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TTT: TEXT TILL TIDEN! MEDELTIDA TEXTER I KONTEXT – DÅ OCH NU 
PROJEKTBESKRIVNING 
 
De bevarade fornsvenska textverken är en omistlig del av kulturarvet. I princip hela den 
medeltida litteraturen på inhemskt folkspråk finns bevarad i dessa handskrifter, totalt ca 350 
stycken. De är välkända, men samtidigt oväntat svåråtkomliga för forskningen. Den fulla 
potentialen i detta unika material är därför inte utnyttjat: det saknas teknik och det saknas 
metod. Det är vad detta tvärvetenskapliga samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket (KB), 
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) och Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms 
universitet (SU) vill utveckla. 
 
Det finns färre än 350 fornsvenska codices och bokfragment bevarade. Tidigare forskning har 
bara skrapat på ytan och frågat vad texten berättar. Boken som fysiskt objekt och kvarleva har 
aldrig undersökts systematiskt eftersom verktyg saknats. En uttömmande beskrivning av varje 
enskild handskrift enligt gemensamma kriterier som utarbetats i nära samarbete mellan 
filologiska och historiska forskare ger både ny kunskap och öppnar för nya forskningsuppgifter. 
 
Varför är det intressant? För det första bidrar det till en förståelse av medeltidens 
textanvändning, kommunikationsformer och kulturutväxling, frågor som går långt bortom 
texternas narrativa innehåll. För det andra bidrar det till en generell förståelse av vad språk 
egentligen är, vilket är extra viktigt i dag då vi står inför ett skifte mellan den trycka linjära 
texten och internets associativa text. Medeltiden var på samma sätt en övergångstid mellan å ena 
sidan en handskriftlig, muntlig och flexibel, å andra sidan en tryckt, kanoniserad och statisk 
textförståelse. 
 
Den s.k. nyfilologin har här anvisat nya vägar. Före tryckkonsten var spridningen av böcker 
begränsad och många av kvarlevorna bär spår av tidigare användning. Det kan vara fråga om 
bokbandens utformning, bruksavtryck på och i volymerna, anteckningar och klotter mellan 
raderna och i marginaler, rättelser, tillägg och kommentarer till texterna, illustrationer och 
dekorativa element m.m. Sådana spår vittnar om böckernas ofta långa omloppstid och vidgar 
synen på textbruket. 
 
För att forskningen skall kunna utnyttja denna information krävs djupbeskrivande elektroniska 
kataloger, men trots att de fornsvenska handskrifterna utgör en mycket begränsad 
materialmängd saknas ett sådant grundläggande arbetsredskap. Det kända materialet består 
noga räknat av 343 handskrifter spridda på 22 arkivinstitutioner i Sverige och utlandet. Detta 
projekt begränsas till de bägge huvudsamlingar – på Kungl. biblioteket respektive Uppsala 
universitetsbibliotek – där lejonparten eller 234 av de kända handskrifterna återfinns. Endast en 
femtedel av detta gemensamma bestånd är beskrivet i mestadels föråldrade kataloger. 
 
Avgränsningen till denna delmängd är praktiskt och ekonomiskt betingad, men de verktyg och 
standarder som utvecklas möjliggör senare kompletteringar och är en nödvändig grund för 
digitala källutgåvor. Vi avser att behandla de båda bibliotekens handskriftsbestånd som en enhet 
och arbetet utförs av samma personer på bägge håll. Avsikten är också att samordna och 
inkorporera den elektroniska katalogen med de stora utländska katalogpublikationerna. 
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Djupkatalogisering av detta slag är i sig en kvalificerad forskningsuppgift och disputerad 
personal är därför involverad i alla delmoment. För att säkerställa att katalogen får adekvat 
utformning sker katalogisatörernas arbete i dialog och nära samarbete med forskare som 
bedriver kvalitativ forskning syftande till filologisk metodutveckling. 
 
