds typology”
So how do we apply this idea in practice? And what do we do with 
our existing collections which may or may not match up to this? 
I would suggest mapping collections at whatever level is practical 
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and then looking at them strategically. To do this at Bradford, we 
adopted a typology used by Leeds University Library for mapping 
their collections.

This method asks two questions:
•  Are materials unique/distinctive e.g. archival, rare etc.?
•  If so, how do they relate to our mission/policies?

The answers allow us to group our collections into four kinds of 
material.

1. Heritage clusters
Groups of UD material that connect with our story, have poten-
tial for range of uses and projects, appeal to various audiences, and 
justify investment in terms of our mission. Our current clusters are 
University, Peace, Local, Priestley, Hawkes and Archaeology. They 
include archives, books, pamphlets and maps. 

2. Legacy collections
Unique collections which are self-contained, isolated and anoma-
lous. They earn their keep (often small in size and catalogued long 
ago) but don’t offer the possibilities of heritage material. We retain 
them but don’t intend to invest in developing them at present.

3. Self-renewing
Useful material to help Special Collections users and/or staff and 
not to be kept permanently, such as directories and textbooks.

4. Finite
Not or no longer relevant. Not UD (old donations of textbooks, 
un-curated mainstream press cuttings) or else UD better suited to 
another organisation. If we can, we re-home or otherwise deacces-
sion such material.
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These ideas are the starting point for strategies, policies, plans and 
processes, to help us decide where to concentrate our efforts, not 
only collecting, but also deaccessioning, cataloguing, conservation 
etc. They help us solve a (rather nice) problem: that there are endless 
possible activities that we could do with our collections.

At Bradford, almost all our material is Heritage or Finite, which 
is possibly a weakness of this typology: I need to gather more detail 
from other organisations using this method to see if we can subdi-
vide it further. Prioritising cataloguing and other activities within 
the Heritage involves looking at levels of demand and forthcoming 
activities such as anniversaries and conferences. We also aim to be 
fair to all Heritage stakeholders: for instance we aim to offer at least 
one “learning event” for each cluster each year.

The challenge of big digital
Digitisation, preservation, even born-digital can be managed at a 
small scale. How does a service like mine move its collecting into 
the digital age beyond the small-scale?

Our users imagine we are more advanced on this journey than 
we really are. “Have you scanned it all in yet?” is the most com-
mon question we are asked at events. So how do we bridge the gap 
between the public perception of what we have done, and what we 
most certainly yet have to do? How do we pay for it? What is the 
value of digital material? What of uniqueness and distinctiveness in 
a digital environment? I don’t have the answers, but I work closely 
with organisations and groups who collectively are seeking ways 
forward, including the National Archives and Research Libraries 
UK. Big challenges call for big thinking and big collaborations – 
across borders too!
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