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Abstract: This paper is one of the results of the project Digitalised descriptions of Slavic Cyrillic manuscripts and early printed books in Swedish
libraries and archives and its database Cyrillic and Glagolitic Books and
Manuscripts in Sweden CGS (http://anslag.rj.se/en/fund/39532). The purpose
of CGS is to make Slavic Cyrillic (and Glagolitic) material in Swedish collections easily accessible to those who wish to study Cyrillic and Glagolitic
book production and distribution.
The paper comments on an unpublished catalogue of the Riga collection
at Uppsala University library (UUB) compiled by Isak Collijn. The library of
the Jesuit Collegium in Riga was donated to UUB by the Swedish king Gustav II Adolf in 1622.
The identification of the entry “One Russian book in 8°, 12 copies” in
UUB’s inventory U 271 is also discussed. The size of the edition, the time
and place of printing, the binding and the provenance of UUB’s copies, Ksl
1 and Ksl 157, of the Vilna edition of Canisius’ Catechism in Slavonic translation (ed. Mamonič, 1585), show that they are most probably two of the
twelve copies and therefore should be added to the already known Cyrillic
material in the Riga collection.
Other interesting findings are the earlier unknown edition of Canisius’
Catechism (Ingolstadt 1614) and the names of the first seven letters of the
Cyrillic alphabet, added by hand in Latin in Ksl 157. The paper shows that
these names were probably written in Sweden. A comparison has been made
with the spelling of these names in Alfabetum rutenorum and in a manuscript of Grigorij Kotošichin (Extranea 157:6; CGS 3700).
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0. Inledning

*

Rigasamlingen i Uppsala universitetsbibliotek (UUB) består huvudsakligen
av böcker på latin. I den ingår dock även böcker på grekiska, hebreiska, italienska, japanska, kinesiska, nederländska, polska, spanska och tyska.1 Idag
finns det inte någon översikt över det kyrilliska materialet i samlingen. Detta
är i sig inte förvånande då det kända kyrilliska materialet utgör endast en
liten del av samlingen – fyra ryska ikoner samt två pergamentfragment från
två olika handskrifter, vilka använts som omslag för äldre tryck på latin.2
Det ena fragmentet, vilket daterats till 1200-talet, innehåller Apostlagärningarna, 8:35–9:8 (Steensland 2005, nr 8).3 Fragmentet används som omslag till Peter Canisius katekes Petri Canisii Societatis Iesv Theologi
Catechismvs Graecolatinvs. Nunc Intervm gratiam ſtudioſa iuuentutis, opera
cuiuſdam ex eadem Societate editus (Ingolstadt 1614).4
Det andra fragmentet har daterats till tidigt 1400-tal.5 Fragmentet är en del
av сло́во ѡ҆ ст҃ѣмъ Василїи Вели́цѣⷨ и҆ ѡ҆ Е$ѳрѣмѣ. По́вѣсть дш҃еполезна, vilken ingår

*

Denna artikel är en följd av projektet Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska
handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv och dess databas Cyrillic
and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden, CGS, (http://anslag.rj.se/en/fund/39532).
Undersökningen av Isak Collijns arkiv är utförd med stöd från Kungliga Vetenskaps- och
Vitterhets-Samhället i Göteborg.
1
Enligt titlarna i inventariet U 271 i UUB (U 271). Inventariets innehåll har ej systematiskt
verifierats mot bibliotekets nutida bestånd.
2
Per Ambrosiani (2016) har föreslagit en lämplig klassifikation av slaviska kyrilliska och
glagolitiska krigsbyten i två grundtyper: 1) egentliga krigsbyten och 2) fragment, vilka följt
med som en del av bindningen av värdpublikationer tagna som krigsbyte.
3
CGS 6070, UUB Obr. 67:190, se även U 271, s. 23.
4
Isak Collijn (Arkiv, post nr 764) påpekar att utgåvan inte finns bland de Canisiusutgåvor
som ingår i Backer et al. (1894, 809–818), se Bild 1. UUBs exemplar förefaller vara det enda
kända bevarade exemplaret av denna utgåva och den är till dags dato okänd för Canisiusexperterna. Den finns t.ex. inte i Paul Begheyns standardverk (2005) om Canisius. Detta verk
innehåller information om sju andra kända utgåvor av denna katekes av Canisius utgivna
mellan 1600–1614, dock inte om utgåvan från Ingolstadt 1614. Den saknas även i relevanta
databaser och digitala kataloger. Exemplaret från UUB är i storlek 8°; det är komplett:
[2]+115+[1] p., http://libris.kb.se/bib/19383679. Datum ”anno M.DC.XIIII” och ort ”Ingolstadii” anges på titelbladet, som även innehåller en handskriven ägarinskription från Jesuitkollegiet i Riga.
5
CGS 6640, UUB Script. Lat. Coll. Poetæ 61:236. Omslagets (fragmentets) värdpublikation
Sententiæ et loci quidam insigniores, ex antiquioribus maximeque probatis poetis Ordine
collecti, ac in libros quinq. digesti, (Poznań 1583) finns i U 271 bland böckerna i oktav-
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i texterna för den tredje januari i den ”långa” versionen av boken Prolog för
den första halvan av året (september – februari), (Granberg 2015)6.
De fyra ryska ikonerna är från 1500-talet och finns idag i Uppsala universitets konstsamlingar. Två av dessa ikoner har ryska ägarinskriptioner på
baksidan.7
Denna artikel syftar till att undersöka om det finns något mer slaviskt
material i Rigasamlingen och om UUBs arkiv innehåller mer material som
berör samlingens historia.