Nya frågor till fornsvenska handskrifter 
I språkhistoriskt avseende är det aktuella materialet väl utforskat, men nyare materialfilologisk 
och litteratursociologisk forskning har anvisat metoder att utvinna ny kunskap ur kända källor. 
Detta ställer emellertid stora krav på katalogen, den textbaserade medeltidsforskningens 
grundläggande arbetsredskap. 
 
Traditionell filologi har i första hand utgått från texten och velat avtäcka dess olika lager för att 
finna fram till en ursprunglig version. Detta har präglat de äldre katalogerna, som sorterat 
materialet i primär- och sekundärkällor och liknade statiska indelningsgrunder. Sociologiskt 
textstudium ser i stället både texten och textbäraren som olika delar i en dynamisk 
kommunikationsakt. 
 
I Skandinavien har böcker som artefakter länge främst intresserat den snävt bokhistoriska 
forskningen. Vi menar att de måste värderas som föremål med en inneboende historia på samma 
sätt som exempelvis arbetets redskap är viktiga källor i de etnologiska museernas 
föremålssamlingar.1 Den materialfilologiska forskningen betonar handskrifterna som fysiska 
objekt.2 En medeltida boksida vittnar om kollektiva insatser med flera inblandade aktörer: 
huvudskrivare, korrektor, rubrikator, ibland illuminatör.3 I förlängningen framträder såväl i 
Sverige som internationellt en mer kontextualiserad och sociologiskt orienterad filologi.4 
Handskrifterna har skapat sociala sammanhang: producent och mottagare kan ha befunnit sig 
långt från varandra och kommunikationsakten sträckts över långa tidsrymder. Att kartlägga 
sådana nätverk är en viktig uppgift för den moderna filologin. 
 
Genom att tolka marginalanteckningar och andra spår av läsning i ett stort antal böcker kunde 
Owen Gingrich i The Book Nobody Read: Chasing the Revolutions of Copernicus (2004), ge en helt 
ny och säkrare bild av den s.k. vetenskapliga revolutionens genomslag. Bara för ett decennium 
sedan var sådana undersökningar mycket tids- och kostnadskrävande eftersom de förutsatte 
jämförelser mellan fysiska samlingar spridda över många länder och institutioner. Med den 
digitala domänens snabba tillväxt kan det förväntas att vi inom kort kommer att kunna 
genomföra undersökningar med metoder som ännu inte är uppfunna och resultat som inte kan 
förutses. I omvärlden pågår många projekt inriktade på avancerade tekniska lösningar; det kan 
handla om utveckling av metoder för elektronisk textutgivning, maskinell läsning av 

1 Jfr Anna Maria Forssberg & Karin Sennefelt, Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell 
kultur (Lund 2014). 
2 Se t.ex. Lena Rohrbach (red.), The Power of the Book. Medial approaches to medieval Nordic legal 
manuscripts (2014). 
3 För en utmärkt introduktion till internationell material- eller nyfilologisk teori, se Maja Bäckvall, Skriva 
fel och läsa rätt? Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv (Uppsala 2013) s. 
44–52. 
4 Se t.ex. Micahel Richter, ”Towards a Methodology of Historical Socio-linguistics”, Folia Linguistica 
Historica, 6 (1985) och senare arbeten. 
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handskriven text, grafonomisk analys eller automatiserad bildigenkänning.5 Svensk forskning 
måste ligga i fas med denna utveckling. 
 
Vårt projekt syftar till metodutveckling och måste därför ske i nära dialog mellan katalogisatörer 
och kvalitativt inriktad forskning. Den generella kartläggningen kombineras med fyra 
fokusområden, vilka rör sig från objektens tillkomst och utformning, över de miljöer och 
kulturella nätverk där de framställdes, till användning och förnyad influens i sekundära 
kulturströmmar. Det blir därmed en kartläggning av kulturförbindelser och samhällelig 
integration i Norden och Europa under 1200-tal till 1500-tal. 
 
