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FÖRORD

Sedan mitten av förra seklet har vi på Stockholms universitet en stark 
forskningstradition i klassiska språk. Den inleddes av professor Dag 
Norberg, som lade en särskild tyngdpunkt på forskning om medel-
tidens latin och utgivning av medeltida latinska texter – också som 
föremål för doktorsavhandlingar. Han grundade serien Studia Latina 
Stockholmiensia, i vilken nu över sextio volymer publicerats. Av dessa 
är nästan femtio utgåvor. I detta avseende är Stockholms universitet 
ganska unikt i världen som ett centrum för studier och editioner av 
medeltida texter. 

Samtidigt vet vi att utgivning av medeltida texter på såväl gre-
kiska som latin kräver mycket forskning och tar lång tid. Trots att 
stora mängder av texter fortfarande ligger gömda och oftast glömda 
i arkiv och bibliotek i Europa, finns det relativt få institutioner där 
man odlar editionsfilologins konst och ägnar sig åt att edera svårhan-
terliga medeltida textformer. Det finns ett stort behov av att utveckla 
metoder som passar för att förmedla centrala medeltida texter för da-
gens och framtidens kulturforskare. Vi sökte därför medel från Riks-
bankens Jubileumsfond för att starta ett svenskt forskningsprogram 
på detta internationella forskningsfält. Det var fantastiskt glädjande 
att få ett anslag på 33 miljoner kronor från RJ för att starta detta nya 
program 2008 och sedan arbeta med det i åtta år, 2008–2015. 

I forskargruppen ingick från början Gunilla Iversen, program-
ledare, Alexander Andrée, Brian M. Jensen, Erika Kihlman, Eva 
Odelman och Denis Searby. Till den ursprungliga kärngruppen knöts 
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senare Alessandra Bucossi, Barbara Crostini och Elisabet Göransson.
Gästforskare under kortare perioder har också varit Georg Stenborg, 
Pia Carolla och Mark Kauntze. Assistenter har varit Eric Cullhed, 
Robin Wahlsten Böckerman, Klara Lagerlöf och Agnes Vendel. 

Följande forskare har ingått i vårt vetenskapliga råd: doktor Ni-
colas Bell, British Library/Cambridge university, professor Rainer 
Berndt, Hugo von Sankt Viktor Institut, Sankt Georgen, Frankfurt, 
doktor Rita Beyers, Corpus Christianorum, Turnhout, doktor Ti-
mothy Janz, Vatikanbiblioteket, professor Nils Holger Petersen, Kö-
penhamns universitet, professor Filippomaria Pontani, Ca’Foscari 
University, Venedig, professor Jan Ziolkowski, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts. 

 I vår ursprungliga ansökan till RJ uttryckte vi vår målsättning 
ungefär så här:

Ars edendi-programmet syftar till att utveckla nya metoder för ut-
gåvor av centrala, särpräglade medeltida texttyper av stor betydelse 
i Europas kulturella minne. Materialet bevaras i arkiv och bibliotek 
i en ofantlig mängd handskrifter, som få kan läsa idag. 
 Det rör sig ofta om anonyma, kompilerade texter bestående av 
flera textnivåer, såsom bibelkommentarer och hymn- och sekvens-
kommentarer, texter som brukades i liturgin i lokala versioner, som 
liturgisk poesi, läsningar för tidebönen och om samlingar av pre-
dikotexter, eller florilegier och encyklopediska verk, vilka samtliga 
hade ett avgörande inflytande på den medeltida tankevärlden. Men 
just genom att dessa texttyper var så vitt spridda och kopierade i 
otaliga versioner har de ofta lämnats outgivna, då arbetet med att 
tillgängliggöra dem i tillförlitliga och metodiskt genomtänkta edi-
tioner är komplicerat och mycket tidskrävande. Det är ofta svårt för 
forskare idag att få möjlighet att arbeta under tillräckligt lång tid 
med materialet för att fullfölja ett stort editionsarbete. 
 Vi vill bidra till att göra denna rika textskatt i vårt gemensamma 
kulturarv åtkomlig för dagens och morgondagens läsare, historiker, 
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teologer, musik- och litteraturvetare. Målet för Ars edendi-pro-
grammet är att utveckla metoder anpassade för utgivning av olika 
typer av flerskiktade medeltida texter och framställa editioner av 
exempel från dessa textgenrer, att samla ett internationellt nätverk 
av forskare, som arbetar med liknande material, samt att producera 
en gemensam volym som presenterar olika teorier och metoder för 
utgivning av sådana texter.

Ars edendis forskare har alla fokuserat på var sitt delprojekt, som re-
presenterar centrala medeltida texttyper. Dessutom har vi byggt upp 
ett internationellt nätverk av forskare som deltagit på olika sätt, med 
gästföreläsningar, seminarier och texter till vår gemensamma volym 
med fallstudier. Vi har arbetat fram ett ”editionsfilologiskt laborato-
rium”, där vi tillsammans diskuterat utmaningar och lösningar såväl 
i de enskilda projekten som i de gemensamma publikationerna och 
aktiviteterna. 

I denna svenska rapport vill vi berätta litet om de speciella, men 
samtidigt centrala och typiska medeltida texttyper som vi behandlat, 
och om de specifika metodiska utmaningar och lösningar som vi pre-
senterar i editionerna. De enskilda medarbetarna har bidragit med 
grundmaterial till beskrivningen i boken av de olika delprojekten. 

För den som är intresserad av att läsa vidare hänvisar vi till vår 
hemsida www.arsedendi.org, till bibliografin i slutet av boken, till vår 
vetenskapliga slutredovisning (http://anslag.rj.se/sv/anslag/36660), 
samt till en film om programmet på RJ:s hemsida (eller via www.
youtube.com/watch?v=ZXHDcnnQhUU) – men främst, naturligtvis, 
till våra text editioner och till den gemensamma boken The Arts of Edi-
ting Medieval Greek and Latin: A Casebook. 

Stockholm i maj 2016
Gunilla Iversen 
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I

BAKGRUND

Kan det verkligen, som namnet ars edendi antyder, vara en konst att 
ge ut texter? Ja, det är en konst och en utmaning som inte alltid varit 
lika erkänd och synlig, men vars nödvändighet blivit alltmer uppen-
bar i vår tid.

TRADITIONELLA UTGIVNINGSMETODER 

FÖR KLASSISKA TEXTTYPER

Alltsedan antiken har lärda filologer ägnat sig åt att skapa och samla 
kopior av de antika latinska och grekiska författarnas verk. När det 
gäller kanoniska verk och verk av kända författare, såväl prosa som 
poesi, har målet generellt varit att med olika textkritiska metoder 
kunna etablera en text som överensstämmer så mycket som möjligt 
med vad man tror var verkets ursprungliga form, eller med den senas-
te versionen av författarens egen hand. Samtidigt kunde utgivare ofta 
ingripa i texten för att korrigera och emendera, alltså föreslå bättre 
skrivningar som uppfattats som misstag av tidigare avskrivare.

På 1800-talet utvecklades systematiskt vetenskapliga teorier och 
metoder för att utarbeta solida metoder för att åstadkomma tillför-
litliga textutgåvor.

Den tyske filologen Karl Lachmann lyckades år 1850 göra en kri-
tisk utgåva av Lucretius De rerum natura, där han – efter att ha jämfört 
de olika handskriftsversionernas läsningar och analyserat bindande 
och särskiljande fel i handskrifterna – slutligen kunde rekonstrue-
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ra den tidigast tänkbara texten, arketypen. Detta förfaringssätt kallas 
vanligtvis den lachmannska metoden. Metoden beskrevs ingående av 
Sebastiano Timpanaro i La genesi del metodo del Lachmann 1963. I den 
senaste versionen av Timpanaros bok, utgiven på engelska av Glenn 
Most 2005, framgår att före Lachmann var det faktiskt den svenske ju-
risten Carl Johan Schlyter som först använt sig av ett så kallat stemma, 
ett släktträd för handskrifterna, i sin utgåva av Vestgötalagen (1827). 

Metoden har senare utvecklats av en rad andra forskare, som ex-
empelvis Paul Maas i Textkritik från 1927, utgiven på engelska som 
Textual Criticism 1958, i vilken han bland annat bidrar med den tek-
niska terminologi som sedan dess är förknippad med den lachmann-
ska metoden. Ännu är denna metod – eller den ”stemmatiska” – en 
grundmetod också när det gäller nutida litterära verk, där utgiva-
rens ambition normalt är att ge ut en version som i möjligaste mån 
överensstämmer med författarens eget slutliga manus. Men under 
1900-talets första decennier framträdde textutgivare som kritiserade 
och ville modifiera den strängt stemmatiska metoden. Bland dessa 
finns utgivaren Dom Henri Quentin, som arbetade med Vulgata-ut-
gåvan av Bibeln. Han förordade att man i stället för att sortera hand-
skrifternas texter efter särskiljande fel skulle sortera efter varianter i 
texten. Medan den italienske filologen Giorgio Pasquali förkastade 
idén att varje text endast kan härledas till en enda arketyp, förordade 
den franske medievisten Joseph Bédier å sin sida att man som utgiva-
re skulle söka efter en handskrift med en tillräckligt bra text och ge ut 
texten från endast denna handskrift, en metod som kommit att kallas 
best-text method. Bédier kritiserade en alltför rigorös tillämpning av 
den stemmatiska metoden; han framhöll att det faktiskt kan finnas 
fler original och att metoden inte belyser hur texterna ibland brukats 
i andra funktioner. Den strikt stemmatiska metoden kom att modi-
fieras till en neo-lachmannsk metod. De texter man ofta koncentrerat 
sig på att ge ut enligt denna metod har främst varit litterära verk av 
enskilda medeltida författare, ofta även medeltidsengelska verk, som 
Piers Plowman och Chaucers Canterbury Tales. Den metod som kallas 
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New Stemmatics, som utvecklats av bland andra Peter Robinson, an-
vänder sig dessutom av metoder lånade från biologin, utarbetade för 
att illustrera släktskap mellan olika organismer eller arter – en så kall-
ad fylogenetisk analys, där man registrerar samtliga varianter utan att 
värdera dem på förhand. Resultatet av analyserna visas i form av ett 
träd, där längden på ”grenarna” visar hur nära de olika handskrifter-
na är relaterade till varandra. Men träden är ”rotlösa”. De har inte en 
på förhand definierad startpunkt som visar på den äldsta versionen.

VANLIGA MEDELTIDA TEXTTYPER

På senare år har det växt fram en medvetenhet om att helt andra pre-
misser gäller, när man vill ge ut olika typer av det vi kan kalla medel-
tida brukstexter. Den medeltida europeiska bokskatten omfattar, vid 
sidan av avskrifter av de antika författarnas prosa och poesi på grekis-
ka och latin, framför allt en närmast oändlig mängd bibelavskrifter 
och liturgiska texter av olika slag, men också en oerhört omfattande 
hermeneutisk litteratur bestående av såväl bibelkommentarer som 
andra typer av kommenterande och texttolkande texter, avsedda att 
användas som brukstexter. Gemensamt för många grekiska och latin-
ska brukstexter är att de består av passager och citat som samman-
ställts, kompilerats, från flera olika texter. På senare år har utgivare 
av bysantinska texter lyft fram betydelsen av utgåvor av antologier, 
som enligt Paolo Odorico, professor i bysantinska studier vid École 
Pratique des Hautes Études i Paris, representerar ”la cultura della 
syllogé”, en kompilationskultur. 

Alla dessa sammansatta texter utgör en central del av vårt gemen-
samma europeiska kulturarv, som det är vårt ansvar att bevara och 
göra tillgängligt för människor i vår tid och i framtiden. 

När det gäller utgivning av sådana texter som inte är kanoniska 
och där det inte i första hand rör sig om att ge ut en enskild författares 
litterära verk, utan där utgivaren vill följa textens öde och användning 
i nya kontexter, är förutsättningarna och ambitionerna mycket an-



[13]

I. Bakgrund

norlunda. I fråga om många medeltida texter stod också de medeltida 
skrivarna närmare texten de kopierade och levde själva i en miljö där 
texterna användes dagligen. De kunde exempelvis justera eller rätta 
passager så att de stämde med omgivningens krav. Det gäller många 
olika typer av hermeneutiska texter, till exempel kommentarer och 
glossor som förklarar den dolda innebörden i Bibelns böcker och 
som användes i undervisning och studier. I sådana tolkande texter 
kunde skrivarna fritt ändra och foga in tillägg och kommentarer. De 
hade naturligtvis inte samma respektfulla vördnad inför dessa texter 
som inför den Heliga Skriften. De kommenterande texterna kunde 
komponeras som lapptäcken av passager från olika äldre texter och 
ständigt anpassas och förändras för att användas i olika sammanhang 
och på olika platser. 

Vid sidan av den stora mängden bibelkommentarer finns andra 
typiska medeltida brukstexter, som samlingar av modellpredikningar 
och samlingar av läsningar för tidebönen, officiet. I dessa texter finns 
flera olika tolkningsnivåer: en bokstavlig, saklig kommentar, en al-
legorisk, en moralisk och ibland också en ”upphöjd” eller anagogisk, 
av den typ som beskrivs i de ofta citerade raderna:

Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

Bokstaven skildrar bedrifter, allegorin vad du ska tro,
moralen vad du ska göra, anagogin vart du ska sträva.

Det kan också vara repertoarer av liturgiska troper, som fogades in 
som fria tillägg i mässans gregorianska sånger och som hela tiden 
varierades så att varje plats hade en egen version. Eller det kan vara 
kommentarer till andra liturgiska sånger som hymner och sekvenser. 
Bland dessa texter kan också olika typer av antologier räknas in, lik-
som samlingar av vitsar och visdomsord av antika grekiska filosofer 
och berömda personer, så kallade gnomologier. De kunde ha rötter i 
hellensk tid, och kopierades av medeltida skrivare för att exempelvis 
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användas inom retoriken. Att välja ut och kombinera långa passager 
och korta citat för att forma en ny helhet på ett meningsfullt sätt 
innebar en stor utmaning. Att skapa variation och att komponera en 
ny text var en svår stilistisk konst.

Detta är karakteristiska drag i alla de texter som behandlas i Ars 
edendi-programmet. Böcker med sådant innehåll utgör den största 
delen av de enorma mängder handskrifter som producerades under 
den europeiska medeltiden. Trots att dessa texttyper alltså utgjorde 
en central del i den medeltida kulturen är de än i dag ofta mer eller 
mindre okända och outforskade. Delvis kan anonyma textgenrer ha 
verkat mindre attraktiva för forskare som gärna vill syssla med kända 
namn. Många liturgiska handskrifter kan också ha lämnats åt sidan 
på grund av den felaktiga föreställningen att de är sig lika överallt. 

Att dessa medeltida brukstexter inte ägnats så stort intresse bland 
textutgivare kan kanske också förklaras som en effekt av förändring-
ar över tid när det gäller inställningen till estetik, hermeneutik och 
originalitet. Under lång tid ansågs kompilerade texter ointressanta 
eftersom de just var kompilat. Nu har synen på detta ändrats. Vi 
tycks förstå bättre hur den medeltida kulturen, en kompilationskul-
tur, fungerade, varför vi nu ser att dessa texter kanske säger mer om 
den medeltida kulturen än om de namngivna författarnas verk. Vi har 
ofta ägnat oss åt det särskilda, det originella och speciella. På många 
sätt kan man säga att fokus på brukstexter också sätter fokus på det 
som var att betrakta som allmängods, det som ”alla” medeltidens 
människor skulle lära sig och känna till, det som utgjorde fundamen-
tet i deras kultur och kunskapsförmedling. 

Delvis kan många sådana vitt spridda texter ha lämnats outgivna 
just därför att själva mängden handskrifter är så stor och svårhanter-
lig, att textutgivarens uppgift kan synas oöverkomlig. Intrycket av en 
omöjlig uppgift kan även förstärkas när utgivaren ser att varje enskild 
handskrift uppvisar en större grad av variation än vad som enbart är 
att vänta i form av avskrivningsfel. 

För dessa typer av texter fungerar de traditionella utgivningsme-



[15]

I. Bakgrund

toderna dåligt. Redan frågan om vad som skulle betraktas som en text 
är svår att besvara. Är texten ett uttryck för ett avslutat verk eller är 
den en del av en ständigt pågående process? Ofta är svaret på den frå-
gan att det rör sig om brukstexter i ständig förvandling, där det mest 
intressanta och angelägna inte självklart är att ge ut den ursprungliga 
formen, utan kanske snarare att låta den nutida läsaren följa hur de 
medeltida brukarna och författarna valt att ändra, variera, kompilera, 
redigera texten på ett sätt som passade olika syften. Ingen medeltida 
upphovsman ägde sin text eller hävdade copyright. Texten var ofta en 
produkt i ständig förändring.

LITEN EXKURS OM HANDSKRIFTEN SOM MATERIAL

En muntligt traderad text består så länge någon åhörare kan minnas 
den och förmedla den till nästa mottagare. Under många århundra-
den, för att inte säga årtusenden, har också den handskrivna boken, 
handskriften, i sin hanterliga form varit ett idealiskt redskap för att 
bevara och förmedla budskap från en generation till nästa. Den text 
som bevarats i en handskrift som skrivits för tusen år sedan kan vi 
fortfarande läsa. Samtidigt kan man undra: hur mycket av alla de tex-
ter och tankar, bilder och musikalisk notation som vi i dag förmedlar 
till varandra elektroniskt, i digital form, kommer att vara tillgängligt 
om tusen år – eller ens om hundra år? 

Kopieringsverksamhet som pågått i sekler tog ny fart under Karl 
den stores tid. Produktionen av handskrifter på latin utvecklades dra-
matiskt på 700- och 800-talen i klostren och i de kungliga kanslierna. 
Karl den stores lärda ministrar drev fram stora projekt för att sprida 
konsten att läsa och skriva under den period som kallas den karo-
lingiska renässansen. Det hela var ett stort politiskt projekt som syf-
tade till att skapa en likformig kultur i det stora gemensamma riket. 
Klostrens skrivarverkstäder blev centrala instrument i kampen för att 
lära ut konsten att läsa och skriva. Texterna skulle vara korrekt kopie-
rade och för det var en gemensam skrift ett nödvändigt instrument: 
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den karolingiska minuskeln. Många utsökt välgjorda böcker, prakt-
biblar och liturgiska böcker (som till exempel gradualen, antifonarier 
och sakramentarier) tillverkades under Karl den stores sonsons, Karl 
den skalliges, tid, oftast i de kloster som låg direkt under kungen, som 
de i Saint-Amand, Saint-Denis, Corbie eller Compiègne. En intensiv 
kopieringsverksamhet utvecklades också i skriptorier (skrivarverkstä-
der) runt om i Europa, som i Sankt Gallen, Reichenau, Benevento och 
Monte Cassino. Samtidigt kopierades stora mängder grekiska hand-
skrifter i kloster- och hovmiljöer i Alexandria och Konstantinopel och 
senare även på andra håll i det bysantinska riket. 

Den medeltida handskriftens fysiska form och material är förut-
sättningen för att vi ännu i dag kan läsa såväl de antika filosofernas, 
tragödernas och diktarnas texter som medeltida texter; de kopierades 
alla av medeltida skrivare. I stället för tidigare former, som vaxtavlan, 
som hade ett begränsat utrymme, eller bokrullen, volumen, formad av 
tätt sammanfogade papyrusblad eller pergament, använde man från 
500-talet alltmer formen av en codex, en bok, där läsaren lättare kun-
de bläddra fram och tillbaka mellan olika passager i texten. När det 
gäller bibeltexter och bibelkommentarer blev den formen den absolut 
dominerande. 

Medan papyrus, som faktiskt användes länge, var mer ömtåligt 
och svårhanterligt, var pergament, som användes från 300-talet, ett 
smidigt och tåligt material, berett av väl preparerade djurhudar, de 
finaste av skinn från ofödda kalvar och lamm. Sedan pergamentets 
båda sidor – köttsidan, som var den finaste, och utsidan, hårsidan – 
putsats jämna kantskars pergamentet till en rektangulär form, som i 
sin tur veks ihop till lagom stora likformiga blad, folier, vilka förbe-
reddes för att ta emot skrift på både fram- och baksida, recto och verso. 
Boksidornas layout, eller mise-en-page, planerades noga. Skriftlinjer 
och marginalytor, liksom placering av rubriker och illuminationer, 
allt markerades med ett smalt stift som inte fick sarga pergamentet.