1. ”Johannes Bothvidis” inventarium över
Rigasamlingen (U 271)
Jesuitkollegiets bibliotek i Riga hade existerat i knappt 40 år innan det i
samband med erövringen av Riga och stora delar av Livland konfiskerades
av Gustav II Adolf (1594–1632) under hösten 1621.8 Hovpredikanten Johannes Bothvidi (1575–1635) fick i uppdrag att ta hand om biblioteket och
skicka det till Sverige (Collijn 1916, 296). Kungen skänkte jesuitkollegiets

format, ”Sententiӕ et Loci insigniores” (U 271, 22). Om en annan utgåva av samma verk i
Rigasamlingen se nedan, fotnot 17.
6
Granberg (2015, 41, fotnot 6) uppger felaktigt att värdpublikationen finns på s. 25 i U 271 (i
stället för U 271, 22).
7
Som redan Ture J. Arne (1915, 121–122) påpekat innehåller inventariet (U 271, 30) flera
föremål under rubriken ”Hußgerådh” och bland dessa ”Ryska måladhe trätaflor. 5. Stycken”.
Tre ikoner med den helige Nikolaus som motiv och en ikon med motiv Gudsmodern från
Vladimir finns beskrivna i katalogen till Uppsala universitets konstsamlingar (Heinemann
2001, 229–330, UU 749 med ägarinskription, UU 750 med ägarinskription, UU 751 och UU
752). Ulf Abel har i opublicerat material vid Uppsala universitets konstsamlingar identifierat
och daterat ikonerna, kommenterat deras proveniens samt reproducerat och översatt ägarinskriptionerna; jfr. Nisser Dalman 2007, 161–162. Arne (1915, 122) redovisar för omnämnandet av dessa ikoner i Jesuitkollegiets eget inventarium samt olika svenska inventarier och han
antyder att den femte ikonen kan vara en av dem som förvaras i konstskåpet vid Uppsala
universitets konstsamlingar. En rysk ikon av den helige Nikolaus Zarajskij, ·оⷢ0а· николае ·
ꙁараіскиї, bevarad i konstskåpet, med okänd proveniens, signerad på ryggen U.S. 610, skulle
kunna vara den femte saknade ikonen i Rigasamlingen.
8
Grunden för Jesuitkollegiet i Riga och dess bibliotek lades 1583 under tiden då Livland var
under polskt styre (1561–1621). Rent folkrättsligt kan Rigabiblioteket troligen inte räknas
som krigsbyte, trots att den tidigare behandlats som krigsbyte, av Otto Walde (Walde 1916)
bland andra. Livland och Riga införlivades med det svenska riket och överflyttandet av bibliotek och arkiv var en administrativ åtgärd inom riket. Materialet från Braniewo, Würzburg och
Poznań konfiskerades däremot i samband med att dessa platser mer kortsiktigt ockuperades av
den svenska hären, vilket innebar att dessa samlingar, till skillnad från Rigasamlingen, bör
definieras som krigsbyte.
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böcker och artefakter till UUB och Bothvidi överlämnade i slutet av 1622
samlingen till Uppsala universitets rektor Lars Wallius.9
Det är inte sannolikt att någon förteckning eller inventarium över
Rigasamlingen följde med vid överlämnandet till UUB år 1622. Det faktum
att Gustav II Adolf i slutet av november 1626 påminde om att det måste upprättas ett inventarium över böckerna från Riga visar att det då inte existerade
något inventarium på UUB (Walde 1916, 49).
I kolofonen till det äldsta bevarade inventeringen av Rigasamlingen i
UUB, U 271, påpekas att det är en kopia av en äldre källa, vilket bevarats i
Stockholm.10 Flertalet felskrivningar i U 271 bekräftar att det har funnits ett
tidigare inventarium (Walde 1916, 49; Collijn 1916: 296–297). Kopian U
271 är inte daterad, men den måste ha sammanställts någon gång efter
konungens påminnelse i slutet av 1626 och 1683 då inventariet granskades
(Hagström Molin 2014, 313; 2015, 123–124).11
Det original i slottskyrkoboken som åsyftas i kolofonen i U 271 har inte
kunnat återfinnas i Slottsarkivet, Kammararkivet eller Riksarkivet (se nedan
3. Isak Collijns arkiv, nr 1; Walde 1916, 51, fotnot 1). Originalet, som med
stor sannolikhet innehöll en redogörelse för allt som hade konfiskerats från
Riga, bör ha sammanställts medan boksamlingen var kvar i Stockholm. Inga
belägg existerar för vem som har skrivit detta original, men det finns anledning att tro att det var riksskattmästaren Jesper Mattsson Kruus. Som Rigas
förste svenske guvernör fick han order av Gustav II Adolf att konfiskera all
lös egendom i Jesuitkollegiet, inklusive biblioteket, samt att sammanställa ett
inventarium över det beslagtagna (Walde 1916, 44, fotnot 4). Möjligtvis var
detta inventarium en del av den ”Berättelse” i slottskyrkoboken, ”folio 161”,
som nämns i den citerade kolofonen.
I sin opublicerade uppsats om Rigasamlingen (Isak Collijn, Arkiv) skriver
den store svenske bibliografen och riksbibliotekarien Collijn att inventariet
inte är fullständigt, utan att det på UUB finns böcker med Rigaproveniens