Våra fyra fokusområden är: 
 
1. Form 
Genom fysiska, kodikologiska uppgifter får vi fördjupade insikter om bl.a. produktionsmiljöer 
och beställare. Det inbegriper analyser av böckernas storlek, material, bandtyp och bokmärken, 
metatexuella element såsom linjering och markering av textavsnitt (fleuronnéer, lombarder, 
majuskler m.m.), liksom uppgifter om bokköp, boklån och ägaranteckningar. Den populära 
uppfattningen att nästan allt fornsvenskt material (utom lagarna) skrevs och lästes i Vadstena 
kloster måste sannolikt revideras.6 I den sammanhörande frågan om skrivaridentifieringar finns 
stora möjligheter att flytta fram positionerna genom pågående forskning om senmedeltida 
handstilar.7 
 
Vad kan sidutformning, marginalrubriker, marginalanteckningar, skrifttyp och interpunktion 
säga om det faktiska bruket (högläsning, referens, enskild andakt, undervisning)? Här finns 
aktuella hypoteser att knyta an till.8 Modern kodikologi och filologi har uppmärksammat de s.k. 
samlingshandskrifterna. De överväganden som avgjort vilka olika texter som sammanfogats 
säger mycket om hela bokens funktion.9 
 
2. Språkväxling 
Många handskrifter är avfattade på både latin och fornsvenska. Vad ligger bakom en sådan 
distribution? Kan språkvalet relateras till genre? Säger fördelningen något om svenskans status 

5 Odd Einar Haugen, ”The spirit of Lachmann, the spirit of Bédier. Old Norse textual editing in the 
electronic age” (2003) <http://www.ub.uib.no/elpub/2003/a/522001/haugen.pdf>; Karl G. Johansson, 
”Computing Medieval Primary Sources from the Vadstena Monastery. Arguments for the Primary Source 
Text”, Literary and Linguistic Computing, 19 (2004); Fredrik Wahlberg m.fl.”Spotting Words in Medieval 
Manuscripts”, Studia Neophilologica, 86 (2014). Se även de olika bidragen till Eva Odelman & Denis Searby 
(red.), Ars edendi. Lecture Series III (Stockholm 2014), och det bildanalytiska projektet From Quill to Bytes 
som bedrivs vid Institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala universitet: 
<www.it.uu.se/research/project/q2b>. 
6 Per-Axel Wiktorsson, ”Handskrifter som mötts. Spår av ett stormansbibliotek i Uppland”, i Olle Ferm & 
Staffan Nyström (red.): Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld (Stockholm 2004) s. 307 f. 
7 Se t.ex. Per-Axel Wiktorsson, Skrivare i det medeltida Skara stift (Skara 2006) och andra publikationer av 
samme förf. 
8 Se Jonas Carlquist, Handskriften som historiskt vittne. Fornsvenska samlingshandskrifter – miljö och 
funktion (Stockholm 2002) med ytterligare hänvisningar. 
9 Maria Arvidsson, ”Samlingshandskriften som begrepp och fenomen”, Studier i svenska språkets historia, 
11 (Uppsala 2010) s. 87–97; J. P. Gumbert, ”Codicological Units. Towards a Terminology for the 
Stratigraphy of the Non-Homogeneous Codex”, Segno e testo, 2 (2004). 
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som skriftspråk?10 Frågan rör både sociolingvistik och forskning om tvåspråkighet, som är en 
central del av modern nordistik med utvecklad teoribildning. En besläktad fråga rör språkbyte 
inne i en text (kodväxling), som kan indikera en genuin tvåspråkighet (diglossi), men som också 
säger något om textanvändningen och ett eventuellt muntligt framförande.11 
 
3. Kontext och translatio 
Den fornsvenska litteraturen är tillkommen i ett internationellt sammanhang; inhemsk 
originalproduktion har samverkat med import. På senare år har det skett en dramatisk ökning 
av antalet stora textdatabaser och elektroniska utgåvor tillgängliga för sökning. Därmed finns 
nya möjligheter att studera relationer mellan förlagor, intertextuella mönster och kanaler för en 
sådan kulturimport (translatio). Ett exempel av många möjliga: Flera fornsvenska textgenrer 
innehåller religiösa anekdoter (exempla), vilka kan återsökas i den stora databasen över 
medeltida exempla (ThEMA) som utarbetas i Lyon.12 
 