Tillverkning av bläck blev en viktig uppgift inför produktionen 
av alla dessa nya böcker. Till bläck användes i en lång tradition från 
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Orienten skiftande blandningar av hemliga ingredienser som kol, 
tannin från galläpplen, urin, vinäger, samt olika bindemedel, som 
gummi arabicum, honung, äggvita, olja med mera.

Med en vässad, fylld gåspenna präntade skrivaren in texten på 
pergamentet och lämnade samtidigt plats dels för rubrikerna, som 
sedan skrevs in med rött bläck av en specialist, en rubricator, dels också 
för eventuella större eller mindre illuminationer, att utföras i färg och 
kanske guld av ännu en specialist, en illuminator. Om det var texter 
som skulle sjungas, lämnades plats för notation, som skulle skrivas in 
i form av neumer, utan vare sig notlinjer eller klaver i handskrifter från 
700-tal till 1050-talet, därefter i form av noter och med fyra notlinjer 
och klaver. 

Textsidan i en bibelkommentar kunde bestå av bibelorden i stor 
stil, oftast bara några få rader centralt placerade. Runt dessa rader 
skrev man in de viktigaste kyrkofädernas kommentarer i marginalen 
i mindre stil, och senare kommentarer i ännu mindre stil, medan vissa 
kommenterande ordförklaringar eller glossor kunde skrivas in mellan 
raderna. En sådan hierarkiskt ordnad skriftsida ger redan vid första 
anblicken en klar översikt över texternas relationer och deras inbör-
des status (se bild 1 och 2).

FRÅN HANDSKRIFT TILL MODERN UTGÅVA: 

GEMENSAMMA STEG I ARBETSPROCESSEN

Även om olika utgivningsmetoder kan skilja sig åt under arbetets 
gång och specialiseras alltmer för att passa varje text, är ändå stora 
delar av arbetsprocessen i princip desamma för alla textutgivare på 
den långa vägen från handskrift till modern utgåva. Låt oss, innan vi 
går närmare in i de enskilda utgivningsprojekten i programmet, steg 
för steg följa det konkreta arbete som är mer eller mindre gemensamt 
för alla utgivare av antika, medeltida och förmoderna texter. 

När man väl bestämt vilken text som ska ges ut i en modern ut-
gåva, innebär det första steget i den praktiska processen att samla 



Ars edendi

[18]

uppgifter om textvittnen och identifiera handskrifter som innehåller 
just denna text. Forskarna i Ars edendi har arbetat med många hund-
ra handskrifter, bevarade i en stor mängd bibliotek och arkiv runt 
om i Europa och USA. Sökandet efter handskrifter innebär alltid ett 
stort och tidskrävande arbete. I den jakten letar man i handskrift-
skataloger och inventarielistor, men samlar också in uppgifter från 
tidigare forskning för att se i vilket arkiv eller bibliotek man kan finna 
handskrifter med en bestämd text. Ännu väntar många tusen medel-
tida handskrifter på att bli upptäckta, uppmärksammade och utgivna. 

I dag överförs arkivens och bibliotekens handskriftskataloger allt 
oftare till databaser som är tillgängliga på nätet, liksom diverse listor 
över texter och textutgåvor. Sådana databaser har vi samlat på Ars 
edendis hemsida (www.arsedendi.org). För latinska verk och editio-
ner fanns redan flera olika databaser och hemsidor med listor. För 
det grekiska materialet var situationen en annan, varför Alessandra 
Bucossi tog som sin uppgift att bygga upp en ofta uppdaterad lista 
över grekiska textutgåvor som är under utarbetande.

Själva handskrifterna förvaras dels i stora samlingar i nationella 
bibliotek, som British Library i London, Bibliothèque nationale de 
France i Paris och i Vatikanens stora Biblioteca Apostolica Vaticana, 
dels i små arkiv i katedraler och kloster och till och med i privata 
samlingar. I samband med de stora katalogiseringsprojekt som pågår 
i dag på alla de stora biblioteken och på många mindre arkiv, görs 
ofta inte bara själva katalogerna utan även handskrifternas innehåll 
tillgängligt på nätet. I samband med det arbetet görs hela tiden nya 
fynd. Trots att texter av kända antika och medeltida författare till stor 
del redan är identifierade, katalogiserade och utgivna hittas då och 
då nya texter. Exempel är de nyligen funna fragmenten med dikter 
av den grekiska poeten Sapfo och inom Ars edendi en predikan av 
Augustinus. 

När man väl vet var en handskrift finns bevarad, gäller det att få 
läsa själva handskriften för att skriva av texten. Tidigare, före digita-
liseringen, var forskaren tvungen att söka sig till det arkiv, bibliotek 
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eller kloster, där den speciella handskriften fanns, för att få möjlighet 
att läsa och transkribera på plats. De medeltida handskrifter vi arbe-
tar med tillhör ofta arkivens skatter och bevakas med rätta noga. Då 
ännu inga handskrifter fanns tillgängliga på nätet kunde det tidigare 
vara nog så knepigt att få tillgång till en mikrofilm eller foton, och 
man fick inte fotografera i arkiven. 

Det går att i ett första skede arbeta med en mikrofilmkopia av 
handskriften. Det finns ett antal mikrofilmarkiv i världen med filma-
de kopior av stora handskriftssamlingar. I Stockholm har projektet 
Corpus Troporum en en stor sådan samling av trophandskrifter som i 
dag förvaras på Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Stora samlingar av mikrofilmer av medeltida handskrifter 
finns till exempel på Hill Museum & Manuscript Library i USA.

Bara under de senaste tio åren har antalet handskrifter som gjorts 
tillgängliga på nätet ökat enormt. Digitaliseringen har inneburit en 
revolution vad det gäller att komma åt att läsa medeltida handskrif-
ter från de stora biblioteken i världen på skärm. Där kan man också 
zooma in och förstora en svårläst passage.

Ändå är det fortfarande ofta absolut nödvändigt att på plats stu-
dera detaljer i handskriften för att kontrollera svårlästa ställen, till 
exempel där pergamentet är veckat eller skadat, eller skriften från 
baksidan lyser igenom och liknande. Sådana kodikologiska analyser 
är dessutom omöjliga att göra utifrån bilder och kopior, hur välgjorda 
dessa än är; man måste undersöka objektet i fråga på plats. 

När man efter alla formella säkerhetsprocedurer äntligen sitter 
med handskriften framför sig, kan man fyllas av ren eufori: att var-
samt få hantera dyrgripen, känna tyngden, öppna och försiktigt vän-
da bladen, att så nära få begrunda den tusenåriga handskriftens yttre 
form och ta in boksidans hela gestalt, vänja sig vid skrivarhandens 
minsta rörelser, meditera över bokstävernas form, notera rubriker 
och om det rör sig om en handskrift med sånger, studera notationen, 
neumernas form, ibland kanske också en illumination – och att sedan 
börja läsa texten. Det är alltid lika fantastiskt och högtidligt. Det är en 
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upplevelse som upprepas för varje ny handskrift man har framför sig. 
I ett första skede gäller det att transkribera texten exakt så som 

den står i handskriften: collatio. För utgivaren gäller det här att läsa 
rätt och inte utöka antalet avskrivningsfel. Det är mänskligt att skriva 
fel, errare humanum est. Det gäller oss lika väl som skrivarna på medel-
tiden, hur lärda och skickliga de än var. Det finns inte en handskrift 
som är helt fri från fel eller medvetna varianter. 

I nästa steg, recensio, kontrolläser man den transkriberade texten 
mot alla de studerade handskrifterna och jämför deras texter för att 
upptäcka varianter i ordalydelse – i första skedet intill minsta stav-
ningsvariant. Så följer en verkligt intrikat uppgift för utgivaren: att 
försöka urskilja vilken handskrift som har den bästa läsarten, den som 
ska användas i den etablerade texten, och avgöra vilka varianter och 
versioner som kan förpassas till en kritisk apparat, examinatio. 

Generellt är dessa klassiska steg, kallade collatio, recensio och exami-
natio, delar av en arbetsprocess som är gemensam för alla textutgiva-
re. Men olika texttyper, olika genrer och olika syften med editionen 
kräver olika behandling för att leda till en utgåva som är tydlig och 
relevant för den enskilda texten. 

Efter de grundläggande stegen måste utgivningsmetoderna utfor-
mas efter den speciella situationen: om det rör sig om en text som 
finns i många handskrifter, i otaliga lokala versioner, eller i en enda 
handskrift. Metoden måste utformas efter typen av text, textens ur-
sprungliga syfte och målgrupp, samt editionens syfte och målgrupp. 
Den nya utgåvan ska sedan utformas så att den blir så åtkomlig och 
användbar som möjligt för mottagaren i dag. 
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ARS EDENDI SOM EDITIONSFILOLOGISKT 
LABORATORIUM

Vår målsättning har alltså varit att utarbeta användbara metoder för 
att göra utgåvor av ett antal karakteristiska medeltida texttyper såväl 
på grekiska som på latin. Just detta att vi arbetar sida vid sida med 
medeltida texter från både den grekiska och den latinspråkiga sfären 
är ganska ovanligt, men mycket fruktbart för det gemensamma ar-
betet. 

Men hur ska man bäst förmedla dessa centrala medeltida texter 
för moderna läsare på ett sätt som gör varje text rättvisa? Hur lyssnar 
man bäst till den enskilda textens budskap? Olika textgenrer kräver 
som sagt olika metoder. Det är omöjligt att enbart arbeta enligt en 
enda kanoniserad metod. Vilken utgivningsmetod passar den enskil-
da texten bäst? Vilket medium är mest effektivt, en tryckt edition 
eller en digital utgåva?

Många av de aktuella texttyperna karakteriseras av att de är upp-
byggda av flera textlager: en grundtext och tolkningar och kommen-
tarer till den, eller texter sammansatta av passager hämtade från olika 
kyrkofäder och tidigare författare, brukstexter som kunde ändras och 
justeras för att passa i ett nytt sammanhang. En viktig uppgift är att 
identifiera textkällorna i sådana kompilerade texter. 

Editionsmetoder och material måste anpassas efter hur utgåvan är 
tänkt att användas av nya brukare och läsare i vår tid. Passar en mer 
eller mindre diplomatarisk utgåva av en enda utvald handskrift bäst, 
eller ska man försöka skapa en utgåva där alla olika lokala versioner 
kan återfinnas? Hur ska man som utgivare hitta rätt begränsning av 
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ett ohanterligt stort material, vare sig det rör sig om en stor textmassa 
eller om en mycket stor mängd handskrifter? I vilka fall är en digital 
utgåva att föredra framför en tryckt?

Det är just sådana frågor som har varit utgångspunkten för oss i 
Ars edendi-programmet. Utmaningen har varit att hitta sätt att för-
medla centrala, oftast anonyma, texter från vår gemensamma euro-
peiska kulturhistoria till nya läsare. Det gällde att identifiera ett antal 
tidigare mindre kända och ofta outgivna textgenrer, och att utmejsla 
olika utgivningsmetoder avpassade för just dessa genrer.

ARS EDENDI I ETT INTERNATIONELLT NÄTVERK AV TEXTUTGIVARE

Att förmedla texter från en helt annan tid är en svår konst. De olika 
utgivningsprojekten i Ars edendi har sina egna förutsättningar och 
metoder och vi hade ett stort behov av att diskutera frågor som rörde 
våra egna utgivningsprojekt med andra forskare, och höra om deras 
metodval och lösningar. Det finns fortfarande förbluffande litet skri-
vet om vad som kan karakterisera olika typer av utgivningssituatio-
ner och om vilka faktorer som kan och bör spela in, när det gäller val 
av metod och tillvägagångssätt för att ge ut en text. Därför etablerade 
vi tidigt ett internationellt nätverk av textutgivare, initierade föreläs-
ningar, forskarmöten och workshops och publicerade en gemensam 
bok med fallstudier.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR I ARS EDENDI:
ARS EDENDI LECTURE SERIES

Vi beslöt redan från början att bjuda in utgivare av såväl tryckta som 
digitala editioner av grekiska och latinska texter – bysantinister, lati-
nister och paleografer, liksom historiker, musikvetare och litteratur-
vetare – för att ge öppna föreläsningar på Stockholms universitet om 
sina erfarenheter, idéer och lösningar. 

Det blev en mängd inspirerande tillställningar. Ofta har förelä-
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sarna också diskuterat sina egna och våra metodfrågor vid ett semi-
narium i samband med besöket i Stockholm. Här ett axplock: Nigel 
Wilson från Oxford talade om framtida uppgifter för utgivare, medan 
Jan Ziolkowski från Harvard föreläste över temat ”From Script to 
Print, From Print to Bytes, and From Latin to Vernacular: De laude 
scriptorum”. Pascale Bourgain från École nationale des chartes i Paris 
diskuterade hur man kan använda stilistik och metrisk litterär analys 
för att urskilja den bästa versionen att ge ut, medan Michael Herren 
från Toronto talade o problem när det gäller att skilja mellan den 
medeltida skrivarens och författarens text i förkarolingiska texter. 
Elizabeth Jeffreys från Oxford talade om utmaningar vid utgivningen 
av bysantinska samlingar av visdomsord komponerade som en väv av 
citat (”Tapestries of Quotations: The Challenges of Editing Byzan-
tine Texts”). Mariken Teeuwen från Utrecht talade om glossor och 
kommentarer mellan raderna och i marginalerna till texter av Martia-
nus Capella. Caroline Macé från Leuven föreläste om användandet 
av den traditionella stemmatiska metoden jämfört med fylogenetiska 
metoder lånade från biologin för att analysera olika handskrifters tex-
ter (”Comparing Stemmatological and Phylogenetic Methods to Un-
derstand the Transmission History of the Florilegium Coislinianum”). 
Musikvetaren Charles Atkinson från Ohio, verksam som utgivare i 
projektet Corpus monodicum, talade om former för utgivning av text 
och melodier i liturgisk poesi (”The Sanctus and Agnus Dei of the Ro-
man Mass, with their Tropes: The Odyssey of an Edition”). Richard 
Janko från University of Michigan diskuterade ”How to Reconstruct 
and Edit a Herculaneum Papyrus: A Practical Demonstration”.

En komplett lista över alla Ars edendi-föreläsningarna på Stock-
holms universitet ges i slutet av boken. Som framgår av den samlade 
bibliografin publicerar vi de flesta av dessa föreläsningar i vår serie 
Ars Edendi Lecture Series. 
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EN SAMLING FALLSTUDIER AV TEXTUTGIVARE I ARS EDENDIS 
INTERNATIONELLA NÄTVERK:

THE ARTS OF EDITING MEDIEVAL GREEK AND LATIN: A CASEBOOK

Ett annat resultat av det internationella samarbetet i Ars edendis nät-
verk är en volym med 18 fallstudier. För att möjliggöra denna bjöd vi 
in ett antal erkända filologer med intressanta utgivningsprojekt för 
att tillsammans med oss producera en gemensam bok, där forskarna 
beskriver sina utmaningar och praktiska lösningar. Vi bad samtliga 
att skriva om just processen, att resonera om fördelar och nackdelar, 
att visa praktiskt på olika val de gjort – en typ av hands on-metod som 
vanligtvis aldrig diskuteras i tryckt litteratur. Denna volym, The Arts 
of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook, ges 2016 ut av förlaget 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, PIMS (se vidare presenta-
tion nedan).

ARS EDENDI OCH OMVÄRLDEN

Under de år forskningsprogrammet pågått har vi strävat efter att på 
olika sätt förmedla den metodutveckling som skett och de diskussio-
ner som förts i laboratoriet, dels till studenter med forskarambitioner, 
dels till doktorander, dels till en intresserad allmänhet. Vi har allt ofta-
re kommit att konsulteras när det gäller frågor om textutgivning, inte 
bara inom grekiska och latin utan även inom andra ämnen (som ro-
manska språk, bokhistoria, sanskrit, praktisk teologi, musikvetenskap). 

Ars edendis medarbetare har ansvarat för studiecirklar och kurser 
när det gäller editionsfrågor och flera doktorander har under dessa år 
sökt sig till utgivningsprojekt som ett direkt resultat av kontakterna 
med Ars edendi. För studenter har vi hållit seminarier på universite-
ten i Stockholm, Uppsala och Lund. Gunilla Iversen har också hållit 
en föreläsningsserie på École Pratique des Hautes Études på Sorbon-
ne i Paris. Brian M. Jensen gjort offentliga presentationer i Piacenza 
kring sina handskrifter och sin edition av ett lectionarium från orten. 

Elisabet Göransson, som varit huvudansvarig för programmets 
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gemensamma bok med fallstudier, har som ett direkt resultat av er-
farenheterna från Ars edendi tillsammans med en kollega i Lund ska-
pat en tvärvetenskaplig introduktionskurs på distans som riktar sig 
till doktorander, ”Äldre texters förmedling”. Varje år följer en grupp 
doktorander från vitt skilda ämnen inom humaniora och teologi, 
knutna till olika lärosäten i Sverige, denna kurs som behandlar olika 
aspekter av textförmedling. Metoder för textutgivning, såväl äldre 
som de nyare som utvecklats inom Ars edendi, beskrivs och diskute-
ras i denna kurs.

För en bredare publik har också Erika Kihlman bloggat på RJ:s 
hemsida och framträtt på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg med 
en presentation av Ars edendi. Både Erika Kihlman och Denis Searby 
har skrivit understreckare i Svenska Dagbladet. 

En kort och en lång film om Ars edendi har spelats in av Mikael 
Agaton och finns att ladda ner via RJ:s och Ars edendis hemsidor 
(Jubileumsfonden – YouTube).

Som framgår av våra årliga rapporter – Ars edendi Annual Report 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015 – har forskarna 
i gruppen under dessa år presenterat och diskuterat utgivningsfilo-
logiska frågor i många internationella sammanhang, både som in-
bjudna gästföreläsare och som deltagare vid forskarmöten och kon-
ferenser, till exempel i Leeds, Kalamazoo, Wien, Venedig, Toronto, 
Vancouver, New York, Ohio, Benevento, Lyon, Köpenhamn, Oxford, 
Cambridge, Bristol, Paris, Rom, Verona, Piacenza, Basel, Berlin, To-
rino, Leuven, Madrid och London.
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De åtta delprojekt som genomförs av forskarna i Ars edendis kärn-
grupp representerar olika texttyper och därmed olika förutsättningar 
som kräver sina speciella utgivningsmetoder: texter i många hand-
skrifter, i en enda, av en författare, eller många olika redaktörer, 
sammansatta av många olika passager hämtade från olika författare, 
som lapptäcken av hopfogade texter och så vidare. Också för inbör-
des likartade typer av texter, som till exempel bibelkommentarer och 
glossor, har olika utgivningsformer arbetats fram i det editionsfilolo-
giska laboratoriet, och texterna har ederats i tryckt eller digital form, 
efter en sållningsprocess bland många handskrifter eller på basis av 
en enda handskrift. Dessa utgåvor publiceras nu på ett antal olika 
förlag, som det belgiska Brepols i deras grekiska och latinska serier i 
Corpus Christianorum, SISMEL i Florens, PIMS i Toronto, Studia Lati-
na Stockholmiensia, samt digitalt i samarbete med Vatikanbiblioteket. 
Här ne dan ges en kort översikt över texttyper och metoder i våra 
editioner:

1. En latinsk bibelkommentar, en glossa till Johannesevangeliet av 
Anselm av Laon från omkring 1100. Materialet ges ut på basis av fjor-
ton handskrifter, i sin tur framsållade ur hundratals, där den utgivna 
texten representerar resultatet av en analys av texternas strukturella 
organisation, snarare än från olika gemensamma och bindande fel. 
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Utgivare Alexander Andrée, i serien Corpus Christianorum. Continuatio 
Mediaeualis 267 (Turnhout: Brepols, 2014) (se bild 1–2).

2. En grekisk psaltarkommentar med inledningar, glossor och kom-
mentarer i text och bild i en speciell grekisk prakthandskrift från 
1050-talet, Vatikanbiblioteket, Vaticanus graecus 752. Materialet pre-
senteras i en volym i serien Studi e testi, och ges ut dels i en digital 
utgåva med psaltarpsalmernas texter, kommentartexter, inledningar 
och illuminationer i samarbete med Vatikanbiblioteket, dels i bok-
form med en textutgåva av Hesychios inledningar till psaltarpsalmer-
na. Utgivare Barbara Crostini, i serien Studi e testi [2016], Biblioteca 
Apostolica Vaticana [2016], Corpus Christianorum. Series Graeca [2017] 
(se bild 3–4).