För en detaljerad historik, samt översikt av källorna till boksamlingarnas öde, se Collijn
1916, 295ff; Walde 1916, I; Munkhammar 2007a, 2007b och Hagström Molin 2014, 2015.
10
”Thenne Cathalogus […] besannar sig af original Slåttzkÿrkiobokenz ifron Stockholm folio
161, hwarest annoterat står en Berättelse om the böcker som kommo 1622 ifron Rÿga […]
Collationerat i Ups. Den 3 Novemb A°. 1683” (U 271, 31).
11
Det finns inte några belägg för att Bothvidi själv, som Walde (1916, 19) och Collijn (1916,
296) hävdat, sammanställde ett inventarium i samband med att han lämnade över
Rigasamlingen till UUB. Noteringen om 1683 i U 271 är skriven med en annan hand än själva
inventariet, vilket tyder på att avskriften bör dateras tidigare än 1683. Den i modern tid
skrivna titeln ”Inventarium över Jesuitkollegiets i Riga bibliotek, uppgjort av hovpredikanten,
sedermera biskopen i Linköping Johannes Bothvidi 1622”, på insidan av övre pärmen av
U 271, bör således inte tas bokstavligen.
9
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vilka saknas i inventariet.12 Collijn kommenterar även att det förekommer
felaktigheter i hur böckernas format anges i inventariet.

2. Böcker med Rigaproveniens vid andra bibliotek
”Huruvida dessa boksamlingar i någorlunda oskingradt skick anlände till
Uppsala eller om ej delar af dem dessförinnan på olika vägar afsöndrats, är
numera omöjligt att med full säkerhet afgöra” konstaterar Claes Annerstedt
(1894, 9). En del av böckerna överlämnades aldrig till UUB utan blev istället
del av privata samlingar. Andra böcker avlägsnades från UUB i slutet av
1630-talet, då antalet dubbletter växte för varje krigsbytesbibliotek som
skickades till Uppsala. Enstaka böcker ur samlingen från jesuitkollegiet i
Riga finns därför idag vid andra bibliotek än UUB.13
Till de redan kända exemplaren med Rigaproveniens bör även läggas en
bok i Hvitfeldtska samlingen i Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), nämigen Opervm omnivm Sancti Ephraem Syri patris et scriptoris ecclesiae
antiqvissimi et dignissimi […]. Tomus primus (Rom 1589). På titelbladet
finns en ägarinskription ”Liber Collegii Rigensis Societatis Jesu A° 1592”.14
12

Om denna uppsats se nedan, 3. Isak Collijns arkiv, nr 1.
I Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek samt i Stiftsbiblioteket i Linköping har
Walde kunnat identifiera sammanlagt sex böcker med mer eller mindre säker proveniens från
Jesuitkollegiet i Riga (Walde 1916, 50–51). Om dessa böcker kom från Carolina Redivivas
Rigasamling och var dubbletter så bör de finnas i inventariet U 271. Inom ramen för denna
undersökning kunde inte alla sex böcker verifieras i inventariet, men ett stickprov visade att
åtminstone en av dessa, Problemata Aristotelis ac philosophorum mediocorumque
complurium, (Frankfurt 1549), inte kunde hittas i inventariet. Å andra sidan är U 271 inte
fullständigt, och det är därför osäkert om boken tidigare fanns på UUB eller om den tillhör de
böcker med Rigaproveniens som kom på avvägar och blev del av privata samlingar. Om
utgåvan se The Universal Short Title Catalogue USTC, http://ustc.ac.uk/index.php/record/
686751, som inte listar upp exemplaret från Sverige; ett surrogat-exemplar finns på
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00087430/images/. Informationen i Collijns
arkiv visar att han identifierat fler böcker ur Rigasamlingen vid andra bibliotek: ”Lund (1),
Stifts- och läroverksbiblioteken i Härnösand (2), Linköping (5), Skara (3), Strängnäs (1), samt
Jämtlands bibl. Östersund (1). I Kungl. biblioteket finns åtminstone tre böcker, som kommer
från Jesuitkollegiet i Riga.” (se nedan nr 1 under rubriken ”Isak Collijns arkiv”). Ett exemplar
i Roggebiblioteket har Rigaproveniens (Samuelsson 2009, 7, nr 2:13), vilket kan vara samma
exemplar som Collijn benämner som ett Strängnäsexemplar.
14
1721 års stora brand i Göteborg förstörde Göteborgs gymnasium och större delen av dess
boksamling, som successivt hade byggts upp sedan 1640. Ett nytt bibliotek måste därför
byggas upp. Hvitfeldtska samlingen grundades 1728 av förre ledaren för UUB Eric Benzelius
d.y., biskop i Göteborg mellan 1726 och 1731. Han hade utökat sitt privata bibliotek med flera
böcker som var krigsbyte (Collijn 1916, 295), och bland dessa fanns exemplar som hade
Rigaproveniens (Walde 1916, 50). Tönnes Kleberg (Kleberg 1942) nämner inte Operum
omnium (…) i sin grundläggande undersökning om Hvitfeldtska samlingen. USTC
13
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Inventariet U 271 innehåller första bandet av denna utgåva, i ett exemplar: ”S. Ephraem Syri operum tom. I” (U 271, 2). Idag finns dock inte något
exemplar av denna utgåva på UUB, vilket innebär att exemplaret i GUB
troligen är det exemplar som omnämns i U 271.15