4. Influens och normativ anpassning 
Omkring två tredjedelar av materialet utgörs av laghandskrifter.13 De tillhör våra viktigaste 
källor om medeltidens samhälle och lämpar sig för grundligare undersökning inom projektets 
ram. Ett djupare jämförande studium av handskrifter med samma lag skulle bland annat ge en 
bättre förståelse för den rättsliga och samhälleliga utvecklingen över tid. Innehållet i varje 
handskrift av samma lag brukar nämligen variera, och dessa variationer är inte slumpmässiga. 
De uttrycker normystemens gradvisa anpassning till lokala förhållanden och varierande 
rättsuppfattningar, omständigheter som aldrig utretts för det svenska språkmaterialet. 
 
Arne Jarrick och Maria Wallenberg Bondesson har utvecklat ett klassifikationsschema som är 
oberoende av en specifik kulturell kontext och som tillåter kvantitativa analyser av innehållet 
och påföljderna i olika historiska lagar.14 En sökbar katalog över innehållet i de nordiska lagarna 
utifrån detta klassificeringsschema blir ett verktyg för att identifiera skillnaderna i de rättsliga 
regleringarna mellan olika handskrifter av en och samma lag. Variationerna mellan 
handskrifterna kan föras in i databasen och på så vis erbjuda ett slags variantapparat av 
innehållet utifrån rättsområden, rättsregler, påföljder, böternas fördelning m.m. 
 
När dessa uppgifter samordnas med internationella kataloger kommer vi att kunna studera 
influenser över tid och stora avstånd samt få en bättre förståelse av synkrona och diakrona 

10 Se t.ex. Barbro Söderberg, ”Introduktion”, i Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter 
(Stockholm 2010) s. 9–19. 
11 För tillämpade studier på svenskt material, se t.ex. Arend Quak, ”Fornsvenska glossor och satser i 
Uppsala universitetsbiblioteks hs C 321”, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 10 (1976); 
Andersson, Roger. 2004: ”From Popular Preaching to Monastic Reading”, Birgittiana, 18 (2004).  
dens., ”Översättaren som predikant. Clemens Petri och svenska språket”, i Dicit Scriptura. Studier i C-
samlingen tillägnade Monica Hedlund (Stockholm 2006) s. 149–164. 
12 ThEMA, Thesaurus Exemplorum Medii Aevi, <http://gahom.ehess.fr/index.php?434>. 
13 Patrik Åström, ”Manuscripts and Bookprinting in Late Medieval Scandinavia and in Early Modern 
Times”, i Oscar Bandle (red.), The Nordic Languages, 2 (2005). 
14 Arne Jarrick & Maria Wallenberg Bondesson, ”Flexible comparativeness: Towards better methods for 
the cultural evolutionary/historical study of laws”, i Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & 
Jonas Nordin (red.), Organizing history: Studies in honour of Jan Glete (Lund 2011) s. 179–199; Arne 
Jarrick, ”Historiens riktning och humanvetenskapens”, i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens årsbok 2013 (Stockholm 2013) s. 109–124. 
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tendenser och påverkansvägar inom rättsutveckling, statsbildning, utbildning, kulturliv och 
mycket mer. 
 
Den elektroniska katalogen 
Katalogen kodas i ett standardiserat metadataformat för handskriftskatalogisering kallat TEI P5 
Manuscript Description.15 TEI (Text Encoding Inititative) är en internationell organisation, 
grundad 1987, som tar fram riktlinjer för presentation av texter i digital form genom märkning 
(taggning). Riktlinjerna underhålls och uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen utkom 
2007 och har sedan dess reviderats ett par gånger per år. TEI Manuscript Description har blivit 
en accepterad standard för digital handskriftskatalogisering. Ett viktigt exempel är Handrit, en 
TEI-baserad katalog över ca 5 000 västnordiska handskrifter på Island och i Danmark.16 Samma 
metadataformat används i e-codices (Virtual Manuscript Library of Switzerland), en digital 
katalog över medeltida och tidigmoderna handskrifter i Schweiz.17 
 