3. Troper till Gloria in excelsis Deo. Liturgisk poesi i många lokala ver-
sioner. Troper, kommenterande inskott i Gloriasången i den medel-
tida romerska mässan, ges ut i två volymer som redovisar alla lokala 
versioner från 137 handskrifter från olika platser i Europa från mitten 
av 800-talet till 1250-talet. Utgivare Gunilla Iversen, Tropes du Glo-
ria. Corpus Troporum XII:1–2, i serien Studia Latina Stockholmiensia 61 
(Stockholm: Stockholms universitet, 2014) (se bild 5–8).

Dessutom omfattar detta delprojekt studier i samarbete med 
den franska musikforskaren Marie-Noël Colette av text och musik i 
psaltar psalmer, liturgisk poesi med mera. Studien inbegriper en cd, 
där ett antal av de studerade sångerna framförs. Utgivare Marie-Noël 
Colette och Gunilla Iversen, La parole chantée: Invention poétique et mu-
sicale dans le Haut Moyen Âge Latin, i serien Témoins de notre Histoire 
(Turnhout: Brepols, 2014). 

4. Sekvenskommentarer, en samling kommentarer till sekvenserna 
för hela det liturgiska året. Materialet ges ut i form av en ”repre-
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sentativ text”, framsållad efter en analys av olika texttraditioner och 
olika handskriftsfamiljer. Denna utgåva är planerad att följas av en 
liknande samling hymnkommentarer. Utgivare Erika Kihlman, serie 
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis (Turnhout: Brepols) (se 
bild 9–10).
 5. En samling modellpredikningar för årets alla söndagar, utgivna 
med en inkunabel, alltså ett mycket tidigt tryck, som bas. Samlingen, 
som är tillskriven Nicolaus de Aquaevilla från 1200-talet, var avsedd 
att användas fritt som utgångspunkt för textutläggningar i predik-
ningar. Den användes till exempel flitigt av predikanterna i Vadstena. 
Den här utgivna texten baseras dels på en inkunabel, dels på tre tidiga 
handskrifter. Utgivare Eva Odelman, i serien Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaeualis (Turnhout: Brepols) (se bild 11–12).

6. Ett komplett lokalt lectionarium, en stor samling texter att läsas i 
tidebönen hela det liturgiska året, samlade i fyra handskrifter från 
1100-talets andra hälft från Piacenza i Norditalien. Texterna är kom-
pilerade dels av passager från många allmänt lästa kyrkofäder och ti-
diga kommentatorer, dels av texter skrivna för lokalt bruk i Piacenza. 
Det omfångsrika materialet ges ut i modifierad diplomatarisk form 
i fyra volymer. Utgivare Brian M. Jensen (Florens: SISMEL [2016, 
2017]) (se bild 13–14).

7. En samling av grekiska visdomsord och anekdoter från hellenistisk 
tid, så kallade gnomologier, kopierade i handskrifter från 900-talet 
till 1500-talet. Materialet från cirka 20 handskrifter utges av Denis 
 Searby dels i digital form under titeln Apophtegmata et gnomae secun-
dum alphabetum (2013), dels i form av en tryckt bok, The Sayings and 
Maxims of the Greeks: An Edition of the Gnomologicum Vaticanum and Re-
lated Collections, Society for Biblical Literature Series, i serien Writings 
from the Greco-Roman World [2017] (se bild 15–16).



[29]

III. Texttyper och utgivningsmetoder

8. En grekisk dogmatisk stridsskrift från 1100-talet med argument 
mot den romerska läran hämtade från många olika källor, Andro-
nikos Kamateros: Sacrum Armamentarium, utgiven med en omfattande 
fyrfaldig källkommentar. Utgivare Alessandra Bucossi, Andronikos 
Kamateros: Sacrum Armamentarium, serie Corpus Christianorum. Series 
Graeca 75 (Turnhout: Brepols, 2014).
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1.

GLOSAE SUPER IOHANNEM AV ANSELM AV LAON:

EDITION BASERAD PÅ FÅ HANDSKRIFTER FRAMTAGNA UR ETT STORT 

ANTAL GENOM ANALYS AV TEXTERNAS STRUKTURERING

Utgivare: Alexander Andrée

Den medeltida Glossa ordinaria, en standardkommentar av hela Bi-
beln, är bevarad i ett mycket stort antal handskrifter. Att återskapa 
ett förlorat författaroriginal och kritiskt edera den normerande bibel-
glossan från 1100-talet med beaktande av varje enskild variant i varje 
enskild handskrift är knappast möjligt. Eftersom sammansättning-
en av individuella textpartier eller glossor varierar över tid och med 
handskrift, är det mer angeläget att kartlägga vilka glossor som upp-
träder i vilka handskrifter och göra tabeller över glossornas frekvens. 
Sedan kan man med utgångspunkt i dessa tabeller fastställa vilka 
passager en viss version innehöll vid en viss tidsperiod och/eller plats. 

För att edera bibelglossan föreslår Alexander Andrée en metod 
baserad på handskrifternas struktur och innehåll. Med detta menar 
han att förekomsten av en viss uppsättning glossor i en handskrift är 
viktigare att beakta än individuella ”fel” i lachmannsk bemärkelse i 
texten; det är av större betydelse att en viss handskrift innehåller en 
viss glossa eller ej, än enskilda varianter i denna glossas text. Med 
ledning av huruvida de undersökta handskrifterna innehåller vissa 
glossor eller ej, föreslår han en klassifikation av handskrifterna som 
kan ligga till grund för en utgåva.

Alexander Andrées ursprungliga avsikt var att ge ut och stude-
ra den så kallade Glossa ordinaria till Johannesevangeliet. Snart upp-
täckte han emellertid att bakom denna del av den stora och delvis 
normerande bibelglossan från 1100-talet låg en annan kommentar, 
benämnd Glosae super Iohannem, som visade sig härröra direkt från 
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mäster Anselm av Laon. Därmed kom texten närmare undervisning-
en i Laonskolan. Eftersom denna text är av fundamental betydelse för 
den senare Glossa ordinaria beslöt Andrée att i stället edera Glosae super 
Iohannem, vilken kom ut våren 2014 som volym 267 i serien Corpus 
Christianorum. Continuatio Mediaeualis.

Anselms Glosae

Anselms Glosae är ett sofistikerat och eklektiskt arbete, typiskt för ti-
den kring 1100-talets början, när de monastiska kommentarerna bör-
jade få konkurrens från bibelutläggningar i katedralskolorna. Glosae 
förlitar sig på tidigare kommentarmaterial men källorna är parafrase-
rade, förkortade eller omarbetade till en sådan grad att slutprodukten 
måste förklaras vara ett verk i egen rätt. Ett studium av den kompi-
lations- och redigeringsprocess som ligger bakom Glosae erbjuder en 
fascinerande inblick i hur Bibelns texter utlades och studerades i det 
tidiga 1100-talets katedralskolor.

Glosae och commentum

Glossorna är inte, som i fallet med den senare stora Glossan, pla-
cerade längs med eller mellan bibeltextens rader, vilken kopierats i 
en spalt på sidans mitt (se bild 1–2). I stället står kommentartexten 
för sig själv med lemmata inskjutna från Johannesevange liet för att 
visa vilka ord eller stycken som glosseras. Glosae är alltså en så kallad 
lemmatisk kommentar, det vill säga att utläggningen följer evange-
lietextens struktur. Detta förfarande placerar tonvikten på kommen-
taren snarare än på bibeltexten. Just detta är visserligen också typiskt 
för den monastiska kommentaren, men denna är vanligen längre och 
mer omständlig och löper inte sällan iväg i mer fria och spontana 
associationer; vidare saknar den monastiska kommentaren den typ 
av korta distinkta definitioner som Glosae erbjuder. 

Den största skillnaden mellan Glosae och en monastisk kommen-
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Bild 1. Bibelkommentar och glossa från England, 900-talet (Oxford, Bodleian Library, Lyell 1, fol. 

4 recto)
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Bild 2. Bibelkommentar och glossor, 900-talet (Köln, Dombibl., codex 23, fol. 4 recto)
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tar är emellertid den förras i stort sett fullständiga avsaknad av den 
moraliska uttolkningsnivån. Dessa egenskaper tillsammans föreligger 
hos den medeltida genre som Guillaume de Conches omkring 1100 
i en berömd passage i sitt verk Glosae super Platonem kallar glosa till 
skillnad från det han benämner commentum. En kommentar (commen-
tum), förklarar Guillaume, är en ansamling av många ting som hålls 
samman i sinnet genom studium eller undervisning och som bara 
utlägger den studerade textens mening (sensus). En glosa gör också 
detta, men den söker att vidare förklara texten. Sålunda finner man 
i glossan allt som återfinns i kommentaren, men mer därtill: å ena 
sidan, en utläggning av texten, å den andra sammanhanget av idéer 
under diskussion av texten i sin helhet. 

Som genre har därför glosa ingenting att skaffa med ett särskilt 
format eller en viss handskriftslayout, mise-en-page, som somliga fors-
kare har velat göra gällande i det de förbehåller termen glosa för texter 
vars format liknar det som återfinns i handskrifter som innehåller 
Glossa ordinaria. En glosa kan mycket väl utgöra en sammanhängan-
de, löpande kommentar. Fastän den förmodligen såg sitt ursprung 
i klassrummets muntliga miljö, är Glosae super Iohannem en polerad 
traktat som synes utgöra det slutliga stadiet av en lärares utlägg-
ning av Johannesevangeliet. Den senare Johannesglossans syfte och 
användningsområden är härvidlag av stor betydelse. Då Glosae, som 
den återfinns i handskrifterna och som den har getts ut av Alexan-
der Andrée, uppenbarligen var en text ägnad att studeras och läsas, 
kan inte Johannesglossan förstås utan en mellanhand, en lärare som 
lägger ut texten och dess glossor för studenter; dess syfte var från 
första början att vara en skolbok och användas av en lärare för dennes 
undervisning.

Viktiga textkällor

Som ovan nämnts är Glosae ett verk som ställts samman i en unik 
form av material som lånats från redan existerande kommentarer. 
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Dess främsta inspirationskällor är Commentarius in Iohannem av  Alcuin 
av York och Homiliae de tempore av Heiric av Auxerre, fastän Alcuin 
menade sin kommentar som en förkortad version av Augustinus In 
Iohannis euangelium tractatus. Alcuin skrev sitt arbete på anmodan av 
Karl den stores syster Gisla och dotter Rodtruda. Dessa ville ha en 
kommentar till Johannesevangeliet, men fann Augustinus retoriska 
stil för krävande, som de förklarar i ett brev till Alcuin i vilket de 
ber honom sammanställa en sammanfattning av Augustinus text för 
deras skull. Fastän Alcuin använde Augustinus verk för större delen 
av sin text, använde han också andra källor, företrädesvis Bedas och 
Gregorius evangeliehomilier. Alcuin kopierade rätt ordagrant sina 
källor, men lade också till ansenliga mängder kommentarmaterial. 

Heiric, å sin sida, använde i stort samma källmaterial som Alcuin 
använt (inklusive Alcuins egna ord), men skrev i hög grad om sina 
föregångares exege tiska utläggningar. För Johannesevangeliets första 
kapitel använde Heiric också delar av text från Johannes Scotus Eri-
ugenas Homilia över Johannesevangeliets prolog. Utöver de gemen-
samma källorna Augustinus, Beda och Gregorius använde uppenbar-
ligen Heiric också den homiliesamling som sammanställts under hans 
lärare och samtida Haymo av Auxerre. 

Som grund till Glosae står alltså Augustinus 124 traktater om Jo-
hannesevangeliet, mestadels processade genom Alcuin och Heiric, 
men också använda oberoende av dessa mellanhänder. Fastän Anselm 
oftast bygger sin utläggning på tidigare källor, är dessa nästan alltid 
redigerade och utökade med vidare citat. Utläggningarna av Alcuin 
och Heiric är redigerade på liknande sätt och från samma källor. De 
är hämtade från Augustinus, Beda och Gregorius, även om de inte 
använts på samma ställe i Anselms text. 

Anselm använder sina källor med varierande grad av beroende; 
ibland lånar han ordagrant från sina förlagor, ibland ändrar han syn-
taxen en aning och erbjuder synonymer till vissa ord, ibland para-
fraserar han mycket löst. Förändringarna han utsätter sina källor för 
verkar avspegla en strävan efter konkretion. Slutprodukten är en unik 
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kombination av material som excerperats och anbragts på ett dyna-
miskt sätt, som en väv av text som vävts kring evangelietextens lem-
mata, genom vilka Anselm rör sig in och ut utan ansträngning. Han 
skapar således en text som är en sammanställning av texter hämtade 
från andra, det vi i dag ofta kallar plagiat, och samtidigt helt unik och 
hans egen.

Sammanfattningsvis uppvisar Glosae de drag som är karakteristis-
ka för bibelkommentarer vid brytpunkten mellan en monastisk och 
en skolastisk kultur. Utan att helt ha avklätt sig sin ”monastiska” 
dräkt uppvisar den löpande, lemmatiska kommentaren en dragning 
till konkretion och klarhet i sina definitioner, i det att den undviker 
längre utvikningar, men likväl är snar att förklara och exemplifiera 
med hjälp av refrasering, omskrivning och förkortning. Emellertid 
har den inte tagit klivet mot de tekniskt mer raffinerade exegetiska 
och teologiska texter som hör det senare 1100-talet och 1200-talet 
till. Precis som Beda och Alcuin före honom såg Anselm sin biblis-
ka undervisning som en förlängning av den patristiska traditionen, i 
synnerhet av Augustinus Tractatus. Men genom att Anselm utövade 
den mer konsekvent än fäderna före honom var hans konst sådan 
att han förmådde konstruera en uppenbarligen sömlös berättelse ur 
auktoritativa texter och glossor. Med sin metod, som var både tradi-
tionell och innovativ, lyckades han skapa en sammanfattning, koncis 
och användbar, av den tidigare kommentartraditionens höjdpunkter.

Från Glosae till Glossa ordinaria

Fastän Anselms exeges var framgångsrik i och genom sig själv, vilket 
de fjorton bevarade handskrifterna från Europas alla hörn omvittnar, 
rönte den en mycket större spridning i redigerad form. Stora delar av 
hans Glosae skrevs nämligen om och användes för Glossan – senare 
känd under epitetet ”ordinaria” – till Johannesevangeliet. Som så-
dan användes den och förelästes över i skolorna i Paris av magistrar 
som Petrus Lombardus, Petrus Comestor och Hugo av Saint-Cher. 
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Utdrag ur Glosae excerperades och användes (utan erkännande) ock-
så av Thomas av Aquino när denne sammanställde sin obeskrivligt 
framgångsrika Catena aurea in Iohannem. Allt som Thomas excerperar 
under Alcuins namn härrör i själva verket från Anselms Glosae.

Även i Alexander Andrées fortsatta editionsarbete har Glossan 
en särskild plats. För närvarande förbereder han en utgåva av Petrus 
Comestors kommentarer till Matteusevangeliet och Johannesevange-
liet, vilka i själva verket består av föreläsningsserier över Glossan till 
båda dessa bibelböcker. Parallellt med detta arbete hoppas han kunna 
edera en ”Parisversion” av Glossan till Johannesevangeliet enligt de 
principer han formulerat och prövat i sitt bidrag till den gemensam-
ma volymen The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook.
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EN ILLUSTRERAD GREKISK PSALTARE MED KOMMENTAR: 
EN MULTIMEDIA-EDITION

Utgivare: Barbara Crostini

Hur kan man bäst begränsa ett alltför omfattande material och ändå 
skapa en meningsfull utgåva? Hur kan man balansera en digital kom-
menterad utgåva mot en tryckt utgåva? Det har varit frågor att besva-
ra inför arbetet med Barbara Crostinis edition av en stor illustrerad 
bysantinsk psaltare med kommentar.

Psaltarens psalmer representerar en typ av centrala kanoniska, 
heliga texter som i olika språkformer hör hemma i både kristna och 
judiska kulturer. Den grekiska översättningen från hebreiska gjordes 
i Alexandria någon gång under det första århundradet före Kristus 
och är känd som Septuaginta eftersom översättningen enligt legenden 
gjordes av ett sjuttiotal olika översättare som alla kom fram till sam-
ma version av texten oberoende av varandra. Denna legend visar på 
den oerhörda omsorg som ägnades översättningen av en helig text 
vars innehåll ansågs vara gudomligt. Kung Davids poetiska sånger, 
uttryckta i psalmerna, utgjorde som all poesi en särskild utmaning för 
översättarna, eftersom de är så mångtydiga för den som skulle tolka 
och förklara deras innebörd.

Vaticanus graecus 752

Den handskrift som Barbara Crostini valt att placera i fokus för sitt 
forskningsprojekt i Ars edendi är just en sådan medeltida texttol-
kande kommentar till den grekiska psaltaren från 1000-talet. Den 
går under benämningen eller signum Vaticanus graecus 752 från dess 
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nuvarande placering i Vatikanbiblioteket. Dess signum betecknar 
den som en enda bok i Vatikanens samling och anger att den tillhör 
bibliotekets enorma samling handskrifter skrivna på grekiska. Det 
är en stor bok, och eftersom dess omfång är så stort, nära 500 folier 
(alltså nästan 1 000 sidor) där varje sida mäter 334 × 265 mm, är den 
numera uppdelad i två separat inbundna volymer. De många krafti-
ga pergamentbladen gör varje volym tung och ger intryck av pompa 
och prestige. Dessa fysiska faktorer kan man förstå endast när man 
står inför själva handskriften. Ändå kommer de digitala bilderna av 
denna handskrift, som vi har för avsikt att göra tillgängliga för läsare 
på nätet, att ge nya möjligheter att studera boken: dess organisation 
av materialet på boksidan (dess mise-en-page), dess innehåll och dess 
fantastiska illustrationer (se bild 3–4).

Idén att skapa en digital utgåva för att presentera Vaticanus graecus 
752 föddes ur behovet av att kunna förbinda dess texter med dess bil-
der, eftersom de tillsammans återger innebörden i hela tolkningen av 
Davids sånger, artikulerad som den är i både text och bild. Att ge en 
full förståelse av intentionen bakom boken är alltså inte möjligt utan 
att visa ord och bild i förening.

Det var först efter många diskussioner om läsarens behov, om 
forskarnas krav på stringens och klarhet och om mediets potential 
som vi kom fram till att göra en webbsida, där en transkription av 
texten kunde kodas in och knytas till färgbilden av handskriften på 
skärmen. Här kunde vi äntligen konkret se hur resultatet skulle bli. 
Även om processen fortfarande är under utveckling och den slutliga 
produkten fortfarande ligger i framtiden, blev den konkreta formen i 
den ursprungliga idén påtaglig i och med detta. Webbsidan är ett re-
sultat av samarbete mellan två skilda världar av vetenskaplig expertis, 
ett möte mellan en filolog och en systemvetare, där båda talar sitt eget 
fackspråk och det gäller att förstå varandra och göra sig förstådd. Det 
krävs verkligen översättningsarbete när man ger sig in i ett sådant 
samarbete. Men vi upptäckte hur webbmediet kunde öppna hand-
skrifternas värld för många fler läsare och betraktare.
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Bild 3. Illustrerad psaltarkommentar från bysantinskt område, 1000-talet (Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Vaticanus graecus 752, fol. 151 recto)
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Under arbetet med att konstruera projektet med fokus på tex-
ten har Barbara Crostini mött många utmaningar. Medan en tradi-
tionell utgivare ofta inte behöver tveka att korrigera felstavade ord 
till standardiserad stavning och att återställa en felaktig grammatisk 
struktur, där den medeltida skrivarens penna har sluntit, så måste en 
transkription av handskriftens text i det här fallet vara absolut trogen 
texten på skärmbilden. Vilken blir då utgivarens roll i den okonven-
tionella värld som utgörs av den medeltida handskriften?

Bild 4. Illustrerad psaltarkommentar från bysantinskt område, 1000-talet (Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Vaticanus graecus 752, fol. 150 verso–151 recto) 
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En sak som Barbara Crostini funderat på i detta sammanhang är 
att den nutida utgivaren jämfört med sina lärda föregångare kanske 
inte så mycket är en suverän allvetare, utan snarare en guide som 
underlättar resan från en svunnen värld till den nutida, för såväl sina 
samtida som framtida läsare. Det finns en dimension av service i ut-
givarens arbete att göra forna tiders fascinerande texter tillgängliga 
för vår tid och visa det som vi kan rekonstruera av deras betydelse för 
den tid då de skapades. 

Den här psaltarkommentaren från 1000-talet, till exempel, berät-
tar en historia om pedagogisk texttolkning och lärdom genom att på 
samma gång erbjuda bilder och kommentartexter som valts ut och 
anpassats just för detta sammanhang. Vi kan inte förstå innebörden 
i detta lärda och ambitiösa företag, som på ett nyskapande sätt an-
vänder väl utvalda bilder för att visuellt skapa en bredare förståelse 
av den kommenterade texten, om vi inte betraktar handskriften med 
dess olika komponenter som en helhet. 