3. Isak Collijns arkiv
I sin avhandling om storhetstidens litterära krigsbyten presenterar Otto
Walde omständigheterna kring omhändertagandet av Rigabiblioteket och
dess senare öde i Sverige (Walde 1916, 43–52). Walde avstår från en mer
djupgående studie av ämnet, med hänvisning till att Isak Collijn redan påbörjat en omfattande undersökning av jesuitkollegiets bibliotek (Walde 1916,
45, fotnot 1). I sin recension av Waldes avhandling bekräftar Collijn att han
sedan några år tillbaka arbetar med en utförlig historik över Rigasamlingen
och att ett i stort sett färdigt manus föreligger (Collijn 1916, 298). Collijns
manus över Rigasamlingen blev dock aldrig publicerat och har därför i stort
sett förblivit okänt för forskningen.
Vid en närmare undersökning av Isak Collijns arkiv i UUB (475 D:2)
uppdagades i en av lådorna Collijns manus över Rigabibliotekets historia.16
Utöver detta har Collijn också sammanställt en detaljerad förteckning över
samlingen från Jesuitkollegiet i Riga (se Bild 1). Inte heller denna förteckning blev publicerad, vilket inneburit att senare publikationer inte refererar
till den.
http://ustc.ac.uk/index.php/record/828163 listar inte upp GUBs exemplar. Gunnar Oxelqvist
(1995, 11) påpekar att en del krigsbyte från 1600-talet skickades till gymnasiebiblioteken i
Göteborg, Kalmar, Linköping, Strängnäs och Västerås. Oxelqvist (1995, 119) uppmärksammar att Operum omnium (…) har tillhört Jesuitkollegiet i Riga. Trots att Johannes Berg (Berg
1864, 23) inkluderar alla tre band i sin förteckning över samlingen, var endast första bandet
kännt sedan tidigare. Nyligen återfanns i GUB även band två och tre, vilka har ägarinskriptioner från jesuitkollegiet i Posnan. Alla tre band har identisk ex libris ”CruciFixus Amor
Meus”, vilken kunde identifieras som tillhörande ärkebiskop Carl Fredrik Mennander (1712–
1789). Undersökningen av samlingens donationsbok (Landskarkivet i Göteborg, serie FIVa,
vol. FIVa:1) visade att Operum omnium (…) donerades 1809 ”Af Vic. Collega Mag. Rudberg
(…) 2. Sancti E. Syri Opera. Fol.” (Donationsboken, s. 96, donation 167, nr 2).
15
Exemplaret finns i UUBs katalog från 1641 (Bibl. Arkiv, K2, s. 48). Det är dock oklart hur
det lämnade UUB. LIBRIS http://libris.kb.se/bib/10007241#more_info ger inte information
om andra exemplar i Sverige.
16
Enligt en not i Collijns arkiv har Greta Renborg gått genom arkivet 1993. Detta har dock
inte uppmärksammats i senare publikationer, se Hagström Molin 2015, Nestor & Zarmén
2007. Det vore därför av stort värde om dessa delar av Collijns arkiv digitaliserades och blev
tillgängliga för bokhistorisk forskning. Detta gäller även andra delar av Collijns arkiv, vilka
berör samlingar i andra svenska bibliotek. En kort not om detta finns i Granberg (2015,
41–42, fotnot 6).
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Bild 1. Isak Collijns arkiv, UUB 475 D:2, blad 203, foto UUB.
Isak Collijns opublicerade undersökning av Rigasamlingen är, trots att den är
omkring 100 år gammal, fortfarande den enda övergripande studien av denna
samling. Nedan följer en innehållsförteckning över denna del av Isak Collijns arkiv:
1)

2)

17

”Jesuitkollegiets i Riga bibliotek. Bidrag till dess historia. I. 1622
års inventarium och försök till bibliotekets rekonstruktion”.
Uppsatsen om 11 sidor innehåller en översikt över Rigasamlingens
historik. I denna ingår kommentarer om Jesuitkollegiets egen katalog såväl som en diskussion kring det bevarade svenska inventariet,
U 271, och den äldre icke bevarade källa som U 271 hänvisar till.
Collijn kommenterar de brister som U 271 uppvisar i sitt upplägg
och i sin information om böckerna. I uppsatsen tar Collijn upp de
principer han själv följer vid presentationen av böckerna i samlingen.
”Bibliotheca Collegii Soc. Jesu Rigensis. I. Folianter. Hylla 9”.
Denna del av arkivet innehåller blad 1–39, som omfattar 156
folianter. Dessa är presenterade i poster nr 1–156.17

Vanligtvis skriver Collijn på recto-sidan av bladet, men i vissa fall har han lagt till kompletterande uppgifter på bladets verso-sida. Posterna för folianter, kvartformat, oktavformat,
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3)

”Bibliotheca Collegii Societatis Jesu Rigensis. II. Libri in 4°” omfattar blad 40–97. Här presenteras 199 böcker i kvartformat. Numreringen av posterna fortsätter kontinuerligt, det vill säga från
nr 157 till nr 355.
”Bibliotheca Collegii Soc. Jesus (sic!) Rigensis. III. Libri in 8°”,
som innehåller blad 98–[198], vilka presenterar 388 böcker i
oktavformat, poster nr 356–743.18
”Bibliotheca Collegii Soc. Jesu Rigensis. IV. Libri in 12°”
innehåller blad 199 till 221. Denna del omfattar 106 böcker i
duodesformat, poster nr 744–849.
”Bibliotheca Collegii Soc. Jesu Rigensis. V. ‘Oinbundna materier.’”
är den sista delen av den systematiska presentationen av böckerna i
samlingen. Den innehåller blad 222 till 235 och 61 poster, nr
850–910.19
Diverse anteckningar om böckerna ingående i Rigasamlingen
Ett häfte med titeln ”Till Boktryckarkonstens Historia. I. Register:
Om aflatsbrefven från åren 1454–1455. Materialsaml. Påbörjat Ht
1902. Isak Collijn”.
Tre kuvert med anteckningar om Strängnäs:
a) ”Strängnäs-inkunablerna”
b) ”Studier om äldre handskrifter o. böcker i Domkyrkobiblioteket i
Strängnäs. Hylla 3”
c) ”Strängnäs Inkunabelkatalog. Hylla 3. Nr 1 Abraham Ben-Esra.
De nativitatibus. Venedig 1485”. Det sista bladet i denna del av
arkivet är ”Brutus, Jacobus. Corona aurea de anima. Venedig
1496.”