TEI är avpassat för vetenskaplig djupkatalogisering och den hierarkiska strukturen omfattar 
fyra delmoment: innehållsbeskrivning, kodikologisk beskrivning, kartläggning av proveniens 
samt bibliografi för varje handskrift. Beskrivningen kan länkas till specifika sidor i den 
digitaliserade handskriften. En del av beskrivningen sker i löpande text och TEI erbjuder en 
mängd olika möjligheter att märka eller tagga ord och fraser. Det kan handla om uppgifter som 
person- och ortnamn, årtal, material och vattenmärken. Med sådan taggning går det att söka på 
t.ex. namn eller ett specifikt vattenmärke. Det finns dessutom möjlighet att förse person- och 
ortnamn med unika id-nummer som länkas till en auktoritetsfil med uppgifter om alternativa 
namnformer och kortfattade biografiska eller geografiska data i öppet länkad form. Viktigt är att 
TEI stöder Unicode-standarden för teckensnitt. Eftersom TEI är XML-baserat går det smidigt att 
konvertera till andra format, t.ex. HTML, PDF, MODS, JSON. Detta är grundläggande krav för att 
rådata skall kunna överföras mellan olika tekniska plattformar och möjliggöra stora 
samsökningar. 
 
Den digitala katalogen kommer att bygga på de katalogiseringsriktlinjer och det TEI-schema som 
tagits fram i det av RJ finansierade katalogprojektet “Greek Manuscripts in Sweden”. I TEI-
schemat definieras de element och attribut som används i katalogposterna. Detta har resulterat i 
att schemat endast använder 108 av de 545 element som finns i TEI-standarden, vilket 
underlättar kodningsarbetet markant och gör att TEI-filerna blir enhetliga. Den digitala 
katalogen kommer dessutom att kunna använda samma sök- och visningsgränssnitt som 
utvecklats för katalogen över de grekiska handskrifterna.18 Detta gränssnitt (eXist-db) är en 
Open Source-programvara som erbjuder avancerade indexerings- och sökfunktioner av TEI-
filerna. Det kan även användas som visningsgränssnitt tack vare dess inbyggda funktioner för 
konvertering av XML till HTML och PDF. Både källkoden för gränssnittet och TEI-filerna kommer 
att finnas fritt tillgängliga online.19 
 

15 <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/MS.html>. 
16 <http://handrit.is>. 
17 <http://www.e-codices.unifr.ch>. 
18 <http://www.manuscripta.se>. 
19 <https://github.com/manuscripta>. 
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Digitalisering 
Avsikten är att successivt bygga ut katalogen med digitala filer av hela handskrifter för att på 
sikt ha hela corpusen fritt tillgänglig på nätet. Ett första steg är att konvertera de 
mikrofilmskopior som gjorts i tidigare skeden. På ett kostnadseffektivt sätt kan vi därmed få 
volym i bildmaterialet, som byts ut vartefter nya kopior framställs. För somliga handskrifter är 
mikrofilmsdigitalisering den enda möjligheten att få ut dem på webben eftersom deras 
nuvarande skick inte medger nyfotografering. 
 
UUB har hela det aktuella beståndet på mikrofilm, KB endast en mindre del. Under projekttiden 
kompletteras kopiorna från mikrofilm med löpande nyfotografering, vilket kommer att generera 
40–50 fulldigitaliserade handskrifter. 
 

Mikrofilmsdigitaliseringen utförs vid Riksarkivets Mediekonverteringscentrum i Fränsta. 

 

Förväntade resultat 
Projektet kommer att löpa under tre år och utmynna i en fullständig elektronisk katalog över 
KB:s och UUB:s fornsvenska handskrifter. En stor del av handskrifterna kommer att vara helt 
eller delvis tillgängliga som digitala bildfiler. Den färdiga katalogstrukturen kommer att kunna 
kompletteras och uppdateras fortlöpande i dessa delar. Projektet kommer att utmynna i 
kvalitetssäkrad metadata och ett antal forskningspublikationer, uppskattningsvis sex 
vetenskapliga artiklar och en antologi. Projektet kommer att lämna ett substantiellt bidrag till 
studiet av medeltiden och ha utvecklat och tillämpat nya metoder för filologisk forskning. 
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TTT: TEXT TILL TIDEN! MEDELTIDA TEXTER I KONTEXT – DÅ OCH NU 
PROJEKTBUDGET 
 