Handskriftens något klumpiga utförande har kritiserats av somli-
ga forskare. Det är sant att vi inte kan räkna in den bland de ”bästa” 
exemplen på bysantinsk bokproduktion. Vi kan, till exempel, inte ka-
tegorisera den som ”kejserlig” bok, ett ord som man brukat använda 
för att knyta en bok till det bysantinska hovets höga prestige (även 
om det inte alltid är helt bevisat). Inte heller kan den betecknas som 
”konstantinopolitansk”, vilket uttrycker samma sak när det gäller lyx 
och toppkvalitet. 

Och ändå, just för att den inte kan bli kategoriserad som en prakt-
handskrift, är denna bok intressant. Trots dess mer anspråkslösa ur-
sprung, kanske från en plats långt från Konstantinopel, kanske så 
långt bort som Palestina, så är dess stora ambition att smälta sam-
man ett utförande på hög bysantinsk nivå och ett utvecklat filologiskt 
program. Trots dess delvis bristande ortografi (rättskrivningsnivå) är 
handskriften ett häpnadsväckande verk som tvingar oss att omvär-
dera den. 

Även om vi betraktar handskriften som en kopia, ja även om detta 
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bara är en kopia av en äldre bok, som den var tänkt att ersätta, och 
det här är det enda existerande exemplar vi känner, talar de kostnader 
och de praktiska ansträngningar som ligger bakom dess produktion 
mer om ambition och nödvändighet än vad en prakthandskrift från 
en rik miljö annars skulle ha gjort. 

Vad kommer användarna av denna elektroniska utgåva av Vatica-
nus graecus 752 att kunna läsa? Först kommer de att kunna läsa psal-
mernas text precis så som den står skriven i handskriften. Denna text 
är intressant eftersom den väljer vissa läsningar från Origenes Hexa-
pla och därigenom vittnar om att intresset för hans filologiska arbete 
med en grekisk översättning av Bibeln överlevde till bysantinsk tid.

Dessutom återger transkriptionen exakt den indelning i verser 
och underverser i form av korta rader (cola) som tillskrivits Hesychios 
av Jerusalem, bibelkommentator och lärare på 400-talet. Därutöver 
kommer läsarna att kunna klicka på en transkription av kommentar-
texten och se hur kommentaren är relaterad till psalmversen, men 
också på den illustration som är vald till just denna psalm i handskrif-
ten. Varje illustration är nämligen förklarad med ord. 

Dessutom är de fragmentariska kommentarer som infogats i tex-
ten för att bilda en samlad kommentar i så kallad catena-form (som 
länkar i en kedja) identifierade så långt det är möjligt med angivande 
av författare och verk, för att framtida utgivare av dessa ska kunna 
hitta dem. 

Vidare kommer editionen att vara mycket användbar för framti-
da catena-forskning. Det är i dag inte exakt känt hur catena-genren 
uppstod och fungerade, så ett identifieringsarbete såsom beskrivet 
ovan är både nödvändigt och innovativt; i en digital edition blir den-
na information lättare åtkomlig och man kan effektivt jämföra olika 
catena-transkriptioner. 

Den digitala tjänst som den nutida utgivaren av en text på nätet 
förmedlar till sina läsare är inte bara mer ödmjuk och prövande än 
den som traditionella utgivare står för. I det här fallet är vi också 
mer medvetna om utgåvans provisoriska karaktär. Möjligheten att 
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successivt över tid kunna införa justeringar är en stor fördel som en 
webbprodukt har framför en tryckt bok. Den bidrar till att skapa en 
pågående, oavslutad process i en akademisk strävan att nå fram till en 
slutprodukt. Denna slutprodukt är inte bara en frukt av samverkan 
mellan olika personer, där var och en bidrar med sitt specialkunnan-
de och med sin infallsvinkel, den är också ett resultat av att under en 
längre tid arbeta fram en text som hela tiden kan bli alltmer korrekt 
och tydlig. På ett sätt ger denna syn på editionsarbetet som en på-
gående process en minskad betoning på den individuella utgivaren 
och ersätter mångåriga editionsprojekt med mer avgränsade insatser 
där forskaren endast fullföljer en del av processen. Det kan natur-
ligtvis finnas plats för viss frustration i sådana provisoriska insatser. 
Självklart kan det fortfarande finnas behov av en enskild forskares 
livslånga fördjupande studium av en specifik del för att nå fram till en 
perfektion som annars inte kan åstadkommas. Men det är samtidigt 
en lättnad att erkänna att vetenskap är en process i dialog och att 
en sakkunnig dialog med kolleger och utnyttjande av andras tid och 
kunskap kan vara en positiv och kreativ form för att åstadkomma nya 
stora editioner i en modern, interaktiv värld.

Utbredd på skärmen, tillgängliggjord i många lager med hjälp av 
en browser, där man växlar mellan olika skikt med hjälp av musen, 
är det fortfarande en bok, en bok som vi öppnar med spänning – 
men öppnar virtuellt. Det fantastiska är att det blir så uppenbart att 
böcker inte är obsoleta! Funktionen ”vänd sida” (turning the pages) på-
minner oss om att i gesten ligger mer än en enkel teknisk lösning för 
att underlätta läsningen. I gesten ligger en hel kultur och en attityd – 
både mental och fysisk – som hör samman med boken som fenomen. 
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TROPER TILL SÅNGEN GLORIA IN EXCELSIS DEO: EDITION AV 
LITURGISK POESI I MÅNGA LOKALA VERSIONER FRÅN ETT STORT 

ANTAL HANDSKRIFTER

Utgivare: Gunilla Iversen

I den medeltida romerska mässan fungerar troperna som ett slags 
sjungna textkommentarer, infogade mellan raderna i alla de rörliga 
gregorianska sångerna som skiftade för varje fest, liksom i de fasta 
sångerna Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei. Troperna, som ut-
gjorde en blomstrande del av den europeiska diktningen från 850- till 
1250-talet, hör hemma i medeltidens rika hermeneutiska kultur. De 
kan också ses som uttryck för den strävan efter variation som fanns 
mitt under och trots den strävan efter universalitet som präglade den 
karolingiska renässansen. I sin politiska ambition att skapa ett enat 
rike hade Karl den store omkring år 800 använt klostren som baser 
för skapandet av en enhetlig kyrka – som ett maktens instrument. 
Den romerska mässan skulle vara densamma i hela riket, sångerna 
som sjöngs skulle vara desamma med samma melodier överallt, litur-
gin, alltså den ritualiserade formen för hur man skulle fira mässan, 
skulle också vara densamma överallt.

Men drömmen om en totalt enhetlig mässa blev aldrig förverk-
ligad. Bland annat var det just de nya kompositionsformerna troper 
och sekvenser som bidrog till den mångfald och variationsrikedom 
som trots allt präglar den medeltida mässan.

Strävan efter en enhetlig form som symbol för enheten i en mäk-
tig kyrka står alltså i kontrast till en annan strävan som tycks vara lika 
stark, den att ge rum för tolkningar – egna, men samtidigt helt i linje 
med kyrkans lära – och utsmyckningar av de givna texterna. 

Utmaningarna för den medeltida tropdiktaren var många. Den 
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yttre ramen för kompositionen var alltså given, eftersom sångerna i 
mässans liturgi hade en form som var fast och inte fick ändras. Vad 
tropkompositören gjorde var att foga in tropverser – nya ord med nya 
melodier – att sjungas mellan fraserna i en redan existerande sång. 
Det gällde att bryta upp och upplösa sångens slutna ram, men samti-
digt framhäva helheten. Häri finns en motsättning, där text och me-
lodi i bas-sång och trop måste balanseras mot varandra (se bild 5–8).

Den poetiska formen i troperna är ofta öppen och latinet är ofta 
dubbeltydigt. Man kan på samma sätt som i sekvensen exempelvis 
bryta mot den klassiska grammatikens regler för att få en ordform 
med en eftersträvad slutvokal, oftast -a. Tropversens ord kan intro-
ducera den fras från bas-sången som följer den, eller kommentera 
sångens föregående fras, eller till och med syfta både framåt och bakåt 
på samma gång.

Troperna speglar en främmande värld, de ger inblickar i ett främ-
mande sätt att tänka, och många texter är naturligtvis gåtfulla för 
oss, helt enkelt därför att vi i dag inte förstår det som var kristallklart 
då. Vi står utanför. Ändå är det fascinerande att följa tropdiktaren i 
spåren också på avstånd. Ju närmare vi studerar dessa kompositio-
ner, desto mer kan vi uppfatta av den medeltida tropens poetiska 
och musikaliska raffinemang. Det finns många olika teorier om hur 
man framförde dessa kompositioner. Bland musikforskare runt om i 
världen i dag är de tidiga medeltida notationsformernas funktion och 
uttolkning ett av de stora forskningsområdena. 

Troperna representerar ett rikt material som ger oss sentida fors-
kare möjlighet att se hur man tolkade texterna och mysterierna i den 
medeltida mässan vid olika tidsperioder och i olika lokala traditioner. 
Genom att följa utbytet av sånger mellan olika centra, vad man över-
tar från varandra och hur man influerar varandra, kan forskarna i dag 
få nya pusselbitar när de försöker kartlägga det medeltida Europas 
kultur.
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Bild 5. Troparium från östfrankiskt område, Sankt Gallen–Minden, 1000-talet (Krakow, Bibl. 

Jagiel lónska [olim Berlin 11], fol. 192 recto)
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 Bild 6. Troparium från västfrankiskt område, Nevers, 1100-talet (Paris, Bibliothèque nationale 

de France, n.a. lat. 1235, fol. 192 recto)

 Bild 7. Troparium från Aquitanien, 1000-talet (Paris, Bibliothèque nationale de France, 1084 fol. 

98 verso–99 recto)
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Bild 8. Den grekiska Doxa med latinsk Gloria på en elfenbensdiptyk, 900-talet (Paris, Bibliothè-

que nationale de France, 298)
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Tidigare troputgåvor

I och med att troper och sekvenser i princip blev bortrensade ur li-
turgin i mitten av 1500-talet kom också trophandskrifterna att falla 
i glömska. Troperna slumrade länge i sina handskrifter i kloster och 
bibliotek runt om i Europa. Det dröjde många sekler innan man på 
nytt började intressera sig för denna medeltida poetiska genre. Men 
omkring år 1900 samlade forskarna Henry Mariott Bannister och 
Clemens Blume ett stort antal troper, som de gav ut i två band av 
den stora textutgåvan av medeltida liturgisk poesi, Analecta hymnica. 

Deras målsättning var att ge ut samtliga troper som var skrivna 
på ”riktig vers”, det vill säga bara texter som var rimmade och hade 
bunden form. Därmed uteslöt de ett stort antal troper med friare, 
obunden form, samtidigt som de genom sin redigering ”tvångsversi-
fierade” andra. 

Inga nya texteditioner av troper kom till stånd förrän det stora 
forskningsprojektet Corpus Troporum på Stockholms universitet star-
tade på 1970-talet med editioner som publicerats av Ritva Jacobsson, 
Gunilla Björkvall, Gunilla Iversen med flera, dels i serien Studia La-
tina Stockholmiensia (volymerna I–VII, XII), dels i serien Corpus Tro-
porum (volymerna IX–XI). 

Musikforskare har gjort studier av enskilda lokala repertoarer. 
Projektet Corpus monodicum i Würzburg förbereder editioner av en-
staka sena handskrifter med läsbar notation.

Utmaningar i utgivningen av Gloriatroper

Utgivningen av troper till Gloria bjuder på flera stora utmaningar ef-
tersom det är den längsta av alla mässans sånger. Mer än femtio olika 
tropverser kan i olika versioner höra till samma trop, en enda lokal 
version av sången kan innehålla mer än trettio tropverser. Genom 
tropverserna kunde samma Gloria ändra skepnad till ständigt nya 
versioner. Olika regionala traditioner speglar i stort uppdelningen i 
tre delar av Karl den stores rike år 843. 



Ars edendi

[52]

Särskilt i den västfrankiska traditionen, i de regioner som hörde 
till Karl den skalliges rike, använde man gärna ”vandrande verser” 
som kunde lånas från en Gloria till en annan. Man kunde låta verser-
na byta plats i sången, ta bort en eller flera och ersätta med nya lokala 
verser. Variationerna är oändliga och det var uppenbarligen just det 
som var poängen. Till exempel kunde en tropdiktare i Limoges på 
1040-talet genom 74 valfria, utbytbara tropverser göra det möjligt att 
variera Gloriasången, nästan utan ände. Att kopiera en sång för att 
föra in den i den lokala repertoaren verkar ha inneburit en utmaning 
att skapa en ny lokal version. 

Hur gör man en utgåva av en så medvetet varierad sång, av så 
många versioner? 

Man kan, som utgivarna av Analecta hymnica, utse en version till 
”den rätta”, redigera och ge ut den. Men om man som utgivare vill 
spegla just variationen som kompositionsform i de medeltida källor-
na, måste man hitta andra lösningar. 

En radikal, men svårtillgänglig, utgivningsform representeras i 
editionerna av troper till mässans Proprium, alltså till de korta fest-
bundna sångerna, Corpus Troporum I, III och X. Där ges alla förekom-
mande tropverser ut som separata ”element” i bokstavsordning. 
Läsaren får sedan rekonstruera helheten med hjälp av tabeller. Hela 
troptexter presenteras alltså inte i en sådan utgåva.

Metod för utgåvan av Gloriatroper i Ars edendi

Eftersom Gloriatroperna är så föränderliga i sin kompositionsform 
prövade Gunilla Iversen först att helt enkelt ge ut alla de enskilda 
tropverserna i bokstavsordning, alltså att använda en liknande metod 
som i volymerna med Propriumtroperna. Men eftersom Iversen ville 
ge en helhetsbild av Gloriasången och dess infogade tropverser i alla 
olika versioner, beslöt hon pröva ut en annan metod för sin edition 
av troper till sången Gloria in excelsis Deo.

Det visade sig efter många försök att en vidareutvecklad form av 
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den utgivningsmetod som Iversen utformat för troperna till Agnus 
Dei och Sanctus (Corpus Troporum IV och VII) skulle passa också för 
editionen av troper till Gloriasången, utgivna i serien Studia Latina 
Stockholmiensia. I denna edition av troper till Gloria in excelsis Deo pre-
senteras varje troperad sång som en helhet av bas-text och tropverser. 

Editionen bygger på material från 137 handskrifter från 850-talet 
till 1250 och består av två volymer. Den första volymen innehåller 
introduktion och textedition. Här presenteras drygt 150 troper och 
besläktade texter, så kallade prosulor. Texterna ges först i form av en 
representativ version, inte säkert den tidigaste, men en väl etablerad 
version, som följs av alla de tropverser som kan ingå i sången i andra 
versioner. 

Därefter anges i en enkel tablå alla tropens olika verskombina-
tioner och de handskrifter som har just dessa. De vandrande verser-
na anges med uppgift om andra troper där de också ingår. Efter en 
kritisk apparat och kommentar ges dessutom ett antal olika lokala 
versioner av den aktuella tropen. 

Den andra volymen, som inleds med 32 handskriftsbilder i färg, 
ger en detaljerad översikt över sångernas struktur i alla de 137 enskil-
da repertoarerna.

Musiken

Detta är en utgåva av texter, men det var texter som sjöngs, ofta för-
sedda med musikalisk notation i mer eller mindre läsbar form i hand-
skrifterna, de flesta i form av neumer, utan klaver och notlinjer. Med 
hjälp av musikforskarna Charles M. Atkinson, Ohio, och Marie- Noël 
Colette, Paris, har Iversen i repertoaröversikterna kunnat ange Glori-
asångens melodi i de handskrifter som har notation. Den andra voly-
men av Gloriatroper presenterar även några utvalda troper med melo-
dier, transkriberade och kommenterade av Marie-Noël Colette. Den 
avslutas med ett index över hela troper och ett över enskilda verser.

I samarbete med samma forskare samt David Hiley förbereder 
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Iversen nu i programmet Corpus monodicum i Würzburg en utgåva av 
melodier till mässans ordinariumsånger och troper i sena handskrif-
ter med läsbar notation och med Iversens texteditioner som bas.

La parole chantée, Det sjungna ordet

Relationen mellan text och musik, liksom medeltida kommentarer 
kring musiken som tema i texterna, behandlas i en annan publika-
tion, La parole chantée: Invention poétique et musicale dans le Haut Moyen 
Âge (utgiven av Brepols 2014). Den är resultatet av ett nära sam arbete 
mellan Gunilla Iversen och Marie-Noël Colette. Här analyserar de 
olika former av poetiskt och musikaliskt skapande i den medel tida 
litur gin och presenterar ett stort antal latinska texter med fransk 
översättning. Men för att göra det möjligt för läsare att ännu mer di-
rekt ta del av detta svåråtkomliga material ur medeltida handskrifter, 
har en grupp sångare (Ensemble Gilles Binchois) sjungit in en cd med 
utvalda sånger som analyseras i boken. En textutgåva med sånger kan 
ju inte anses fullständig förrän en mottagare i dag kan höra hur dessa 
sånger kunde låta.
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SEKVENSKOMMENTARER: EDITION AV EN ”REPRESENTATIV TEXT”

Utgivare: Erika Kihlman

I den rika medeltida kommentarlitteraturen finns genrer som ännu 
är relativt okända och outforskade. Kommentarer till liturgiska sång-
er, som sekvenser och hymner, är exempel på sådana genrer. Dessa 
kommentarer kan karakteriseras som icke-auktoritativa texter, som 
anonym brukslitteratur avsedd att användas i olika typer av under-
visning. Denna omständighet gör att ”samma” kommentartext kan 
variera stort i de olika handskrifterna, eftersom texten anpassades 
alltefter behov. Den textuella variationen gör att en traditionell stem-
matisk utgivningsmetod inte lämpar sig för det här materialet. Inom 
Ars edendi har Erika Kihlman koncentrerat sitt utgivningsarbete till 
kommentarer av sekvenstexter. 

Sekvenser och sekvenskommentarer

Någon gång under 800-talet uppstod sekvensen, en medeltida poe-
tisk genre som sjöngs i mässan mellan Alleluia och evangelieläsning-
en. Den blev snabbt en omhuldad och produktiv genre; vi känner i 
dag till cirka 5 000 sekvenstexter och 1 500 melodier, förmedlade i 
mer än 3 000 handskrifter. I samband med de reformer av liturgin 
som beslutades vid konsiliet i Trento (1545–1563) reducerades bruket 
av sekvenser kraftigt; i dag ingår endast en handfull i den katolska 
liturgin. 

Sekvensens storhetstid brukar förläggas till 1000- och 1100-talen, 
då genren genomgick en betydande utveckling. Något hundratal år 



Ars edendi

[56]

därefter, i slutet av 1100-talet och början av 1200-talet, får vi de första 
sekvenskommentarerna, båda skrivna av välkända författare: Alanus 
av Lille (ca 1128–1203) författade en kommentar till ängla-sekvensen 
Ad celebres rex och Caesarius av Heisterbach (ca 1170–1240) skrev en 
förklaring till Maria-sekvensen Ave praeclara maris stella. 

Dessa två är förvisso de tidigaste kända exemplen på sekvenskom-
mentarer, men de är inte alls typiska för genren i stort. Endast några 
få av det dryga hundratal handskrifter Erika Kihlman hittills lokali-
serat innehåller kommentarer till enstaka sekvenser och av dessa är 
flera omskrivna versioner av just Alanus text. De flesta handskrif-
ter innehåller i stället en svit av kommentarer till sekvenser för hela 
det liturgiska året, vilket innebär samlingar med femtio till sextio 
kommentarer i varje, beroende på sekvensrepertoar. Dessa samlingar 
före gås oftast av en prologtext av varierande längd och innehåll. Med 
endast två undantag är handskrifterna dessutom daterade till 1300- 
och 1400-talen, det vill säga minst hundra år senare än Alanus och 
Caesarius texter. Vidare är de senare kommentarsamlingarna van-
ligen anonyma texter, som i handskrifterna traderas utan uppgifter 
om vare sig upphovsman eller adressat. Just denna anonymitet menar 
Kihlman är en viktig faktor för att förstå texternas variabilitet, vilken 
vi ska återkomma till.

Att kommentarerna var brukstexter syns även på själva handskrif-
terna; de är i regel enkla böcker i litet format och materialet är oftast 
papper. Texterna är ofta skrivna med snabb hand i en hårt förkortad 
och svårtydd gotisk kursiv. Troligen är skrivaren ofta användaren 
själv, en lärare eller till och med en student. 