4)
5)
6)

7)
8)
9)

duodesformat samt obundna materier följer i stort sett samma ordning som i U 271. För handskrifter ges information om författare och titel, datering samt paleografiska kommentarer.
Eventuella kopplingar till andra handskrifter i samlingen anges genom korsreferenser. För
exemplar av tryckta utgåvor ges, om möjligt, information om författare, titel, utgivningsort
och förlag samt utgivningsår. Ofta identifieras utgåvan genom att referens ges till kataloger
över utgåvor. Collijn noterar i varje post om den förekommer i U 271 och/eller Aurivillius
inventarium. I många poster kommenteras bindningen.
18
U 271 innehåller ”Sententiae et Loci insigniores” på två olika ställen: bland böckerna i
oktavformat (U 271, 22) och duodesformat (U 271, 25). Collijn har också två olika poster, nr
732 och 813; han noterar att det handlar om två olika utgåvor (i storlek 8° resp. 12°) av
samma verk.
19
Uppgifterna om antalet böcker i Rigasamlingen varierar. Annerstedt (1894, 9) och Walde
(1916, 48) anger att samlingen består av 893 inbundna handskrifter och äldre tryck och 61
oinbundna. Collijn påpekar att antalet inbundna böcker är 849 (Collijn 1916, 298). Antagligen
kan skillnaden i antalet inbundna böcker förklaras med hur samlingsvolymer (kolligatband)
behandlas. Collijn presenterar de fysiska enheterna, antalet codex, medan Annerstedt och
Walde väljer att räkna antalet verk. Vissa kolligatband i Rigasamlingen innehåller många
böcker, ibland upp till 26 stycken.
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Några blad i en mapp ”Inkunabelsamlingen i Strängnäs domkyrkooch läroverksbibliotek. Upptecknad 1903, reviderad 1925. Isak Collijn. Hylla 9”.

4. Tolv exemplar av ”en rysk bok” i oktavformat?
Under rubriken ”Oinbundna materier” innehåller inventariet (U 271, s. 27)
bland annat ”En Ryſk Book. in 8vo. 12. exemplaria”, (Bild 2). ”Rysk” indikerar att utgåvan inte var tryckt med glagolitiska utan med kyrilliska kyrkotyper.20 Att boken kallas rysk kan eventuellt också bero på att detta fanns
angivet i bokens titel. En möjlig anledning till att jesuiterna i sitt bibliotek
hade en rysk bok i tolv exemplar är att dessa skulle användas i missionssyfte.
Claes Annerstedt föreslår att ”De oinbundna materierna tyckas till någon del
bestått af kollegiets förlag, såsom Instructio patribus familias inserviens Georgii Schonfels in 16:o i 25 ex.; Kurtzer Bericht vom Ablass in 12:o i 24 ex.;
en rysk bok in 8:o i 12 ex.” (Annerstedt 1894: 9, fotnot 1). Collijn lägger inte
till något mer än det som redan står i 1600-talsförteckningen (Isak Collijn,
Arkiv, post nr 865).
Annerstedts idé om att exemplaren var publicerade vid ett av jesuiternas
egna förlag är helt naturlig, men det finns inte några sådana exemplar i
oktavformat tryckta före hösten 1621 i svenska bibliotek och arkiv. Det finns
bland övriga exemplar en enda utgåva i oktavformat, vars utgivningsort och
innehåll enligt min bedömning bör ha varit acceptabel för jesuiterna. Det är
en katekesutgåva tryckt 1585 i Vilnius, i Mamoničtryckeriet, med titeln

КАТЕХИЗ!МЪ | И!ли наѹ̂ка всѣмъ право|сла́внымъ хрⷭ!тїѧ́нѡⷨ | к
повче́нїю вел̾мѝ поле́|ꙁно ꙁ латиⷩ!скогѡ̀ ꙗ҆ꙁы́ка | на рꙋскїи ꙗ҆ꙁы́къ, нѡ́во
преложо́но.21 Utgåvan och ett av UUBs exemplar uppmärksammas för första