Projektgrupp 2016–2018 
Institution, funktion, arbetstid i procent av heltid, månadslön (heltidsekvivalent) från 
projektmedel (ingångsvärde 2016) 
 
Jonas Nordin, KB, projektledare, 10 % i 36 månader. 0 kr. 
Nordin är fil. dr (2000) och docent i historia. Han har arbetat på KB med forsknings- och 
samlingsfrågor sedan 2007 och bl.a. varit beställare av projektet ”Erik Dahlberghs Suecia 
antiqua et hodierna – ett digitalt titthål in i 1600-talet”. Han har tidigare lett det VR-finansierade 
forskningsprojektet ”Manifestation och kommunikation: Statens och kungamaktens legitimering 
och propagandaspridning under tidigmodern tid”, 2002–2007. 
 
Anna Wolodarski (eftr.), KB, samordning, systemanpassning och handledning, 25 % i 36 
månader. 0 kr. 
Wolodarski är KB:s specialbibliotekarie för medeltida handskrifter. Wolodarski går i pension 
under 2015, men kommer att ersättas av en person med liknande kompetens och inriktning. 
Wolodarski medverkar interimistiskt i projektet till dess att en efterträdare är utsedd. 
 
Maria Berggren, UUB, lokal projektledare, 5 % i 36 månader. 0 kr. 
Berggren är docent i latin. Hon är enhetschef för Handskrifts- och musikenheten vid UUB sedan 
2012. Hon har tidigare publicerat en utgåva av birgittinsk predikan på latin (2009). Hon har 
medverkat i flera projekt kring katalogisering och digitalisering, bl.a. i det s.k. ProBok-projektet 
(jfr Nyström, nedan), samt även rörande Swedenborgarkivet vid Kungl. Vetenskapsakademien. I 
det senare projektet tillämpade Berggren TEI-formatet i en katalog över Swedenborg-
handskrifterna. 
 
Caroline Chevallier, UUB, katalogisering, 20 % i 18 månader (2016–2017). 0 kr. 
Chevallier är fil. lic. i litteraturvetenskap och bibliotekarie vid Handskrifts- och musikenheten, 
UUB. Hon har arbetat med katalogisering och digitalisering av Erik Wallers autografsamling i en 
databas omfattande 38 000 dokument. Senast har hon varit engagerad i utvecklingsarbetet kring 
arkivdelen i UUB:s digitala lagrings- och visningssystem Alvin. 
 

Lars Björk, KB, digitaliseringssamordning, 5–10 % i 36 månader (2016–2018). 0 kr.  
Björk är konservator och tidigare bevarandechef på KB. Han är numera samordnare för KB:s 
digitala projekt och doktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås högskola. Avhandlingsprojektet handlar om digitaliseringens teori och praktiker. 
 
Eva B. Nyström, UUB, katalogisering, 50 % i 36 månader. 38 000 kr. 
Nyström är fil. dr i grekiska vid Uppsala universitet (2010) och har specialiserat sig på 
kodikologi, paleografi och äldre bokhistoria. Nyström har en gedigen erfarenhet av både 
medeltida och modernare handskrifter på flera språk. 2010 katalogiserade hon delar av Skara 
stiftsbiblioteks handskriftsbestånd. 2011–2012 deltog hon i det s.k. ProBok-projektet 
(UUB/LUB), vilket syftade till att skapa en databas för bokbandsbeskrivningar och 
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proveniensuppgifter i äldre tryck. Hon är f.n. projektledare i katalogprojektet “Greek 
Manuscripts in Sweden”. 
 