Sekvenskommentarerna innehåller åtminstone två lager av text, 
dels själva sekvensen, dels kommentaren, vilka redovisas på olika sätt 
i handskrifterna. En del handskrifter återger hela sekvenstexten, ofta 
med större stil och ibland med interlinjära glossor insprängda mellan 
raderna för att förklara enskilda ord och uttryck. Det vanligaste for-
matet är dock den så kallade lemmatiska kommentaren, vilket inne-
bär att referenser till sekvensen endast sker med nyckelfraser, lem-
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mata, på vilka kommentaren följer direkt. Sekvenstexten som helhet 
återges i dessa fall inte. Den är i stället omskriven i prosaform med 
ändrad ordföljd, ibland med ändrade ord, och med insprängda kom-
mentarer och förklaringar. 

Sekvenskommentarerna utgör ingen kvalitativt storartad littera-
tur. Icke desto mindre är de av värde för forskningen i och med att de 
utgör en del av den stora medeltida hermeneutiska traditionen; att de 
dessutom är utläggningar och tolkningar av en nästan samtida poesi 
gör dem särskilt intressanta. De är också, och kanske framför allt, 
värdefulla informanter om lärande och undervisning under 1300- och 
1400-talen. De visar till exempel hur man inom undervisningen inte 
enbart begagnade klassiska skoltexter utan även använde välkända 
texter från andra sfärer, och hur dessa behandlades inom en helt annan 
kontext. De utgör således ett viktigt material för vår förståelse av hur den 
medeltida tankevärlden konstruerades och traderades (se bild 10–11).

Två stora traditioner

I arbetet med sin avhandling, som kan sägas vara en pilotstudie för 
hennes projekt inom Ars edendi, kunde Kihlman i det stora hand-
skriftsmaterialet identifiera två större kommentartraditioner: den 
ena i handskrifter från England, benämnd ”den engelska”, den andra 
i handskrifter från det centraleuropeiska området, benämnd ”den 
aristoteliska”, på grund av att en del av prologen struktureras efter de 
fyra aristoteliska orsakerna (den materiella, formella, påverkande och 
ändamålsenliga orsaken) och att kommentarerna även i övrigt ofta 
gör referenser till ”Filosofen”. Den förra traditionen är den minsta 
och omfattar i nuläget totalt fjorton handskrifter, av vilka åtta tycks 
utgöra en löst sammansatt enhet. Den aristoteliska traditionen är å 
andra sidan mycket stor, drygt sjuttio handskrifter, och kan delas in 
i åtminstone nio ytterligare undergrupper namngivna utifrån inled-
ningsorden, alltså incipit, på deras olika prologer. De största under-
grupperna kallas Sapientia och Vir speculativus. 
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Bild 9. Sekvenskommentar från Raitenbuch, 1400–1500-tal (München, Bayerische Staatsbibl., 

clm 22405, fol. 29 recto)
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Bild 10. Sekvenskommentar från Klagenfurt, St Paul, 1356 (Klagenfurt, Universitätsbibl., PA 133, 

fol. 49 recto)
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Prologerna och kommentarerna – en kort beskrivning

Prologerna från de två olika traditionerna skiljer sig mycket från var-
andra. De engelska är i regel korta och ger i stort en förklaring eller 
etymologi till ordet ”sekvens” samt uppger innehållslig och gramma-
tisk förståelse av texterna som det främsta motivet till kommentaren. 
De aristoteliska prologerna, däremot, är vanligtvis långa texter som 
dels i syllogistisk form bevisar teologins överhöghet framför andra 
discipliner, dels redogör för sekvensgenren och kommentartexten ut-
ifrån de fyra orsakerna och ett antal andra frågeställningar som ärvts 
från tidigare prologtyper. 

Kommentarerna från de båda traditionerna skiljer sig också gan-
ska radikalt åt. Medan kommentarerna i de engelska handskrifterna 
i mycket kan karakteriseras som prosa-parafraser på sekvenstexterna 
med olika kortare, och en del längre, utläggningar, är kommentarer-
na i de centraleuropeiska handskrifterna, ”den aristoteliska traditio-
nen”, generellt sett långt mer utförliga. De följer oftast ett skolastiskt 
mönster med noggrann identifikation av sekvensernas olika delar (di-
visio textus) och dessas respektive innehåll och teman, en genomgång 
av sekvensen i delar och i form av en parafras av sekvensen med kom-
mentarer eller med sekvenstext och interlinjära glossor, varpå varje 
del kommenteras systematiskt såväl innehållsligt som grammatiskt i 
så kallade notanda-sektioner. 

Sekvenskommentarprojektet inom Ars edendi

Mycket få utgåvor av sekvenskommentarer finns i dag tillgängliga. 
Alanus och Caesarius texter gavs visserligen ut redan under 1960-ta-
let, men därefter har inga utgåvor gjorts förrän 2006 då Kihlmans 
doktorsavhandling publicerades. I den finns sju separata kommenta-
rer till Ad celebres rex och fyra prologtexter utgivna. 

Det finns förstås många anledningar till att så få textutgåvor gjorts 
av detta material, men de mest avgörande är troligen att texterna, på 
grund av sin anonymitet och sitt användningsområde, har en relativt 
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låg status, samt att deras tradering och tillkomsthistoria är mycket 
komplex, vilket starkt försvårar utgivningsarbetet.

Sekvenskommentarerna är därmed ett typiskt exempel på sådana 
svårutgivna texter som Ars edendi-projektet valt att fokusera på. I 
detta fall är det anonyma brukstexter som använts i undervisning. 
De innehåller flera textskikt – sekvens, kommentar och ibland glos-
sor – och de har under tidens gång omarbetats och ändrats på olika 
sätt beroende på användarnas behov. Det kan röra sig om tillägg eller 
borttagande av viss information, referenser eller hela textpassager, 
men även om mer subtila eller smärre ändringar, tillrättalägganden 
eller omformuleringar. 

Den första frågan för en utgivare är som alltid vilken text det är 
som bör ges ut. Ska utgivaren sträva efter att återskapa ett tänkt ”ori-
ginal”, så långt det är möjligt, eller bör utgivaren välja en annan väg, 
exempelvis att fokusera på texten så som den manifesteras i en av 
handskrifterna? Dessa två alternativ kan sägas representera det senas-
te århundradets debatt mellan textutgivare: endera att med hjälp av 
handskrifternas skrivfel etablera släktskap mellan handskrifterna och 
på det sättet kunna gå bakåt i traderingen och återskapa arketypens 
text (en så kallad lachmannsk utgåva), eller att, på grund av osäker-
heten i fastställandet av handskrifternas släktskap och den därmed 
lika osäkra text som då etableras, tvärtom utgå från ett autentiskt 
exemplar av texten, en specifik handskrift, och ge ut enbart denna 
text, utan anspråk på att redogöra för hela texttransmissionen (en 
best-text-utgåva).

”Den representativa texten” – utgångspunkter

Eftersom Kihlmans projekt i Ars edendi syftar till att producera den 
första kritiska utgåvan, inte bara av en tidigare okänd text utan också 
av en text som hör till en nästintill okänd genre, var begreppet re-
presentativitet en viktig utgångspunkt för metodutvecklingen inför 
en edition av sekvenskommentarerna. Kihlman menar att den text 
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som etableras i utgåvan i någon mening ska representera, om inte 
hela denna genre så åtminstone en större del av materialet än vad en 
enstaka handskrift kan göra, varför en best-text-utgåva valdes bort.

Som redan nämnts ovan lämpar sig sekvenskommentarerna inte 
heller för den lachmannska metoden, där släktskapsetableringen byg-
ger på bindande och särskiljande fel i handskrifternas texter. På grund 
av texternas låga status och deras användning inom undervisningen 
var användarna, ofta skrivarna själva, nämligen benägna och beredda 
att ändra och skriva om det de uppfattade som felaktigt, alltför svår-
begripligt, ologiskt eller helt enkelt onödigt för deras behov. Därför 
finns det alltså mycket få så kallade signifikanta eller bindande fel i 
materialet, även om det finns gott om ”fel”, det vill säga läsarter som 
är omöjliga i texten av grammatiska, syntaktiska eller innehållsliga 
skäl. 

Ytterligare en försvårande omständighet är förekomsten av hori-
sontell transmission, traditionellt kallat kontamination, mellan hand-
skrifter, vilket är fallet då en skrivare har använt mer än en handskrift 
som förlaga vid avskrivningsarbetet. I sådana fall kan man inte med 
säkerhet placera in handskriften i ett lachmannskt stemma eller släkt-
träd. Metodutvecklingen inom det här delprojektet syftade alltså till 
att försöka utarbeta ett alternativ till dessa två traditionella metoder. 

”Den representativa texten” – vad ska ges ut?

Utifrån antagandet att antalet bevarade handskrifter i någon mån 
speglar en ursprunglig spridning av texten blev kvantitet ett viktigt 
kriterium för att tillgodose kravet på representativitet. Det gjorde att 
valet av text föll på den aristoteliska traditionen, som omfattar flest 
handskrifter, och inom denna på undergruppen Sapientia, som dels är 
den största av undergrupperna med femton handskrifter, dels ligger 
textmässigt mycket nära den näst största undergruppen, Vir specula-
tivus, med elva handskrifter. 

Eftersom handskrifterna även inom en undergrupp uppvisar en 
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instabil tradering med medvetna ingrepp och ändringar av det slag 
som nämnts ovan, är en arketyp till och med för en sådan undergrupp 
en omöjlig teoretisk utgångspunkt. Naturligtvis måste någon gång en 
första text, en ur-text, ha funnits, men frågan är huruvida en sådan 
ursprungstext kan rekonstrueras utifrån de i dag bevarade handskrif-
terna. För sekvenskommentarernas del, där vi i de olika undergrup-
perna ständigt rör oss mellan vad som kan definieras som avskrifter 
av ett verk och versioner av detsamma, måste svaret bli nej. 

All textutgivning måste utgå från en grundlig analys av samtli-
ga lokaliserade textvittnen. Eftersom kommentartexterna utgör en 
mycket stor textmassa gjordes dock en fullständig analys endast av 
förordet samt tre av kommentartexterna i samtliga femton handskrif-
ter. Vid traditionell analys står som tidigare nämnts bindande fel i 
fokus, men då sådana i princip inte förekommer i det här materialet 
togs i stället samtliga läsarter oavsett status i beaktande. Detta leder 
i sin tur till att analysmaterialet omfattar en stor mängd data, varför 
digitala verktyg för kollationering och gruppering av handskrifter 
med fördel kan användas. I det här projektet användes både manuella 
och digitala analyser. 

Trots att resultaten varierar något från kommentar till kommen-
tar kan man se att de femton handskrifterna delar upp sig i två ”fa-
miljer”, med fem respektive sju handskrifter, och att tre stycken, som 
uppvisar spår av horisontell transmission och innehåller ett stort an-
tal individuella fel, faller utanför dessa. 

Familjen med sju handskrifter uppvisar läsarter som ibland gram-
matiskt förenklar texten något, ibland strukturerar den något mer 
logiskt och pedagogiskt. Denna familj har därför benämnts ”den di-
daktiska”. 

I den andra familjen om fem ingår de tre tidigaste handskrifterna, 
daterade till mitten på 1300-talet, varför denna familj betecknas som 
”den tidiga”. 

Båda familjerna kan sägas tillgodose kravet på representativitet. 
Den ena är kvantitativt större, den andra tycks ha varit i omlopp un-
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der en längre period. Kihlman ansåg att det senare kriteriet i det här 
fallet var viktigare och valde därför att arbeta med ”den tidiga famil-
jens” version. I denna familj finns både lemmatiska kommentarer, i 
de tre 1300-talshandskrifterna, medan de två 1400-talshandskrifterna 
återger sekvenstexterna med interlinjära glossor. En av handskrifter-
na ger sekvenstexten först, åtföljd av en kommentar, medan den an-
dra delar upp både sekvenstexten och kommentaren i mindre block 
och växlar mellan dessa. 

För utgåvans del bestämde Erika Kihlman sig för att följa de tidi-
gaste handskrifternas disposition, eftersom de lemmatiska kommen-
tarernas parafraser i allmänhet är mer stabila än de interlinjära glos-
sorna. Eftersom ortografin varierar i samtliga valde hon en av de två 
daterade handskrifterna som bas, men enbart för ortografin. 

”Den representativa texten” – målet med utgåvan

Metoden för ”den representativa texten” syftar till att etablera en text 
som kan sägas representera den tidiga handskriftsfamiljens gemen-
samma text. Härvidlag är det viktigt att skilja den från en rekonstrue-
rad text av denna familjs hyparketyp. ”Den representativa texten” skil-
jer sig från den rekonstruerade texten såtillvida att den inte försöker 
återskapa ett tidigare textstadium än det som de bevarade handskrif-
terna uppvisar, det vill säga den syftar inte till att återskapa den nu 
förlorade text som dessa fem handskrifter går tillbaka på, på det sätt 
som en lachmannsk utgåva gör. ”Den representativa texten” plockar 
inte läsarter från sinsemellan oberoende handskrifter för att komma 
så långt tillbaka i textens historia som möjligt. I stället använder den 
besläktade handskrifters läsarter som korrektiv och har som mål att 
etablera den bästa text som dessa handskrifter gemensamt kan åstad-
komma, det vill säga en version av kommentaren som användarna av 
handskrifterna skulle kunna känna igen som ”sin”. 

Metoden bakom ”den representativa texten” handlar mycket om 
urvalet av de handskrifter som textutgåvan ska bygga på. När det väl 
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är klarlagt, oavsett analysmetod, ställs textutgivaren inför samma typ 
av ställningstagande som i andra utgivningsprojekt. En avgörande 
skillnad här är dock att utgivaren inte strävar efter att emendera tex-
ten till något som är ”bättre” än det som handskrifterna innehåller. 
Utgivaren bör i möjligaste mån använda sig av handskriftsfamiljens 
läsarter, vilket ibland alltså kan innebära att utgivaren väljer en nå-
got sämre läsart än vad som erbjuds i en annan handskriftsfamilj. En 
sådan princip får naturligtvis inte resultera i en obegriplig text. Om 
samtliga handskrifter i familjen har en felaktig text måste utgivaren 
förstås markera detta, genom att exempelvis placera cruces (†) runt det 
korrupta stället. En annan möjlighet skulle vara att frångå grundprin-
cipen och alltså inkorporera en mer acceptabel läsart från en annan 
familj, samt rapportera ingreppet i den kritiska apparaten. 

För att göra textutgåvan än mer representativ har Kihlman valt 
att inkorporera även ”den didaktiska familjen”, genom att redovisa 
avvikande läsarter från en av familjens bästa handskrifter i en separat 
apparat. På så sätt ges läsaren en bild av vilket slag av variationer och 
hur stora variationer det kan röra sig om mellan de identifierade fa-
miljerna (den ena visserligen representerad av endast en handskrift).

”Den representativa texten” som metod

Konceptet ”den representativa texten” är Erika Kihlmans försök att 
komma bort från utgivningsprinciper som utgår från arketyper och 
deras rekonstruktion samtidigt som hänsyn tas till hela handskrifts-
transmissionen och texttraderingen. Kihlman etablerar därmed prin-
ciper som kan ligga till grund för en kritisk utgåva av en text från 
en handskriftstradition, för vilken en traditionell stemmatisk metod 
baserad på gemensamma fel inte lämpar sig. 

Graden av representativitet hos en utgåva kan naturligtvis varie-
ra beroende på omständigheterna för transmissionen och graden av 
variation inom texterna. För Kihlmans projekt innebär det att utgå-
van – trots att den endast baseras på fem handskrifter med en sjätte 
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redovisad i apparat – kan sägas representera Sapientia-gruppens text 
i och med att de två familjerna finns redovisade, om än på olika sätt. 
I någon mån kan den även sägas representera hela den aristoteliska 
traditionen i och med att Sapientia-gruppens text ligger så pass nära 
den näst största gruppen, Vir speculativus; dessa två undergrupper 
innehåller tillsammans cirka 40 procent av den aristoteliska traditio-
nens handskrifter. 

Metoden kan å ena sidan sägas vara lik den traditionella, lach-
mannska, i och med att den etablerar en syntetisk text i vilken läsarter 
från olika handskrifter plockas in. Den resulterar på samma sätt i en 
text som inte är identisk med någon av dem som nu finns bevarade i 
handskrifterna. Den ger likaledes stort utrymme till utgivarens kri-
tiska omdöme när det gäller att göra ingrepp i texten. 

Å andra sidan kan metoden liknas vid den som används när man 
ger ut en best-text. Även om grundhållningen i en sådan utgåva är att 
ge ut texten så som den ser ut i en handskrift måste utgivaren göra 
rättelser när texten är korrupt eller felaktig på olika sätt, men ”den 
bästa textens” handskrift måste alltid redovisas i den kritiska appara-
ten så att texten kan rekonstrueras i sin helhet. ”Den representativa 
texten” kan sägas vara en utvidgad best-text i och med att samtliga sex 
handskrifters läsarter rapporteras och kan rekonstrueras. Sammanta-
get får man alltså den höga autenticitet som brukar förknippas med 
en best-text – att texten finns i en handskrift och på det sättet är ”äkta” 
– samtidigt som utgivaren är friare att göra ingrepp i texten och på 
så sätt kan etablera en bättre text än vad som vanligtvis åstadkoms av 
endast en handskrift. 

Den här metoden är praktisk, effektiv och tidsbesparande när det 
gäller att ge ut texter vilkas tradering är komplex och öppen. På sam-
ma gång är den sant kritisk i och med att den baserar sig på en analys 
och bedömning av samtliga textvittnen; metoden föreslår klara och 
otvetydiga principer för hur läsarter bör väljas, vilket gör det lätt för 
läsaren att följa etableringen av utgåvans text.
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EN SAMLING MEDELTIDA MODELLPREDIKNINGAR: 
EDITION MED EN INKUNABEL SOM BAS

Utgivare: Eva Odelman

En annan typ av text och utgivningsmetod representeras av en sam-
ling modellpredikningar, där texten är avsedd att användas fritt som 
modelltext, med egna tillägg och variationer efter behov. Texten som 
ges ut är från 1200-talets slut. Den bär titeln Sermones moralissimi de 
tempore och har en namngiven författare, den franske franciskanen 
Nicolaus de Aquaevilla. 

Modellpredikningar som genre

Från 1200-talets början utvecklades konsten att predika för vanligt 
folk snabbt, särskilt efter att dominikan- och franciskanordnarna 
hade grundats. Det skrevs teoretiska handböcker i predikokonst, så 
kallade artes praedicandi, men ett ännu viktigare hjälpmedel för pre-
dikanter var samlingar av färdiga predikningar, som kunde användas 
som modeller och bearbetas på olika sätt. 

En predikan inleds normalt med ett bibelcitat, som är dagens text 
och som utläggs i predikan; detta kallas thema. Så följer uppdelning 
av temat, divisio thematis. Ofta utgår predikanten från de enskilda or-
den i bibelcitatet och analyserar dem enligt den skolastiska retorikens 
metod i olika allegoriska eller moraliska betydelser, eller delar upp 
citatet i olika numrerade moment, principalia, vilka sedan kan de-
las upp ytterligare i underavdelningar, och man argumenterar för sin 
tolkning med hjälp av andra bibelställen och citat från kyrkofäder. I 
många fall hittar man omtolkningar eller rena missförstånd beträf-
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fande bibelställen, där ett eller flera ord bytts ut, varigenom passagen 
får en ny innebörd, avsiktlig eller ej.

Innehållsmässigt levererar predikningarna föga oväntat råd om 
hur man ska akta sig för dödssynderna och om bästa sätt att uppfylla 
de krav Kristus ställer på människorna. Vissa glimtar ur den sociala 
verkligheten kan emellanåt skönjas, såsom kritik mot prelaters nepo-
tism och förtryck gentemot underordnade. Omnämnandet av tvister 
och oenighet vid kapitelmöten, in capitulis, kan möjligtvis återspegla 
erfarenheter från franciskanska sammankomster. Goda råd till predi-
kanter ges också, till exempel varningar för att excellera i överdriven 
retorik.

Predikningarna kom så småningom att förvandlas till anonyma 
handböcker. Sådana samlingar var mycket populära under perioden 
1200–1500. De har av experter som Jacques Le Goff och David d’Av-
ray kallats ”medeltidens massmedium”. 