Det glagolitiska alfabetet och de glagolitiska typerna brukade inte benämnas som ryska,
utan snarare som ”hieronimiska”, ”illyriska”, ”dalmatiska” etc.; se Ambrosiani 2012, Kempgen 2015a, 2015b.
21
CGS 160. Tryckort och datum finns angivna på titelbladet: Дрꙋко́ванъ, ѹ҆ ви́льни, | ро́кꙋ, боⷤ
а҃҂ф҃|п҃е. | з дозволе́нье҆мъ, ста́ръ|шихъ. Tryckeriet anges inte. Det har identifierats genom typernas form (Nemirovskij 2011, 50). Att det är en Vilniusutgåva talar också för hypotesen om att
boken kan ha tillhört jesuitkollegiets bibliotek i Riga. I Rigasamlingen finns flera andra Vilniusutgåvor från 1580-talet, exempelvis fyra exemplar av Tomae de Kempis de imitatione
Christi (Isak Collijn, Arkiv, post nr 772), tryckt 1585; fyra exemplar av Gennadius de principatu Papae. Vilnae : typis Nic. Christ. Radinili (Isak Collijn, Arkiv, post nr 791), tryckt 1582.
20
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Bild 2. UUBs inventarium U 271, s. 27, foto UUB.
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gången i Nicolaus Bergius avhandling, där utgåvans förhållande till tillägget
filioque i den nicenska trosbekännelsens tredje artikel diskuteras (Bergius
1709, §16, 31–32).22 Denna kyrilliska katekes, översatt från latin, är renlärig
ur jesuiternas synpunkt då det står att den Helige Ande utgår av Fadern och
Sonen. Det är med andra ord en bok som jesuiterna hade anledning att ha
tolv exemplar av.23 Genom Bergius publikation blir utgåvan och ett av UUBs
exemplar kända (Karataev 1883, nr 111; Nemirovskij 2011, 50).
Av denna utgåva finns två exemplar i UUB: Ksl 1 och Ksl 157.24 Alla tolv
exemplaren finns inte bevarade, men UUBs samlingar decimerades, bland
annat genom dubblettauktioner i slutet av 1600-talet (Hagström Molin 2014,
314). Ksl 1 och Ksl 157 är bundna senare, vilket kan tyda på att de har varit
obundna och mest troligt oanvända när de kom till Sverige. Detta förklarar
även varför inga ägarinskriptioner existerar på titelbladen, vilket annars är
vanligt förekommande för de bundna böckerna från Rigasamlingen.25 Märkligt nog har det ena exemplaret av denna katekes fått den första Kslplaceringen, Ksl 1, medan det andra exemplaret har fått den näst sista Kslplaceringen, Ksl 157, vilket tyder på att dessa två exemplar hade skilda öden
under perioden mellan 1622 och deras senare återförening i UUBs samlingar.26

”Hujus copiam mihi fecit Clar. Vir Ericus Benzelius Fil. Bibliothecarius Upsaliensis,
amicus aestimatissimus, cum si quid in splendissima illa Bibliotheca Russicorum librorum
inveniretur, exquirerem: in quo itidem Symbol. Apostolorum non comparet. Sed nec Symbolum Nicenum ibi traditur eo tenore; quo in memoratis libellis catecheticis, in quibus cum de
Spiritu Sancto sermo est, articulus ita exhibetur: Et in Sp. S. Dominum vivificantem, a patre
procedentem, cum Patre & Filio adorandum & glorificandum, loquentem per prophetas vid.
Ed. Kiov. fol. 30 & Moscov. f. 20. Sum Vilnensis tantum habeat: Et in Spiritum Sanctum. Sed
cap. I. in explicatione recte docet, quod a Patre & Filio procedat. Vilnensis igitur omit quae
Niceano addita.” (Bergius 1709, 30). Erik Benzelius som Bergius nämner i citatet ovan måste
vara Erik Benzelius d.y. (1675–1743) som 1702 blev utnämnd till universitetsbibliotekarie på
UUB. Bergius kallar inte utgåvan för rysk utan skriver ”lingua Slavonica editum”.
23
Utgåvorna som publicerades av Mamoničtryckeriet riktade sig till läsare som tillhörde den
slavisk-ortodoxa kyrkan. Utgivarna tvingades dock ta hänsyn till den katolske kungen och
beskyddaren av jesuiterna Stefan Batorij (1576–1586). Det var i denna kontext som översättningen av katekesen publicerades. Att Canisius namn inte anges på titelbladet är förståeligt av
det propagandistiska sammanhanget.
24
CGS 160a, 160b. Den nutida placeringen Ksl ersätter UUBs äldre placering
Litt.Slav.Kyrkslav.
25
Se till exempel ägarinskriptionen ”Inscripta Catalogo lib. Colleg. Riga Societ.” på titelbladet av Canisius katekes, UUB Obr. 67:190.
26
Ksl 157 hade länge haft den sista placeringen i Ksl-samlingen, men exemplaret av Filip
Stanislavovs Abagar (Rom, 1651), med tidigare placering ”Ksl. Kaps. Rulle” fick för några år
sedan placering Ksl 158.
22
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4.1 Ksl 1
Detta exemplar har en provisorisk bindning i papp.27 Ingen tidigare placering
inom den obrutna samlingen från Riga syns i boken. På insidan av övre pärmen, i övre vänstra hörnet, finns inskriptionen ”Catechism: Eccl. Graecae”
och längre ner, med en annan hand och annat bläck, ”29.”. Detta nummer
överensstämmer med kunglige translatorn Michael Groenings numrering av
böckerna i oktavformat i hans förteckning över ryska tryck och handskrifter i
UUB, sammanställd den 5 juli 1753. Här refereras under nr 29 till ”En
Latinsk Cateches öfversatt på Ryska”.28 En sökning i 1600-talskatalogerna på
Carolina Rediviva visar att boken fanns på biblioteket redan före 1676. I
Caroli Petri Vallini Catalogus juxta qvem Inventarium Bibliothecae factum
est Anno 1678 som påbörjades 1676 och avslutades 1678, noteras ”Catechismus Russicus. Vilna”.29 Av de bevarade katekeserna på UUB är det
bara Vilniusutgåvan från 1585 som är tryckt före 1676, vilket exkluderar
möjligheten att dessa noteringar handlar om en annan utgåva. Det är möjligt
att noteringen ”Catechism: Eccl. Graecae” gjordes i samband med inventeringen, vilket i så fall innebär att den provisoriska bindningen är från samma
tid. I Vallinius och Groening finns ingen information om existensen av flera
exemplar av denna bok på UUB. Noteringarna i 1600- och 1700talskatalogerna visar att detta exemplar fanns på UUB före 1667 och det är
därför med största sannolikhet ett av de tolv exemplaren som omnämns i
U 271.
Ksl 1 har beskrivits av Nikolaj Glubokovskij i hans handskrivna katalog
från 1918.30 Glubokovskij understryker att Ksl 1 är ett fullständigt exemplar
av en raritetsutgåva och hänvisar till Karataevs uppskattning att ett fullständigt exemplar av utgåvan skulle kunna kosta 25–30 rubel.31 Glubokovskijs handskrivna katalog kompletterades senare av Carin Davidsson
med mycket intressanta tillägg om omnämndet av Ksl 1 i Bergius avhandling
och i Vallinius katalog.32 Davidsson kommenterar inte Ksl 157.