Patrik Granholm, UUB, katalogisering, 50 % i 36 månader. 38 000 kr.  
Granholm är fil. dr i grekiska vid Uppsala universitet (2012) och har inriktat sig på textkritik och 
handskriftsstudier. Han arbetar för närvarande i katalogprojektet ”Greek Manuscripts in 
Sweden” där han fr. a. ansvarat för utvecklingen av riktlinjer och schema för katalogiseringen 
samt sök- och visningsgränssnitt för katalogen. Inom ramen för det projektet har han skaffat sig 
omfattande kompetens inom TEI och digital humaniora. 
 
Patrik Åström, KB, katalogisering, 75 %. 40 000 kr. 
Åström är fil. dr i nordiska språk (2003). I avhandlingen har han daterat 136 medeltida 
laghandskrifter. Han har medverkat i RJ:s infrastrukturprojekt ”Fornsvensk bibliografi” och 
utgav 2013 en katalog över vattenmärken i svenska medeltida handskrifter. Åström har 
behandlat medeltida skrift (paleografi) i två arbeten, sammanställt katalogiseringshjälpmedel, 
bl.a. ang. bokbandsstämplar (www.medeltidshandskrifter.se), samt översatt och bearbetat 
terminologi angående medeltida bokmåleri och kodikologi (2012). Han forskar f.n. om medeltida 
handskriftsform och bokbandsdekor i ett projekt finansierat av Ridderstads stiftelse för 
historisk grafisk forskning med bidrag av Svenska Akademien. Omfattningen motsvarar 25 % för 
2016–2018 som kopplas till projektet som medfinansiering. I anslutning till projektet har han 
under hösten 2014 varit gästforskare vid Humboldtuniversitetet, Berlin. 
 
Roger S. Andersson, Historiska institutionen, Stockholms universitet, forskare, 75 % i 36 
månader. 40 000 kr.  
Andersson är docent i nordiska språk och disputerade på Stockholms universitet 1993. Han har 
under många arbetat med utgivning av medeltidsbrev på Svenskt Diplomatarium (tjänstledig). I 
sin egen forskning har han främst arbetat med medeltida predikningar, både på latin och på 
fornsvenska, vilket resulterat i ett par böcker och ett flertal artiklar. Andersson är sedan 
2011.01.01 anställd inom projeket ”Heliga Birgittas texter på fornsvenska”, som bedrivs vid 
Centrum för medeltidsstudier på Historiska institutionen, Stockholms universitet. Anställningen 
är 100 % varav 75 % externfinansierad forskning. Projektet syftar till en komplett nyutgåva av 
Birgittas samtliga texter på fornsvenska. Han undervisar och handleder i medeltidsinriktade 
kurser i historia och nordiska språk.  
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen, Stockholms universitet, forskare, 
75 % i 36 månader. 36 000 kr. 
Ljungqvist är fil. dr i historia (2014) och vikarierande lektor. Ljungqvist disputerade på en 
avhandling om lagregleringen av den medeltida kungamakten ur ett internordiskt komparativt 
perspektiv och är författare till vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom både 
medeltidshistoria och klimathistioria (palaeoklimatologi). Ljungqvist är sekreterare vid Centrum 
för medeltidsstudier vid Stockholms universitet och affilierad forskare vid Bolincentret för 
klimatforskning. Inom både hans medeltidshistoriska och palaeoklimatologiska forskning har 
han arbetat med att syntetisera och analysera stora mängder data såväl kvantitativt som 
kvalitativt. 
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Referensgrupp 
 
En särskild oavlönad referensgrupp bidrar med synpunkter och sakkunskap på projektets 
inriktning och utformning samt bidrar till projektets förankring inom såväl akademin som de 
medverkande biblioteken. I projektgruppen ingår: 

• Katinka Ahlbom, chef för Enheten för handskrifter, kartor och bilder, KB 
• Per Cullhed, utvecklingsstrateg, UUB 
• Docent Maria Berggren, handskriftschef, UUB 
• Professor Kurt Villads Jensen, Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet 
• Fil. dr Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet 
• Professor Janken Myrdal, Sveriges lantbruksuniversitet 