Det finns tusentals bevarade handskrifter med modellpredikning-
ar runt om i Europa och från och med 1470-talet många tryckta utgå-
vor, inkunabler, somliga på latin och andra på folkspråk. Men i och 
med 1500-talet kom de successivt ur bruk, föll i glömska och väckte 
länge föga uppmärksamhet bland senare tiders lärda. 

Numera har dock åtskilliga forskare inom olika discipliner som 
rör medeltida teologi och predikokultur kommit att intressera sig för 
dessa predikningar. Kruxet är att de allra flesta är outgivna, och vill 
man ge ut dem stöter man strax på besvärliga problem: samlingarna 
är omfattande, finns i massor av handskrifter och uppträder i många 
olika versioner, just därför att de är brukstexter, som har bearbetats 
hela tiden. 

En av de fåtaliga moderna editioner av modellpredikningar som 
finns är Ryszard Tatarzynskis utgåva av den populäre predikanten Pe-
regrinus från Opeln (Warszawa 1997), vilken är baserad på i princip 
endast en handskrift och av utgivaren beskrivs som en einfache Edi-
tion. I övrigt är några elektroniska utgivningsprojekt på gång, däri-
bland arbetet med en thesaurus över predikningar med transkriptioner 
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av Jacobus de Voragine, och med tematiska analyser (se vidare www.
sermones.net). 

Eftersom modellpredikosamlingar till sin karaktär är brukstexter 
som lätt skulle kunna ändras efter lokala behov, lämpar de sig dåligt 
för att presenteras i traditionella kritiska editioner, vilkas syfte är att 
i möjligaste mån återskapa författarens original. En smidigare och 
mera praktisk lösning är att i stället välja att ge ut en särskild, infly-
telserik version.

Pilotprojekt

Förberedelser för en utgåva har gjorts inom två tidigare projekt, 
stödda av RJ och knutna till Uppsala universitet. Det första projek-
tet, ”Modellpredikningar från medeltiden. Ett pilotprojekt för att 
påbörja publiceringen av ett bortglömt massmedium”, utfördes på 
dåvarande Institutionen för klassiska språk i Uppsala och pågick un-
der 2001 med flera deltagare (Monica Hedlund, Roger Andersson, 
Stephan Borgehammar, Ingrid Sperber, Anna Fredriksson Adman 
och Eva Odelman). Syftet var att transkribera en latinsk och en forn-
svensk predikosamling och förbereda dem för elektronisk utgivning. 
I samband med det arbetet prövades olika metoder för utgivningen. 
Den latinska samling som transkriberades var Sermones moralissimi de 
tempore av Nicolaus de Aquaevilla. Den innehåller sextio predikningar 
till kyrkoårets söndagar och valdes av tre skäl:

– den fick stor betydelse för 1400-talets svenska predikanter, 
särskilt klosterbröderna i Vadstena, som systematiskt utvid-
gade predikningarna i samlingen genom att lägga till citat ur 
Birgittas uppenbarelser (ett bra exempel på hur modellpredik-
ningar skulle och kunde användas), 

– handskriftstraditionen är inte alltför omfattande: drygt femtio 
kända handskrifter,

– den finns i tidiga tryck (inkunabler), som är lätta att läsa och 
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transkribera; de två äldsta finns på Uppsala universitetsbiblio-
tek (Ups. Ink. 35b:19 Fol. Min. och Ups. Ink. 35b:737 8:o, båda 
tryckta omkring 1480).

Problemen med att tillämpa den traditionella kritiska utgivningsme-
toden på brukstexter av detta slag är välkända. Därför testades en 
förenklad metod att relativt snabbt göra en användbar utgåva av en 
modellpredikosamling. Metoden är i sina huvuddrag skapad av den 
brittiske predikoforskaren David d’Avray och syftar till en så kallad 
semikritisk edition. d’Avray tillämpar proportionalitetsprincipen, 
som innebär att investeringen av vetenskaplig möda bör stå i pro-
portion till den intellektuella vinsten. Den metod han förespråkar 
bygger på att man kollationerar en del av texten i ett representativt 
urval av handskrifter, transkriberar en god handskrift (eller gärna en 
inkunabel) och i en kortfattad kritisk apparat presenterar varianter 
från några få andra textvittnen, med vilkas hjälp transkriptionen kan 
rättas och som kan ge en inblick i avvikande versioner. Tillvägagångs-
sättet testades på utvalda avsnitt ur den latinska samlingen av Ni-
colaus. I ett andra projekt, ”Medeltida modellpredikningar – på latin 
och svenska”, förbereddes en utgåva av en fornsvensk predikosamling 
med komplex texttradition (Roger Andersson, Sermones sacri Svecice: 
The Sermon Collection in Cod. AM 787 4o 2006). Här påbörjades också 
Eva Odelmans latinska utgåva. 

Testet av Nicolaus latinska samling gick till så att den ena Uppsala-
inkunabeln (Ups. Ink. 35b:737 8:o) transkriberades först. Därefter gjor-
de forskarna två proveditioner av den första predikan enligt två olika 
tillvägagångssätt. Stephan Borgehammar gjorde en traditionell text-
kritisk edition med hjälp av ett preliminärt stemma baserat på alla de 
handskrifter gruppen hade tillgång till och med en kritisk apparat 
som redogjorde för alla varianter, medan Eva Odelman gjorde en för-
enklad edition enligt den semikritiska modellen. Denna baserades på 
tio handskrifter; det gick att urskilja olika grupper bland dem, och 
Odelman valde ut två handskrifter, en engelsk och en belgisk, vil-
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kas varianter skulle presenteras i apparaten. De valdes ut med hjälp 
av West tables, tabeller som listar överensstämmelser i fråga om fel i 
handskrifter och som bygger på principen att textvittnen som saknar 
gemensamma fel hör till skilda traditioner. 

De valda handskrifterna var London, Lambeth Palace 329 (kallad E) 
och London, British Library Add. 33416 (kallad F). De hade relativt få 
individuella fel och uppvisade inga gemensamma fel som inte fanns i 
andra handskrifter. Dessutom innehöll de exakta dateringar: E skrevs 
i England 1417 och F i Belgien 1339. 

Det visade sig, att båda editionsmetoderna gav i stort sett sam-
ma resultat. Texttraditionen var uppenbarligen högst stabil. Då blev 
också den naturliga slutsatsen, att den förenklade metoden med färre 
handskrifter var mycket tidsbesparande och därför mera ändamåls-
enlig för stora predikosamlingar. Denna metod medger således inte 
säker kunskap om den exakta ordalydelsen i Nicolaus originaltext 
men ger tillfredsställande information om predikningarnas innehåll 
och struktur.

Utgåvan i Ars edendi

Den utgivning av den latinska texten, som påbörjats i det tidigare 
projektet blev Eva Odelmans utmaning inom Ars edendi-program-
met. Editionen bygger nu på den andra Uppsala-inkunabeln (Ups. 
Ink. 35b:19 Fol. Min.), vilken visade sig vara något äldre och något 
bättre än den först transkriberade. 

Efter ytterligare handskriftskontroller ersattes handskriften E 
med ett äldre textvittne, handskriften Beaune, Bibliothèque munici-
pale 48 (kallad A), skriven i Frankrike vid 1200-talets slut och även 
den oberoende av F. Beträffande F kunde konstateras att den har en 
specifik karaktär med många individuella bibelcitat och vissa myck-
et långa texttillägg. Vidare har F i allmänhet en grammatiskt mera 
korrekt text än A. Den kritiska apparaten redovisar sålunda varian-
ter från A och F och kom dessutom att kompletteras med ännu en 
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handskrift, från 1200-talets slut, kallad a (Paris, BnF lat. 15957), vil-
ken visade sig med största sannolikhet vara inkunabelns omedelbara 
förlaga (se bild 11–12).

Med upptäckten av denna förlaga följde metodologiska problem. 
Varför överhuvudtaget välja inkunabeln som bas för editionen och 
inte handskriften a? Valet kan ifrågasättas men motiveras med det 
faktum att inkunabeln, som visat sig utgöra en reviderad upplaga av 
a (korrigerad med hjälp av något annat textvittne), dels represente-
rar en spridd och inflytelserik version, dels innehåller en på det hela 
taget mera korrekt text än a. I praktiken förefaller a vara ett ofullbor-
dat arbete, ett work in progress, som innehåller stora mängder rättelser 
och tillägg i marginalerna, sådant som sedan införts i inkunabelns 
huvudtext. I inkunabeln är predikningarna genomgående numrerade 
och försedda med rubriker, vilket endast sporadiskt är fallet i hand-
skrifterna (i a är de dock numrerade). Överhuvudtaget innehåller in-
kunabeln en mera systematiskt genomarbetad text, som också bär 
spår av redaktörens strävan att förklara och förtydliga. Dessa fakto-
rer har behandlats utförligare i Odelmans fallstudie som ingår i Ars 
edendi-programmets gemensamma volym The Arts of Editing Medieval 
Greek and Latin: A Casebook.

Val mellan inkunabelns text och handskrifternas

Ett generellt problem är hur man ska förhålla sig till fel som finns 
i inkunabeln och ibland i handskriften a. Uppenbara fel bör rättas, 
i många fall med hjälp av andra handskrifter (i detta fall A och F), 
vilket torde vara en okontroversiell lösning. Svårare avvägningar in-
ställde sig i de talrika fall då inkunabeln och a uppvisar en från A och 
F avvikande text, som kan vara felaktig, men inte behöver vara det, 
eller då inkunabeln skiljer sig från alla de övriga utan att texten nöd-
vändigtvis är sämre. Den vägledande principen för Odelmans edition 
har varit att behålla inkunabelns text i den mån det överhuvudtaget 
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Bild 11. En samling modellpredikningar i inkunabel, 1400-tal (Uppsala universitetsbibl., Ink. 

35b:19 Fol. Min., fol. 33 verso)
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Bild 12. En samling modellpredikningar från Frankrike, 1200-talets slut (Paris, Bibliothèque natio-

nale de France, lat. 15957, fol. 24 recto)
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är möjligt, men naturligtvis finns ett antal svårbedömda gränsfall. 
Några sådana diskuteras i den nämnda fallstudien.

Tveksamhet kan också uppstå beträffande hur man ska bedöma 
språkliga egendomligheter. Generellt accepteras sådana syntaktiska 
avvikelser som förefaller normala för medeltida språkbruk. 

Konceptet med en semikritisk edition innebär att den kritiska ap-
paraten begränsas till att innehålla upplysningar om sådana varian-
ter som har betydelse för sammanhanget, medan exempelvis triviala 
rättelser, mindre variationer i ordföljd eller i återgivande av bibel-
citat och vissa likvärdiga synonymer inte tas med. En stor fördel med 
denna metod är att den möjliggör editioner som gör en central ver-
sion tillgänglig för läsare från andra discipliner – historiker, teologer, 
kulturhistoriker – utan att tyngas av en onödigt stor kritisk apparat. 
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6.

ETT FULLSTÄNDIGT LECTIONARIUM: MODIFIERAD DIPLOMATARISK 
EDITION FRÅN EN LOKAL KÄLLA

Utgivare: Brian M. Jensen

Detta editionsprojekt har ägnats åt att göra en modifierad diploma-
tarisk utgåva av läsningar i tidebönen (Officium divinum) i ett lectiona-
rium från 1100-talets mitt från en bestämd plats, nämligen Piacenza 
i Norditalien. 

Lectionarium som genre

Firandet av officiet finns detaljerat beskrivet såväl i den anonyma 
klosterregeln Regula magistri som i Benedikts regel, Regula Benedicti, 
båda från 500-talet, särskilt när det gäller fördelningen av de 150 psal-
tarpsalmerna i veckans liturgi. I det liturgiska avsnittet av Benedikts 
regel (kap. 8–20) beskrivs de åtta tidebönerna med sina psalmer, 
antifoner, verser och responsorier. Utöver dessa sånger skulle enligt 
samma regel (kap. 9) läsningar av bibeltexter och bibelkommentarer 
samt exeges av erkända kyrkofäder ingå i firandet av tidegärden.

Enligt denna föreskrift och en avslutande anmärkning i Benedikts 
regel (kap. 73) blev olika sermones eller homilier och bibelkommen-
tarer utvalda, modifierade och uppdelade i lectiones för att tjäna som 
läsningar i de tre nokturnerna i matutinen, normalt tre läsningar till 
varje nokturn i den episkopala liturgin och fyra i den monastiska, och 
med evangelieläsningen som inledning till läsningarna i den tredje 
nokturnen. Dessa läsningar blev senare enligt traditionen samlade i 
en särskild bok som kallas lectionarium. 
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Utgåvan i Ars edendi

Bortsett från att textmaterialet i detta lectionarium, fyra volymer, är 
mycket omfångsrikt, innebär utgivningen av text från en enda lokal 
källa till synes inte någon stor editionsfilologisk utmaning. Men edi-
tionen ger en tydlig bild av hur man kompilerade texter för officiet 
från många olika källor. Genom att identifiera dessa källor kan editio-
nen belysa kompilationen som typisk medeltida kompositionsform. 

Medan texterna till officiets sjungna partier (antifoner, verser 
och responsorier) i fem tidiga lokala källor finns tillgängliga i  R.-J. 
 Hesberts utgåva i fyra volymer, Corpus antiphonalium officii (Rom 
1963–1970), finns det ingen modern textkritisk utgåva av ett kom-
plett medeltida lectionarium. 

Endast ett begränsat antal lokala lectionarier finns bevarade, ofta 
bara enskilda delar, vilket gör en corpus-utgåva motsvarande Hes-
berts utgåva av sångerna till en utopisk forskningsuppgift. Därför val-
de Brian M. Jensen att göra en utgåva av ett komplett lectionarium 
från ett bestämt stift och en daterbar period, nämligen från katedra-
len i Piacenza, daterat till andra hälften av 1100-talet.

Denna textutgåva kommer inte bara att kunna ge oss information 
om receptionen och den liturgiska användningen av de tidiga kyrko-
fädernas texter efter 1100-talets mitt, utan också erbjuda material 
till forskare inom andra områden – inte enbart liturgiforskare som 
undersöker innehållet och strukturen i det medeltida officiet, utan 
också forskare som sysslar med medeltidslatin, bibelexeges, teologi, 
hagiografi, filosofi, idéhistoria, historia och översättningstraditionen 
från grekiska till latin. 

Handskriftsmaterialet

Lectionariets texter finns bevarade i fyra pergamenthandskrifter 
i Biblioteca Capitolare i Piacenza (codices 60–63), medan de sjung-
na delarna (antifoner, versiklar och responsorier) finns samlade i 
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en annan handskrift (codex 65), kallad Liber magistri, som dessutom 
innehåller ett komplett graduale till mässan och ett troparium med 
troper och sekvenser, vilka Jensen tidigare analyserat i sin avhandling 
Tropes and Sequences in the Liturgy of the Church of Piacenza in the Twelfth 
Century (2002). De fem handskrifterna utgör tillsammans med andra 
liturgiska böcker den nya uppsättning liturgiska böcker som katedral-
kapitlet i Piacenza kunde sammanställa tack vare den lokale kaniken 
och presbyterkardinalen Ribaldus, som i sitt testamente till kapitlet 
donerat stora medel för att producera böcker att användas i kyrkan i 
Piacenza (ad libros faciendos ad opus ecclesiae Placentinae Iustinae). Lec-
tionariet är enligt den medeltida konventionen uppdelat i två delar: 
ett Temporale och ett Sanctorale. 

Temporalet omfattar läsningarna till de kristologiska festerna och 
till årets söndagar. Codex 61 innehåller läsningarna från advent till 
påskafton, codex 60 läsningarna från påskdagen och den resterande 
delen av det liturgiska året (plus ett sent 1300-talsappendix med Cor-
pus Christi-festen, som dock inte kommer att ingå i utgåvan).

Sanctoralet innehåller i en första volym (codex 62) läsningarna till 
årets helgonfester från Stephanus protomartyren den 26 december 
till Germanus den 31 juli, plus ett mindre commune sanctorum, medan 
den andra volymen (codex 63) innehåller läsningarna från Petrus in 
vinculis den 1 augusti fram till den lokala festen för jungfru Victoria 
den 23 december samt ännu ett commune sanctorum (se bild 13–14).

De fyra volymerna upptar 1 300 pergamentsidor och innehåller 
cirka 300 inledningsord, incipit, från evangelietexter samt omkring 
750 olika kommenterande utläggningar av texterna. I rubrikerna ang-
es namnen på drygt 30 olika författare, till exempel de välkända kyr-
kofäderna Origenes, Ambrosius, Augustinus, Johannes Chrysosto-
mus, Hieronymus, Gregorius den store och Beda Venerabilis samt 
Fulbert av Chartres, Claudius av Turin och den lokale Johannes Ar-
chidiaconus. Därtill kommer talrika anonyma texter, särskilt när det 
rör sig om helgonvitor. I jämförelse med delar av andra italienska lec-
tionarier från samma period, exempelvis de från Vercelli, Bobbio och 
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Bild 13. Lectionarium från Piacenza i Norditalien, 1100-talets andra hälft (Piacenza, Bibl. Capito-

lare, codex 63, fol. 126 verso)



Ars edendi

[80]

Bild 14. Lectionarium från Piacenza i Norditalien, Temporalet, 1100-talets andra hälft (Piacenza, 

Bibl. Capitolare, codex 61, fol. 34 verso)
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Brescia, tycks urvalet och sammanställningen av texterna i Tempora-
let, som väntat, följa en viss gemensam tradition, me dan Sanctoralets 
innehåll är mer lokalt och innehåller ganska många norditalienska 
helgonvitor, särskilt en del lokala texter till specifika Piacenza-helgon 
som det ursprungliga skyddshelgonet Antoninus och de första bisko-
parna Victor och Savinus. 

En nyöversatt latinsk version av texten om stadens nya skydds-
helgon Justina finns med i codex 63. Denna översättning från grekiska 
hade hemförts av biskop Aldo från Konstantinopel år 1104 i samband 
med hans deltagande i det första korståget. Detta innebär att man 
med en viss säkerhet kan fastslå att detta lokala Sanctorale färdigställts 
först efter Aldos hemkomst. 

Informationen i två inventarielistor över katedralkapitlets böcker 
från 1266 och 1358 hjälper oss att identifiera de fyra lectionariehand-
skrifterna och visar att de, liksom de andra i Ribaldussamlingen, be-
varats i Piacenza-katedralen ända sedan de tillverkats.

Editionsarbetet

Först har texten i de fyra handskrifterna transkriberats och sedan åter 
kontrollerats mot handskriften. Kontrolläsningen har flera gånger av-
slöjat, att utgivaren, Jensen i detta fall, ibland gjort samma fel som de 
medeltida skrivarna, till exempel att där samma ord upprepas hoppa 
över en passage som befinner sig mellan dem, ett saut du même au 
même. 

När det gäller texteditioner baserade på en enstaka handskrift finns 
traditionelllt sett tre utgivningsmetoder, nämligen en faksi mil-utgåva 
med kommentar och index, en rent diplomatarisk utgåva där hand-
skriftens stavning, förkortningar, radbrytning, interpunktion, margi-
nalnoter och rubriker återges, och den tredje, som använts för Jensens 
edition: en modifierad diplomatarisk utgåva, vilken också är en kritisk 
utgåva av en enda källa. Modifieringen här består i att man inte följer 
handskrifternas radbrytning, att man löser upp förkortningarna, att 
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man tillämpar en kombination av medeltida och modern interpunk-
tion, samt att man rättar uppenbara fel som hindrar förståelse av texten.

Nästa steg består i att förse texten med en textkritisk apparat, en 
apparat med bibelhänvisningar samt en källapparat, apparatus fontium. 
Omkring 750 texter och 300 evangelie-incipit har behövt identifieras. 
Sökningarna har gjorts med hjälp av olika databaser, som Brepolis, 
Acta Sanctorum och Patrologia Latina – samt Google Books. Denna 
del av arbetet har, som man kunde förvänta sig, visat att Augustinus, 
Gregorius den store och Ambrosius står för en mycket stor del av tex-
terna; exempelvis finns alla Gregorius fyrtio Homiliae ad euangelia och 
drygt hälften av Augustinus 124 Tractatus in Iohannis euangelium med. 

Men identifieringen har också bjudit på en del överraskningar 
som tydligt visar att vi inte alltid kan lita på informationen i rub-
rikerna. Så återfinns här, till exempel, en del texter av Maximus av 
Turin, Caesarius från Arles, Chromatius från Aquileia och Petrus 
Chrysologus, vilka har attribuerats till Ambrosius och Augustinus i 
lectionariets rubriker. 