27

Bindningen är svår att datera eftersom den inte har några försättsblad och följaktligen inga
vattenmärken.
28
UUB, Bibliotekets arkiv, K95: 6a (Kataloger öfver Ryska böcker).
29
UUB, Bibliotekets arkiv, K6, s. 580.
30
UUB, Bibliotekets arkiv, K95a.
31
Ibid. En svensk manlig arbetare behövde 1883 arbeta 253 timmar för en lön motsvarande
30 rubel (Edvinsson 2016).
32
Om Glubokovskijs katalog och Carin Davidssons tillägg se Granberg (2014, 26).
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4.2 Ksl 157
Detta exemplar är placerat som första (eller sista) text i ett kolligatband tillsammans med tre tryckta verk på hebreiska.33 Kolligatbandet har nummer
315 på ryggen34 och är bundet med halvfransk bindning (halvpergamentband), vilket var mycket vanligt på 1700-talet, men ganska ovanligt på 1600talet. Ägarinskriptionen på insidan av ena pärmen visar att kolligatbandet
1758 tillhörde Carl Aurivillius privata samling.35 Ksl 157 förekommer inte i
UUBs 1600-talskataloger och inte heller i Groenings katalog från 1753. Det
finns inte några ägarinskriptioner på det kyrilliska exemplaret och det därför
är oklart var det befann sig under perioden 1621–1758.
Aurivillius ägarinskription från 1758 visar att alla fyra exemplaren ingick
i ett kolligatband redan innan de blev en del av UUBs samlingar. Presentationen av kolligatbandet i Aurivillius Inventarium tyder på att kolligatbandet
först och främst associerades med trycken på hebreiska. Detta förklarar
varför Glubokovskij inte visste om detta exemplar när han sammanställde
sin katalog. Någon gång mellan 1819 och 1951 uppmärksammades den
kyrilliska delen i kolligatbandet och det flyttades till samlingen kyrkoslaviska tryck med placering Ksl 157. I Glubokovskijs katalog står Ksl 157
inskrivet med Lennart Kjellbergs handstil, längst bak i katalogen. Detta är
det näst sista numret i UUBs Ksl samling (icke-folianter), vilket betyder att
exemplaret flyttades till Ksl samlingen i modern tid – troligtvis av Kjellberg,
som även lade till noteringen om kolligatbandets nya placering i Aurivillius

33

De hebreiska verken, tryckta 1555 (LIBRIS http://libris.kb.se/bib/3104597 och
http://libris.kb.se/bib/3104616) och 1557 (LIBRIS http://libris.kb.se/bib/3104581?vw=short)
hade av informationen på deras titelblad att döma ett av den katolska kyrkan accepterat innehåll. Placeringen av dessa fyra tryck i kolligatbandet är mycket praktisk – läsaren kan bläddra
i den från höger till vänster pärm för att läsa de hebreiska verken, och tvärtom, från vänster till
höger pärm för läsning av den kyrilliska texten. På insidan av vänsterpärmen finns UUBs
lapp, med bokens placering, ”Kyrkslav 157”, vilket visar att idag betraktas denna pärm som
övre pärm, det vill säga början för kolligatbandet.
34
Detta nummer visar bokens placering vid tiden då bibliotekets bestånd bevarades i Gustavianum.
35
På insidan av högra pärmen står ”379. Carl Aurivillius. Stockholm. 1758”, vilket visar att
Aurivillius valde att betrakta högra pärmen och det första av de hebreiska trycken som början
för kolligatbandet. Även den karakteristiska gula lappen som används i många äldre böcker på
UUB för att ange placeringen i Aurivillius Inventarium finns på insidan av den högra pärmen.
Placeringen i Aurivillius Inventarium är angiven på insidan av båda pärmarna: 54:315 (vänster pärm, skrivet mest troligt av Kjellberg i början av 1950-talet) och 54.XII.1./315 (höger
pärm, en äldre notering). Inventariet som omfattar bibliotekets bestånd fram till 1796 är en
handskriven lista som presenterar böckerna så som de var placerade på hyllorna då biblioteket
befann sig i Gustavianum.
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inventarium. Kjellberg inkluderar både Ksl 157 och Ksl 1 i sin katalog och
noterar att dessa är två exemplar av samma utgåva (Kjellberg 1951,
nr 7–8).36
I nedre marginalen förekommer på flera sidor de handskrivna namnen på
de första sju bokstäverna i det kyrilliska alfabetet samt deras siffervärde,
skrivna efter respektive tryckta kyrilliska siffra/bokstav: Aaz37; б bủchi; в҃
viedi, в 2; г҃lagol, г glagol, г 3; дobro, д 4; е jeeſt, е҃ſt, е 5; жivet. En jämförelse har gjorts med namnen på de kyrilliska bokstäverna i Sebastian Kempgens publikation av 94 tabeller i handskrifter och äldre tryck från olika länder (Kempgen 2015a, 2015b).38 Denna jämförelse visar att inskriptionerna i
Ksl 157 överensstämmer mycket väl med två svenska källor, nämligen Alfabetum Rutenorum (Stockholm, ca 1640)39 och en anonym handskrift från
Riksarkivet (Extranea 157:6; CGS 3700). Den senare är med största sannolikhet skriven av Grigorij Kotošichin mellan 1664 och 1667 (Maier 2014,
[u.å.]).
Dessa tre källor har två gemensamma karakteristiska drag. Det första är
den mycket sällsynta stavningen av е med ee i jeeſt. Det andra är den sällan
förekommande singularformen i namnet жivet (Ksl 157), schiviet och
ſchifwit (Alfabetum rutenorum), schiviet (Kotošichin).40 Även kronologiskt
finns en överensstämmelse mellan de tre källorna och det existerar inte några
källor daterade före 1640 eller efter 1667 som uppvisar likheter med Ksl
157, vilket bekräftar att inskriptionerna i Ksl 157 sannolikt gjordes i Sverige