 
Projektdeltagarnas arbetstid som andel av heltid och lön inkl. LKP (schablonberäknad till 52 %) 
uttryckt i tusental kronor. 3 % årlig uppräkning 
 Årsverken 2016 2017 2018 Totalt 
Jonas Nordin 0,10 0 0 0 0 
Anna Wolodarski (eftr.) 0,25 0 0 0 0 
Lars Björk 0,05 0 0 0 0 
Maria Berggren 0,05 0 0 0 0 
Caroline Chevallier 0,20 0 0 — 0 
Eva B. Nyström 0,50 342 352 363 1 057 
Patrik Granholm 0,50 342 352 363 1 057 
Patrik Åström 0,75 547 564 580 1 691 
Roger S. Andersson 0,75 547 564 580 1 691 
Fredrik C. Ljungqvist 0,75 493 507 523 1 523 
Summa: 3,90×3 2 271 2 339 2 409 7 019 
 
Arbetsinsatsen för katalogisering av 234 handskrifter har beräknats på följande vis: 
1 årsverke motsvarar 1 800 timmar eller 45 veckor. Arbetsåtgången för att katalogisera en 
handskrift uppskattas utifrån tidigare erfarenheter till 40 timmar (inklusive TEI-kodning, 
kvalitetskontroll och korrekturläsning). Med detta omräkningstal kräver katalogisering av 234 
handskrifter lika många arbetsveckor, mot de 197 som söks inom projektet. Vi anser oss kunna 
nå fullt produktmål, 234 handskrifter, genom att: 
 

1) visst förberedande arbete redan utförts; 
2) i somliga fall utgå från äldre katalogposter som konverteras och kompletteras; 
3) fylla ut med egna medel. 

 
Beräknad arbetsåtgång katalogisering 
Uppgift Antal arbetsveckor 
Katalogisering, kodning i TEI, ca 2,5 hss/vecka 117 
Kodikologisk analys 16 
Vidareutveckling av manuscripta.se 16 
Kvalitetskontroll och metadata för bilder 24 
Kvalitetskontroll, anpassning till TEI och korrekturläsning 24 
Totalt: 197 
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Övriga kostnader 
 
Mikrofilmsscanning: 80 000 kr 
Digitalisering av den befintliga samlingen mikrofilmade handskrifter (>60 mikrofilmsrullar) 
utförs vid Riksarkivets Mediekonverteringscentrum i Fränsta till en kostnad av 80 000 kr. 
 
Expenser: 180 000 kr 
Expensmedel för fem avlönade forskare inom projektet 12 000 kr/år i tre år. Expensmedlen är 
avsedda för resor Stockholm–Uppsala, konferenser, litteraturinköp m.m. 
 
Öppen tillgång: 200 000 kr 
Publiceringsavgifter för öppen tillgänglighet, sex artiklar à 15 000 kr; en monografi/antologi 
110 000 kr. 
 
Projektbudget (anslag) i tusental kronor  
Löner 7 019 
Digitalisering 80 
Expenser 180 
OA-publicering 200 
Totalt: 7 479 
 
 
Medfinansiering 
 
Tekniskt avancerade projekt av denna typ förutsätter medverkan från stora organisationer och 
erfarenheten säger att kostnaderna alltid spiller över på ramanslagen. Omfattningen beror dock 
på omständigheterna och kan vara svår att prognostisera. Det som kan uppskattas som en 
minimiinsats är följande: 
 
Medfinansiering beräknad i arbetstid 
Uppgift Antal arbetsveckor 
Projektledning 16 
Andra anslag 34 
Samordning, handledning, katalogisering 50 
Bevarandeinsatser 30 
Systemutveckling och -anpassning 30 
Digitalisering 24 
Bildbehandling 8 
Totalt: 192 
 
Den sammanlagda medfinansieringen i betald arbetstid uppgår sålunda till 192 veckor, vilket 
motsvarar 30 % av projektarbetstiden. Till detta kommer teknisk utrustning (hårdvara, 
programvara, digitaliseringsutrustning m.m.), referensgrupp och övliga kostnader. 
 
Totalt sökt belopp 
 
Den totala projektbudgeten uppskattas till omkring 11 miljoner kr varav 7 479 000 kr söks 
inom utlysningen ”Samlingarna och forskningen”. 
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