Dessutom har det visat sig att kompilatorn i Piacenza ofta sam-
manställt läsningar av olika texter, exempelvis i läsningen vid Feria 
VI i fastan, där rubriken anger att texten är tagen från påven Leos 
predikan, sermo sancti Leonis pape, men där första delen av texten är ett 
längre avsnitt av Isidorus av Sevilla – De ecclesiasticis officiis (I,37–40), i 
vilket fastans fyra perioder beskrivs i detalj och på biblisk basis – och 
först den sista delen är hämtad från påven Leos sermo 48, vilken be-
handlar de pastorala aspekterna av fastan. En annan rubrik anger att 
texten är hämtad från en predikan av Augustinus, sermo beati Augustini 
episcopi, medan den i själva verket består av två olika passager hämta-
de från Maximus av Turin och en från Isidorus av Sevilla.

Följdstudier

Under editionsarbetet har en rad studier kommit till. I en pilotstudie 
för att testa den editionsform Jensen tänkt använda för hela lectio-
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nariet, gjorde han en edition av de 48 läsningarna till firandet av hela 
oktaven för Piacenzas skyddshelgon Justina i The Story of Justina and 
Cyprian of Antioch as Told in a Medieval Lectionary from Piacenza: Edition 
with Introduction and Translation (Studia Latina Stockholmiensia 57, 
Stockholm 2012). 

I den texten återfinns just den ovan nämnda nyöversättningen 
av den Justina-text som biskop Aldo medförde från Konstantinopel. 
Det är en text som bara finns bevarad i codex 63 i Piacenza. Enligt 
rubriken i handskriften har texten översatts av en munk vid namn 
Johannes. Denna upplysning tillsammans med Johannes prolog till 
översättningen har nyligen kunnat användas av den tyske medeltids-
filologen Walter Berschin för att identifiera översättaren som Johan-
nes av Amalfi. Berschin kunde också använda dateringen 1104 för att 
närmare bestämma tidsperioden för Johannes översättningsaktivitet 
(minst fem andra texter översatta av Johannes finns bevarade). 

I en annan studie har Jensen visat ett typiskt exempel på hur lec-
tionariets redaktör, eller kompilator, modifierat en helgonvita och 
anpassat den till en annan konkret historisk kontext. Det är en analys 
av Piacenza-versionen i codex 62 av Cogitus text om det irländska hel-
gonet Brigida, som är skyddshelgon för familjen Scoti från Piacenza. 
Brigidas liv och mirakler på Irland utgör de första sex läsningarna, 
men fokus ändras i de sista tre, då kompilatorn dels har utelämnat 
allt om Brigidas död och alla detaljer som har direkt anknytning till 
Irland, dels sammanställt läsningarna med berättelser som kan tolkas 
som att de ägde rum i Piacenza-regionen. Höjdpunkten är historien 
om en kvarnsten, som med stor möda och Brigidas hjälp bragts ner 
från bergen. När kvarnen brinner ner till grunden ligger kvarnstenen 
oskadd kvar för att senare placeras i Brigida-kyrkan. Att kvarnen i 
det till Brigida dedicerade klostret i Piacenza brann ner år 1140, alltså 
kort före tillverkningen av codex 62, och att en kvarnsten placerats i 
stadens Brigida-kyrka gör sitt till för att göra Brigida till ett Piacen-
za-helgon.
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Lectionariet i Augustinus-forskningen

Ett exempel på oväntade möten med forskare, som kan få glädje av 
denna textedition, är ett nytt samarbete med Augustinus-forskaren 
Clemens Weidmann. När Jensens arbete på editionen av Temporalet 
närmade sig sitt slut i januari 2015, återstod tio oidentifierade texter 
attribuerade till Augustinus. Inledningen och slutet på texten till tju-
gonde söndagen efter pingst (codex 60, ff. 239–241v) hade identifierats 
som en Pseudo-Augustinus sermo de generalitate eleemosynarum i volym 
40 av serien Patrologia Latina (PL). Det långa mittenpartiet fanns inte 
i Patrologia Latina utan endast i en nyutgiven edition med nya auten-
tiska Augustinus-texter i en Erfurt-handskrift under benämningen 
Sermo 350/F eller Erfurt 4. Jensen samarbetade om de oidentifierade 
texterna med Clemens Weidmann, en av de tre forskare från Salzburg 
som upptäckt handskriften med sex nya Augustinus-texter, vilket 
bland annat fick till resultat att Weidmann på basis av transkriptio-
nerna och bilderna från Piacenza-handskriften identifierade en del 
av sermo sancti Augustini de oratione dominica (codex 60, ff. 282–284v) 
som ett längre fragment av en icke tidigare känd Augustinus-predikan 
om Pater noster. Den nya texten presenterade de tillsammans på kon-
ferensen Ministerium sermonis III på Malta i april 2015, och den är nu 
utgiven som Sermo 59A i Weidmanns edition Sermones selecti i serien 
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Berlin och New York: De 
Gruyter Verlag 2015). 
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SAMLINGAR AV GREKISKA VISDOMSORD OCH ANEKDOTER: DIGITAL 
OCH TRYCKT EDITION AV GNOMOLOGIER

Utgivare: Denis Searby

I detta editionsarbete handlar det om att kartlägga och ge ut en be-
stämd texttradition snarare än att ge ut en bestämd text. Det gäller 
anekdot- och sentenssamlingar som är klart besläktade beträffan-
de koncept, ordning och innehåll, men som ändå visar upp så stora 
varia tioner att det varken går att upprätta ett så kallat stemma eller 
återskapa en ursamling till vilken alla de andra kan härledas. 

Dessa textsamlingar går under den tekniska benämningen gno-
mologium i singular, gnomologia eller gnomologier i plural, vilket låter 
främmande och komplicerat. Titeln på Denis Searbys konkreta gno-
mologier i de medeltida handskrifterna är dock lättbegriplig: Anekdo-
ter och utsagor i alfabetisk ordning. Det handlar om korta anekdoter om 
eller sentenser tillskrivna grekiska filosofer och andra antika kändisar 
av följande slag: ”Den kyniske filosofen Diogenes brukade gå ut med 
en tänd lykta mitt på ljusa dagen. Tillfrågad om vad han sökte svarade 
han: En människa.” Eller denna: ”Medan Thales gick och tittade upp 
mot himlen efter stjärnorna råkade han falla ner i en brunn. Hans 
tjänsteflicka hjälpte honom komma upp ur brunnen med en stege och 
sade då till honom: ’Thales, medan du tittade upp mot himlen såg du 
inte det som låg nere på jorden.’” 

Inom den grekiska retoriktraditionen kallades sådana anekdoter 
chreiai, plural av det vanliga ordet chreia som betyder nytta. Chreiai 
ansågs nyttiga i en rad olika situationer, till exempel när en talare eller 
skriftställare behövde belysa en princip med dess konkreta tillämp-
ning eller göra sitt tal mer attraktivt för publiken, eller när man be-
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hövde ett rappt och minnesvärt svar, eller helt enkelt för att lära ut 
det grekiska språket och den grekiska kulturen på ett roande sätt. En 
liknande textkategori är gnomē (varav ordet gnomologium) som bety-
der mening, maxim eller sentens. Att dessa chreiai och gnomer uppen-
barligen var mycket användbara förstår man, när man tar i beaktande 
den långa samlingstraditionen från den klassiska epoken fram till de 
medeltida samlingar som är föremålet för detta utgivningsprojekt 
inom Ars edendi (se bild 15–16).

Tidigare editioner

1882 gav Curt Wachsmuth ut en samling av dylika anekdoter och sen-
tenser ur en 1200-talshandskrift i Wien (Vind. Gr. Theol. 149). Den-
na samling uppvisar en alfabetisk ordning av innehållet efter första 
bokstaven i namnet på huvudtalaren i varje anekdot eller sentens. 
Fem år senare gav Leo Sternbach ut en liknande men mer omfattande 
samling ur en handskrift från samma århundrade i Vatikanbibliote-
ket (Vat. Gr. 743), det så kallade Gnomologium Vaticanum. Liknande 
samlingar i andra handskrifter har också upptäckts under årens lopp. 
Inom Denis Searbys projekt i Ars edendi har flera nyupptäckta hand-
skrifter lagts till i listan. 

Dessa samlingar innehåller hundratals utsagor och anekdoter till-
skrivna en stor mängd olika antika personligheter. Det rör sig om 
en texttradition som återfinns med flera gemensamma drag i olika 
textvittnen. Traditionen presenterar materialet i ungefärlig alfabetisk 
ordning efter personnamnet, den har ett för det mesta överlappande 
innehåll, samma stilnivå, liknande ordval, samma urval författare el-
ler talare. Stoffets kärna verkar härstamma från den hellenistiska epo-
ken eller den tidiga kejsartiden. Vi har alltså att göra med ett populärt 
textmaterial som användes på olika sätt i många sekler. 
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Bild 15. En samling grekiska vitsar och visdomsord, Apophtegmata (Wien, Österreichische Natio-

nalbibl., Vindobonensis theol. 149, fol. 303 verso)
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Bild 16. En samling grekiska vitsar och visdomsord, Apophtegmata (Wien, Österreichische Natio-

nalbibl., Vindobonensis theol. 149, fol. 304 recto)
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Utmaningar för utgivaren

Ett knepigt problem för utgivaren ligger i den frihet med vilken varje 
skrivare öste ur den gemensamma traditionen för att sammanställa 
en egen sentenssamling. I stort sett ingen av de bevarade samlingarna 
är ämnad att vara en exakt kopia av sin källa, utan alla uppvisar smär-
re eller större variationer i fråga om urval, ordningsföljd och ordval. 
Samma ord används för att uttrycka poängen i varje vits eller utsaga, 
men de ord som leder fram till poängen kan variera en hel del, inte 
helt olikt en muntlig tradition. Det går inte att etablera en auktorita-
tiv text som urkällan bakom alla dessa variationer, utan utgåvan mås-
te utformas så att den åskådliggör både de stabila och de fluktuerande 
elementen i texterna. 

En annan editionsfilologisk utmaning utgörs av själva samlingens 
natur. Varje samling har sin egen unika uppkomsthistoria, men det 
har också varje enskild del i samlingen – det kan röra sig om senten-
ser och anekdoter som går att spåra mycket längre tillbaka i tiden än 
de medeltida textbärarna och denna texthistoria kan vara av stort 
intresse. Utgivaren behöver hitta en rimlig balans mellan kartlägg-
ningen av de kanske mindre intressanta variationerna i de medeltida 
handskrifterna och de enskilda anekdoternas texthistoria utanför de 
omedelbara källorna. 

En digital utgåva

Inom ramen för projektet har Searby experimenterat med digita-
la lösningar i samarbete med projektet Sharing Ancient Wisdoms 
(baserat vid King’s College London). En digital lösning är ur flera 
synsätt den optimala lösningen för detta slags textmaterial, eftersom 
utgivaren kan erbjuda läsaren olika sätt att nalkas texterna i en och 
samma utgåva: varje enskild sentens för sig med alla variationer i oli-
ka källor eller varje samling för sig utan att nödvändigtvis privilegiera 
någon enstaka handskrift. Searby diskuterar digitala utgivningsexpe-
riment med deras för- och nackdelar i sitt bidrag till boken The Arts 
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of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook. En av nackdelarna är 
att digitala lösningar kan vara mycket resurs- och tidskrävande, om 
de ska göras väl. 

En tryckt edition

En utgåva av de kända gnomologiska samlingarna har förberetts 
för tryckning inom serien Writings from the Greco-Roman World (SBL 
Publications, Atlanta, Georgia). Det omfattande materialet har an-
passats för tryckning i en vanlig bok på följande sätt. Denis Searby 
presenterar texterna i alfabetiskt ordnade författargrupper. Varje en-
skild text har utvalts som den mest representativa versionen bland 
de tillgängliga källorna och förses med en sedvanlig textkritisk appa-
rat som visar de eventuella variationerna vittnena emellan. Engelska 
översättningar av dessa representativa grekiska texter förses med en 
kort kommentar som sammanfattar det väsentliga om textens förhis-
toria. I slutet av boken visar en omfattande conspectus fontium (jämfö-
rande tabell) texternas ordningsföljd i de olika handskriftskällorna. 
På så sätt har Searby försökt lösa de två ovan nämnda utmaningarna: 
att visa de korta texterna i deras medeltida sammanhang med alla 
variationer och att förse läsaren med tillräckligt mycket information 
om de enskilda texternas tidigare historia för att kunna placera dem 
i ett vidare sammanhang.

Förhoppningsvis kan denna utgåva både bli ett bidrag till den väx-
ande forskningen om den antika visdomslitteraturen och klargöra vil-
ka editionsfilologiska svårigheter som möter utgivaren av denna och 
liknande texttraditioner, samt demonstrera möjliga lösningar.
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EN BYSANTINSK DOGMATISK ANTOLOGI MED ARGUMENT 
MOT DEN ROMERSKA KYRKANS LÄRA: EDITION MED 

FYRSKIKTAD KÄLLAPPARAT

Utgivare: Alessandra Bucossi

På senare år har intresset för texter sammanställda som antologier av 
passager ur tidigare filosofiska och teologiska texter ökat bland by-
santinister. En sådan text är Den heliga arsenalen, Sacrum armamenta-
rium, en samling argument mot den romerska läran om treenig heten 
och filioque-frågan, alltså frågan om den heliga Anden utgår ”också 
från sonen”, filioque. Den sammanställdes på 1170-talet av Andro-
nikos Kamateros på kejsaren Manuel Komnenos begäran. 

Skriften består av två delar, varav den första innehåller en dialog – 
i en längre och en förkortad version – mellan Manuel Komnenos och 
några kardinaler som sänts från Rom. De ämnen som främst diskute-
ras är den romerska kyrkans relation till Konstantinopel och frågan 
om den heliga Anden är utgjuten från Fadern och från sonen, filioque, 
tillsammans, eller från enbart Fadern. Efter dialogen presenterar Ka-
materos en patristisk antologi kring den heliga Anden. Varje passage 
följs av en kort kommentar. Antologin innehåller 151 kommenterade 
passager och följs av en samling på 42 syllogismer samlade från fem 
författare från 800-talet till 1100-talet, vilka skrivit om denna fråga 
(Photios, Eustasios från Nicea, Theophylaktos från Ochrid, Niketas 
från Byzantium och Nikolaos från Methone). 

Den andra delen, som består av en dialog mellan kejsaren och den 
armeniske läraren Peter med argument mot kristologiska irrläror, 
kommer att ges ut separat. 
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Handskriftsmaterialet

Sacrum armamentarium finns bevarad i elva kända handskrifter, var av 
två innehåller båda delarna, München, Bayerische Staatsbibl. Mona-
censis graecus 229 (M) från 1200-talet och Venedig, Biblioteca Mar-
ciana, Venetus Marcianus graecus 151 (col. 515) (V) från 1300-talet. 
Dock innehåller ingen av dem hela texten. Den första delen, med 
argumenten mot den romerska kyrkan, finns dessutom i en bra hand-
skrift, Moskva, Synodalbiblioteket, Mosquensis Synodalis graecus 239, 
1387 AD (S). 

Strukturen i Sacrum armamentarium är speciell. Alla introduk-
tioner och avslutningar är lovprisande med många bibelcitat och 
en komplex syntax. Huvuddelen består av två dialoger av vilka den 
första också finns i en förkortad version. Den antologiska samlingen 
består dels av lemmata med kommentartexter från kyrkofäder, dels av 
passager som inte är kommenterade, syllogismer, vilka är ordnade i 
passager riktade mot olika irrläror. 

Textens speciella struktur kräver olika källapparater. I den korta 
Versio brevis används en Fassungsapparat för att ge läsaren informa-
tion om varianter och avkortade passager. Också förkortade versioner 
av patristiska syllogismer i antologin anges i en Fassungsapparat. För 
hänvisningar till citat som inte namnges i texten och korta passager 
tagna från kyrkofäder används en traditionell apparat över källor och 
parallellställen, apparatus fontium et locorum parallelorum. 

Den särskilda strukturen i antologidelen kräver emellertid ännu 
en apparat som kan beskrivas som apparatus collationum fontium, på 
engelska kallad comparative source apparatus. 

Eftersom den dogmatiska antologin hade till syfte att vederlägga 
de romerska opponenternas argument mot den bysantinska kyrkan 
och slå fast att den grekiska läran var helt ortodox, är det viktigt att 
kunna granska att alla patristiska passager som Kamateros lyfter fram 
stämmer med hans källor. Resultatet av denna analys visar att han var 
en noggrann samlare av excerpta och trogen sina källor. Han citerar 
ett tjugotal källor. De 151 lemmata som attribuerar citat i antologin 
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till olika kyrkofäder stämmer med källorna och Kamateros har up-
penbarligen inte ägnat sig åt att ge några falska attributioner.

En utmaning har varit att i editionen med hjälp av en fyrdelad 
apparat tydligt kunna visa relationerna mellan den patristiska käl-
lans huvudtext (Patristic Main Text) och antologins text (Anthology 
Main Text), mellan den patristiska källans kritiska apparat (Patristic 
Apparatus Criticus) och antologins kritiska apparat (Anthology Appara-
tus Criticus). Därtill kommer åtta fall, positiva eller negativa eftersom 
vi i alla relationer kan finna samma variant eller en annan variant:

1. De två huvudtexterna skiljer sig åt, och de två kritiska appa-
raterna har olika läsningar.

2. De två huvudtexterna skiljer sig åt, men i antologiernas ap-
parat finns en läsning som är identisk med den patristiska 
huvudtexten.

3. De två huvudtexterna skiljer sig åt, men i den patristiska 
apparaten finns en läsning som är identisk med antologins 
huvudtext.

4. De två huvudtexterna skiljer sig åt, men de båda apparaterna 
innehåller samma läsning.
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Dessutom finns det fall då de två huvudtexterna är identiska och de 
båda kritiska apparaterna är identiska. 

Med hjälp av en sådan fyrskiktad apparatus collationum fontium kan 
man gå vidare till en jämförande analys av Kamateros text och två se-
nare traktater om treenigheten och filioque. En ingående jämförande 
studie av patristiska antologier om filioque väntar fortfarande på att 
bli gjord, och kommer kanske aldrig att komma till stånd, eftersom de 
preliminära undersökningarna av alla källor skulle bli alltför tidskrä-
vande. Vi kan ändå starta utifrån tillgängliga utgåvor med apparatus 
collationum fontium, det enda instrument som kan hjälpa oss att se 
relationerna mellan existerande antologier (se vidare Alessandra Bu-
cossis ingående analys i The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: 
A Casebook).
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9.

THE ARTS OF EDITING MEDIEVAL GREEK AND LATIN: A CASEBOOK.
EN SAMLING FALLSTUDIER AV TEXTUTGIVARE I ARS EDENDIS 

INTERNATIONELLA NÄTVERK

Utgivare: Elisabet Göransson, Gunilla Iversen, Barbara Crostini, Brian M. 
Jensen, Erika Kihlman, Eva Odelman, Denis Searby

Som redan nämnts bjöd vi in kolleger att medverka i en gemensam 
publikation om utgivningsmetoder för att involvera fler textutgivare 
i vårt arbete. Den färdiga boken består av arton fallstudier, där vi dis-
kuterar för- och nackdelar med de olika metoder vi använt för att ge 
ut texter inom en rad typiska medeltida textgenrer. De textutgivare 
som medverkar i boken har från början bjudits in specifikt, eftersom 
deras pågående eller avslutade utgivningsprojekt ryms inom eller an-
gränsar till de områden som Ars edendi fokuserar på.