Som det påpekades ovan, är Ksl 1 det enda exemplaret som har uppmärksammats i forskningen, medan Ksl 157 har förblivit okänt, förutom för Kjellberg (1951, nr 7) och CGS.
Nemirovskij anger i sitt Inventarium att det bara finns två bevarade exemplar av denna utgåva: ett i Vatikanbiblioteket och ett i UUB. Nemirovskij syftar på exemplaret som citeras av
Bergius och Karataev (Nemirovskij 2011, 50).
37
Inskriptionerna anges här i alfabetisk ordning. Kursiverade latinska bokstäver återger det
som är handskrivet medan icke kursiverade kyrkoslaviska bokstäver återger det som är tryckt
i exemplaret.
38
Utöver de av Kempgen publicerade källorna kan även nämnas namnen på de kyrilliska
bokstäverna som Johan Sparvenfeldt har skrivit i UUBs exemplar av Бꙋква́рь ѧзы́ка славе́нска
(Moskva 1667, Slav 62, CGS1250), samt de kyrilliska bokstävernas namn skrivna av Michael
Groening (UUB, Bibliotekets arkiv, K95: 6a, Kataloger öfver Ryska böcker). Stavningen av
dessa namn uppvisar inte någon större likhet med inskriptionerna i Ksl 157.
39
CGS 530; det finns ett elektroniskt surrogat av GUBs exemplar, CGS 530 a,
http://libris.kb.se/bib/18514102. En fördjupad undersökning av denna utgåva har publicerats
av Ingrid Maier (Maier 2012).
40
Kotošichin använder singularform i den latinska transkriptionen av detta namn medan den
kyrilliska formen är i plural, живѣ́те. Singularformen är mycket sällsynt, men den förekommer
också i Postel (1538), som två gånger använder singularformen cxivuit (Kempgen 2015a, 4) i
sitt glagolitiska alfabet. Bokstavsnamnen i Ksl 157 uppvisar för övrigt inte närmare likhet
med Postel.
36
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under den aktuella perioden.41 Inskriptionerna i Ksl 157 är mycket nära de
andra två källorna, utan att vara helt identiska. Det är svårt att bedöma om
inskriptionerna i Ksl 157 föregår de andra två svenska källorna.
***
Det slaviska kyrilliska materialet i olika svenska samlingar har blivit en del
av det svenska kulturarvet och har gjort avtryck i svensk bokhistoria. Det är
därför viktigt att undersöka biblioteksarkiven i samband med studier av samlingarna. Undersökningen av Isak Collijns arkiv i UUB visar på vikten av att
undersöka och tillgängliggöra arkivmaterial för forskningen, helst i elektronisk form.
Undersökningen av det kyrilliska materialet i samlingarna som kom till
Sverige som en följd av krigen på kontinenten måste ta hänsyn till studiet av
övriga handskrifter och äldre tryck i samlingarna och till samlingarnas
historia. Till det redan kända kyrilliska materialet med Rigaproveniens kan
nu även inkluderas Vilniusutgåvan (1585) av Canisius katekes i översättning
till kyrkoslaviska. Utgåvans storlek, datering, utgivningsort och innehåll,
samt bindningen och provenienshistoriken av UUBs exemplar Ksl 1 och Ksl
157, visar att dessa troligtvis är två av de tolv exemplaren av ”en rysk bok”
som finns i U 271. Namnen på de första sju kyrilliska bokestäverna, skrivna
för hand i Ksl 157, visar stora likheter med Alfabetum rutenorum och
Kotošichins handskrift (Extranea 157:6).
Uppgiften om den i facklitteraturen tidigare inte noterade upplagan av
Canisius katekes (Ingolstadt 1614) är ett bevis på att samlingarna måste studeras ur ett bredare perspektiv och med hjälp av genomgångar av bibliotekets arkiv.
Databasen CGS fyller en viktig funktion då den lyfter fram det slaviska
kyrilliska (och glagolitiska) materialet i svenska samlingar och detta materials relation till den slaviska bokproduktionens historia. CGS för samman och
tillgängliggör data om konkreta textbärare (handskrifter och exemplar av
tryckta böcker) och dessas relation till författare, utgivare, läsare, politiker,
militärer, samlare, bindare, arkivarier och forskare.

41

Om exemplaret var obundet när det konfiskerades av svenskarna så är det inte förvånande
att det inte hade använts och då kan följaktligen inte ha skrivits något i det i Riga.
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