Studierna är alltså dels författade av Ars edendis kärngrupp, dels 
av ett antal forskare i vårt internationella nätverk: Theodora Antono-
polou (Aten), Eric Cullhed (Uppsala), Greti Dinkova-Bruun (Toron-
to), Claes Gejrot (Stockholm), Andrew Hicks (Cornell, Ithaca, NY), 
Caroline Macé (Leuven), Sinéad O’Sullivan (Belfast), Filippomaria 
Pontani (Venedig), Christina Thomsen Thörnqvist (Göteborg) och 
Staffan Wahlgren (Trondheim). Volymen är resultatet av en intensiv 
gemensam skrivprocess i samarbete med kärngruppen i Stockholm 
och med Elisabet Göransson (Lund) som samordnare och huvud-
redaktör. Boken ges ut av Pontifical Institute of Mediaeval Studies 
(PIMS), i Toronto (2016). Innehållsförteckningen ger en snabb över-
blick av de fall som behandlas. 
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Innehåll

Alexander Andrée
”Editing the Gloss (later Glossa ordinaria) on the Gospel of John: A 

Structural Approach”

Theodora Antonopoulou
”The Ancient Passion of St Clement of Ancyra: Preliminary Re-

marks on the Planned First Edition”

Alessandra Bucossi
”The Use of an Apparatus Collationum Fontium in the Critical Edition 

of a Patristic Anthology”

Barbara Crostini
”Editing a Greek Catena to the Psalter from a Single Illuminated 

Manuscript: Vaticanus Graecus 752”

Eric Cullhed
”Editing Byzantine Scholarly Texts in Authorized Manuscripts: The 

Case of Eustathios of Thessalonike’s Parekbolai on the Odyssey”

Greti Dinkova-Bruun
”On the Problem of Editing Versions: Peter Riga’s Euangelium”

Claes Gejrot
”Original Value: On Diplomatics and Editorial Work”

Andrew Hicks
”Editing Medieval Commentaries on Martianus Capella’s De Nuptiis 

Philologiae et Mercurii: A Synopsis Traditionis”
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Gunilla Iversen
”Liturgical Lyrics in Many Local Versions: Text Edition of Tropes 

and Prosulas to the Gloria Chant in the Medieval Mass”

Brian M. Jensen
”A Modified Diplomatic Edition of Lectionarium Placentinum”

Erika Kihlman
”The ’Representative Text’: Editing Sequence Commentaries”

Caroline Macé
”Rules and Guidelines in Book Series and Their Impact on Scholar-

ly Editions”

Eva Odelman
”A ’Semi-Critical’ Edition of the Model Sermon Collection Sermo-

nes moralissimi de tempore by Nicolaus de Aquaevilla”

Sinéad O’Sullivan
”Problems in Editing Glosses: A Case Study of Carolingian Glosses 

on Martianus Capella”

Filippomaria Pontani
”Thoughts on Editing Greek Scholia: The Case of the Exegesis to 

the Odyssey”

Denis Searby
”The Dicts and Sayings of Philosophers in the Digital Age”

Christina Thomsen Thörnqvist
”Insignificant Errors of Great Importance: Some Notes on the Edi-

ting of Ancient and Medieval Latin Texts on Logic”
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Staffan Wahlgren
”Close to the Author – But How Close? Theodorus Metochites, Se-

meioseis gnomikai”

Elisabet Göransson
”Connecting the Case Studies: Editorial Methods and the Editorial 

Circle Model”

REFLEKTIONER KRING BOKENS FALLSTUDIER

Elisabet Göransson

Elisabet Göransson visualiserar i bokens slutkapitel den hermeneu-
tiska cirkel varje textutgivare befinner sig i. Där beskrivs de olika pa-
rametrar som den specifika utgivningssituationen består av, beroende 
på vilka externa faktorer (A) som gäller, vilka speciella utmaningar 
(B) materialet innebär, och därmed vilken metod (C) man väljer för 
att ge ut texten, liksom presentationsformen (D). Ofta är det ena 
avhängigt av det andra, metoden och presentationsformen är oupp-
lösligt förenade. Dock kan texter ges ut enligt en viss metod och ha 
samma grundläggande syfte men ändå presenteras på olika sätt. 
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Alla dessa faktorer spelar in och textutgivaren måste ta ställning 
till dem – oavsett om det är fråga om en tryckt eller elektronisk ut-
gåva. Det går sällan att fullfölja ett projekt helt och hållet, och då 
gäller det att prioritera för att kunna presentera en edition i en första 
etapp. Att ge ut elektroniskt innebär ofta att det är lättare att arbeta 
stegvis. Barbara Crostinis och Denis Searbys fallstudier belyser olika 
aspekter av detta. 

Flera externa faktorer påverkar valet av metod och editionsform. 
Är det fråga om en texttradition som endast har något enstaka text-
vittne bevarat? Är det till och med fråga om en lokal handskrift som 
är unik i sig själv? Barbara Crostini och Brian M. Jensen har beskrivit 
sådana utgivningssituationer, och Claes Gejrot diskuterar specifikt 
utgivningen av diplom. 

Hur gör man å andra sidan om det finns en stor mängd textvitt-
nen? Man kan ha en utgivningssituation med ett relativt stort antal 
textvittnen – kanske tjugo till fyrtio stycken, varav vissa innehåller 
endast fragment men med värdefulla varianter. Hur gör textutgiva-
ren då? Andra, större texttraditioner med hundra handskrifter eller 
fler kräver metod beroende på genre och mål med editionen. Erika 
Kihlmans, Alexander Andrées, Gunilla Iversens och Greti Dinkova- 
Bruuns fallstudier är exempel på olika angreppssätt för utgivning av 
texter i många handskrifter. Dinkova-Bruun toppar ligan över antal 
bevarade textvittnen som hon faktiskt hanterar: Peter Rigas versifie-
rade bibelkommentar finns bevarad i inte mindre än 465 handskrif-
ter!

Metoden påverkas också av om det är fråga om en enda författare 
eller om ett anonymt författarskap av texter som förändrats av flera 
aktörer över tid. Det senare är det vanligare. Av de arton fallstudier 
som ingår i boken är det bara fem som behandlar texter med en en-
sam känd författare eller kompilator, nämligen Andrées, Cullheds, 
Bucossis, Odelmans och Wahlgrens. Editionsmetoden påverkas också 
av vilken målgruppen är och vilken funktion editionen skall fylla lik-
som vilka resurser som står till buds.
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Sedan har man att ta hänsyn till om där finns särskilda utmaning-
ar eller problem i den specifika situationen. Många av de textgenrer 
som behandlas är flytande eller variabla. Hur ska verket i sig självt 
då definieras? Det finns verk som utvecklas parallellt och där text-
traditionerna flyter in i varandra. Varje textvittne är då i sig unikt 
men samtidigt kan det vara nödvändigt att hitta sätt att sortera in-
formationen för att påvisa relationer, som när det gäller exempelvis 
troper. I sådana fall kan man inte tänka vare sig genealogiskt – alltså 
gå bakåt i tiden, tillbaka mot en ursprungsversion – eller genetiskt 
utifrån versioner som utvecklats över tid. Det kan vara helt irrelevant 
att överhuvudtaget resonera med ett diakront perspektiv. I andra fall 
finns det faktiskt genetiska lager som man som textutgivare bör åter-
ge. Dinkova-Bruuns fallstudie beskriver en sådan situation, eftersom 
redan Peter Riga själv på 1100-talet expanderade sin omfattande ver-
sifierade bibelkommentar på drygt 15 000 rader i tre olika steg, och 
Aegidius fortsatte att expandera samma verk i början av 1200-talet. 
Dessa steg är tydliga i traditionen, ofta till och med utmärkta av för-
fattaren själv i den egna texten med tecken, så kallade obeli.

METODUTVECKLING SOM DEMONSTRERAS 

I BOKENS FALLSTUDIER

Alltefter utgivningssituation och metod kan de valda editionstyperna 
grovt indelas i fyra huvudgrupper:

• En representativ edition
• En edition som återger en texttradition i dess helhet
• En edition som vidareutvecklar den genealogiska metoden
• En genetisk edition

Inom ramen för alla dessa fyra grupper har metoderna vidareutveck-
lats, modifierats och i några fall nyutvecklats av bokens författare. 
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En grupp av textutgivare – Kihlman, Andrée, Hicks, O’Sullivan – 
har utvecklat nya metoder för texter som är representativa för större 
traditioner. Hicks beskriver sin metod som synopsis traditionis. Han 
visar olika grenar i traditionen i parallella kolumner. Samtidigt är 
texten i varje enskild handskrift möjlig att konsultera, eftersom han 
anger viktigare varianter till varje gren i en kritisk apparat. O’Sul-
livan organiserar glossorna i kategorier och presenterar dem på ett 
sådant sätt att de familjer som finns är synliga men dessutom enskil-
da variationer. Det är en syntes av traditionen, om än med bifogad 
detalj information, som presenteras. Två helt nya metoder som har 
utvecklats är Andrées strukturella approach respektive Kihlmans re-
presentativa metod. På detta sätt kan textutgivare producera utgåvor 
som representerar rika och komplexa texttraditioner utan att man 
lyfter fram ett särskilt textvittne på ett ”oförtjänt” sätt – eller har 
anspråket att visa allt på samma gång.

Iversens, Thomsen Thörnqvists och Pontanis tillvägagångssätt är 
helt olika, men målet är detsamma. De strävar efter en så synoptisk 
eller inklusiv utgåva som möjligt, men samtidigt utformad på ett så-
dant sätt att läsaren vägleds. Iversens sätt att åskådliggöra hur olika 
versioner av texten fördelar sig i handskrifter från olika regioner kan 
med fördel användas på texter inom andra genrer, som, till exempel, 
folkvisor och lokala krönikor. 

Odelman och andra textutgivare har på olika sätt vidareutvecklat 
den genealogiska metoden som är mycket arbetskrävande vid full-
ständiga kollationeringar av alla textvittnen när man har att göra med 
stora texttraditioner. Den semikritiska metoden har validerats genom 
att editionstext etablerad på basis av denna metod har jämförts med 
editionstext baserad på en strikt tillämpad lachmannsk metod. 

Det finns också metoder som innebär att man i praktiken drar 
nytta av såväl den genetiska som den genealogiska metoden. Utgiva-
ren går då inte bakåt i tiden för att rekonstruera ett förlorat original 
utan framåt för att visa textens utveckling. Cullhed har haft möjlighet 
att arbeta på detta sätt, eftersom han har kunnat identifiera olika sta-
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dier i textens utveckling. Såväl han som Wahlgren och Antonopoulou 
är närmare författaren själv än man oftast är som textutgivare. Alla 
tre har dock helt olika textutgivningssituation, vilket innebär att de-
ras metoder skiljer sig åt. 

En mer oortodox studie som författats av Caroline Macé behand-
lar bruket av de olika verktyg som textutgivaren har till sin hjälp, de 
apparater som man kan välja mellan, och även hur en serie – i hennes 
fall Corpus Christianorum. Series Graeca som hon varit huvudredaktör 
för ett antal år – kan påverka textutgivarens arbete.

Elisabet Göransson placerar också i slutkapitlet de editionsmeto-
der som behandlas av författarna på en skala över vilken roll som text-
utgivaren påtar sig: från det mer dokumentära till det interpretativa. 
På en annan skala inordnas editionsmetoderna från editioner med ett 
diakront till ett synkront perspektiv. Avspeglar texttraditionen i ut-
gåvan en genetiskt eller genealogiskt utvecklad text, som går att följa 
bakåt eller framåt i tiden? Eller, om detta perspektiv är irrelevant, är 
det i stället ett synkront förhållningssätt som är det enda rimliga för 
editionen?

LÄRDOMAR FRÅN METODVALEN I BOKEN

Man kanske kunde tro att samma eller liknande textmaterial ger 
vid handen att textutgivaren bör tillämpa samma metod, men så är 
inte fallet. Ett exempel är Sinéad O’Sullivans och Andrew Hicks res-
pektive utgivningsprojekt. Båda rör de medeltida glossorna till den 
senantike författaren Martianus Capellas encyklopediska verk som 
användes som lärobok under hela medeltiden: en allegorisk roman 
i två böcker som följs upp av sju böcker om de sju fria konsterna 
och vetenskaperna på vers och på prosa. Eftersom denna lärobok 
var så vitt spridd blev den föremål för en rik kommentartradition. 
O’Sullivan beskriver i sin fallstudie den metod hon valt för att ge ut 
den äldre traditionen i sin utgåva i serien Corpus Christianorum 2010, 
medan Hicks beskriver arbetet med sitt pågående utgivningsprojekt 
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III. Texttyper och utgivningsmetoder

med de senare glossorna. Alltså: samma genre, glossor, till samma 
verk. Och ändå är det nödvändigt för dessa båda utgivare att välja 
helt olika metoder. Den äldsta glossatraditionen, som O’Sullivan har 
gett ut, består av kommentarer som man finner mellan raderna och 
i marginalen i handskrifterna som återger Capellas lärobok. Den se-
nare kommentartraditionen å andra sidan har en egen texttradition 
i form av lemmatiserade löpande kommentarer. Därför står de två 
utgivarna inför två helt olika uppgifter. O’Sullivans största utmaning 
är att organisera glossor i de 24 textvittnen hon har för att kunna ge 
ut dem. Hon har grupperat dem i tre familjer baserat på den textliga 
variation som finns i glossorna. Samtidigt rapporterar hon all den 
variation som finns inom familjerna, så att man även kan se hur glos-
sorna har expanderats och utvecklats över tid. Hon grupperar också 
glossorna i kategorier och presenterar dem i en trädstruktur. Materi-
alet har alltså strukturerats och organiserats av utgivaren – en helt 
nödvändig process för att man överhuvudtaget ska kunna ta till sig 
detta rika och föränderliga material. Hicks, å andra sidan, ger ut den 
senare, lemmatiserade, kommentartraditionen där kommentaren ges 
i löpande text i handskrifterna. Här är det inte aktuellt med någon 
strukturell organisation efter kategorier. Men när man ser till inne-
hållet i kommentarerna och jämför de handskrifter som de finns i, 
kan också Hicks gruppera dem. Han delar in dem i fyra grupper och 
behandlar texterna i sig själva som varianter i traditionen, alltså inte 
enskilda läsarter. Viktiga varianter rapporteras i den kritiska appara-
ten till varje text. Det finns deltraditioner som redan har publicerats 
och då kan de presenteras i en komparativ apparat. På så sätt kan man 
se hur traditionerna överlappar varandra och det blir mer synligt att 
det inte är fråga om kronologiska lager utan oberoende traditioner, 
som utvecklas och påverkas på olika sätt. 
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IV

ARS EDENDI 2008–2015:
SAMMANFATTNING

Forskningsprogrammet Ars edendi har nu nått sitt slutmål. Allt det 
vi ville åstadkomma under de gångna åtta åren har i stort sett ge-
nomförts – eller är på väg att slutföras. Av de planerade editionerna 
är flera redan publicerade, de resterande kommer att publiceras inom 
en snar framtid. En intensiv verksamhet har pågått hela tiden i kärn-
gruppen och i det internationella nätverket, med gästföreläsningar, 
seminarier, workshops och till och med en läsecirkel för intresserade 
studenter och doktorander kring editionsfilologiska frågor. 

• Vi har alla deltagit i ett stort antal nationella och främst in-
ternationella konferenser, och samarbetsmöten. I flera fall har 
medarbetare inbjudits att hålla en key-note-föreläsning. Varje år 
har vi summerat årets alla aktiviteter i en liten behändig års-
rapport att dela ut till intresserade (Ars Edendi Annual Report 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

• Ett stort internationellt nätverk har skapats kring Ars edendi 
för utgivare av karakteristiska medeltida texttyper.

• En mängd internationellt verksamma textutgivare har hållit 
öppna Ars edendi-föreläsningar på SU.

• Föreläsningarna har publicerats i den nystartade serien Ars 
Edendi Lecture Series I, II, III, IV (Studia Latina Stockholmien-
sia). Denna serie är tänkt att fortsätta på SU också efter pro-
grammets slutförande.
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IV. Ars edendi 2008–2015: Sammanfattning

• The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook – en 
gemensamt framarbetad volym med arton fallstudier förfat-
tade av filologer i Ars edendis nätverk, publiceras av PIMS, 
Toronto [2016].

• Nya editionsmetoder har utarbetats eller modifierats som 
kan vara användbara även för andra utgivare av olika typer av 
medel tida texter.

• Utifrån dessa metoder har en rad texteditioner av flera hit-
tills mer eller mindre outgivna texttyper arbetats fram såväl i 
tryckt som i digital form (se vidare i den samlade bibliografin).

• La parole chantée, en volym med text och musik har utgivits 
med en medföljande cd, där de analyserade texterna framförs. 

• I ett antal samordnade studier och editioner av relaterade tex-
ter på grekiska och latin har gruppens forskare kunnat pre-
sen tera material för fortsatta studier av influenser och diskus-
sioner mellan den grekiska och latinska kulturella sfären i 
medeltidens Europa. 

• En stor mängd artiklar har publicerats i vetenskapliga tid-
skrifter och samlingsvolymer, där vi på olika sätt behandlat 
frågor kring de studerade och ederade textformerna, editions-
metoder och kulturhistorisk kontext (se vidare i den samlade 
bibliografin).

• En svensk och internationell slutkonferens äger rum på Stock-
holms universitet 17–19 augusti 2016. 

Sammanfattningsvis vågar vi säga att Ars edendi har gjort skillnad 
inom kulturvetenskaplig forskning. Programmets forskare har bidra-
git till metodutvecklingen inom editionsfilologisk forskning på ett 
internationellt plan och inspirerat till många diskussioner och sam-
arbeten med andra forskare som ägnar sig åt medeltida grekiska och 
latinska texter och deras kulturella kontext. Vi har förhoppningsvis 
öppnat nya vägar för att förmedla viktiga medeltida texttyper till 
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dagens och framtidens forskare och läsare. Textutgåvorna kommer 
att kunna användas av intresserade läsare och specialister inom olika 
delar av det medeltida Europas kultur, som historiker, idéhistoriker, 
musikvetare, konstvetare, teologer och litteraturvetare. 
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ÖPPNA ARS EDENDI-FÖRELÄSNINGAR

2008

Nigel Wilson, Lincoln College, Oxford University
”Future Tasks for Editors”

Jan Ziolkowski, Harvard University
”From Script to Print, From Print to Bytes, and From Latin to Vernacular: De 

laude scriptorum” 

2009

Timothy Janz, Biblioteca Apostolica Vaticana
”In Search of the Lost Scribes: A Numerical Approach to Greek Palaeogra-

phy”

Peter Stotz, Universität Zürich
”Research on Early Medieval Rhythmical Poetry: Some Results and Some 

Problems”

2010

Nicole Bériou, Université Lumière, Lyon
”A Challenge for the Editors of Medieval Latin Texts: Do Written Sermons 

Represent an Accurate Documentation for Research on Preaching during 
the Middle Ages?”

Pascale Bourgain, École nationale des chartes, Paris
”Stylistique comme instrument de travail pour l’édition des textes”

Elizabeth Jeffreys, Oxford University
”Tapestries of Quotations: The Challenges of Editing Byzantine Texts”

David d’Avray, University College, London 
”Editing Medieval Texts: The Problem of Contamination”

Michael Herren, York University, Toronto
”Is the Author Really Better than His Scribes? Problems of Editing Pre-Caro-

lingian Latin Texts”
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Ars edendi

Caroline Macé, Katholieke Universiteit Leuven
”Is Textual Criticism a Science? Drawing the Phylogenetic Tree of a Manu-

script Tradition: The Case of Florilegium Coislinianum”

2011

Dieter Roderich Reinsch, Freie Universität Berlin
”What Should an Editor Do with a Text Like the Chronographia of Michael 

Psellos?”

William Flynn, University of Leeds
”Liturgical Ductus and Editorial Practice”

2012

Mats Dahlström, Högskolan i Borås
”Editing Libraries”

Michael Winterbottom, Oxford University
”Moving the Goal Posts: The Re-writing of Medieval Latin Prose Texts”

John Duffy, Harvard University
”Joys and Challenges of Editing Greek Rhythmical Prose: The Case of So-

phronius of Jerusalem”

Tiziano Dorandi, Centre national pour la recherche scientifique (CNRS)
”Diogenes Laertius and the Gnomological Tradition: Considerations from an 

Editor of the Lives of the Philosophers”

Frank Coulson, Ohio State University
”The Editing of Medieval Latin Commentaries on the Classics: Problems and 

Perspectives”

Mariken Teeuwen, Huygens ING - Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences

”Writing in the Blank Space of Manuscripts: Evidence from the Ninth Cen-
tury”

Giovanni Paolo Maggioni, Università degli Studi del Molise
”Editing Errors! The Presence of Authorial and Editorial Errors in Original 

Texts”
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Öppna Ars edendi-föreläsningar

2013

Charles Atkinson, Ohio State University
”The Sanctus and Agnus Dei of the Roman Mass, with their Tropes: The
Odyssey of an Edition”

Stefan Hagel, Austrian Academy of Sciences
”Ancient Greek Music: Reconstructing Sound?”

2014

Charalambos Dendrinos, University of London
”Ars computistica ancilla artis editionum: Modern IT in the Service of Editors of 

(Greek) Texts”

Richard Janko, University of Michigan
”How to Reconstruct and Edit a Herculaneum Papyrus: A Practical Demon-

stration”

Marjorie Curry Woods, University of Texas
”The Good, the Bad and the Ugly: Manuscript Framing, Formatting and 

Highlighting as Paratextual Commentary”

Glenn Most, University of Chicago / Scuola Normale Superiore di Pisa
”What is a Critical Edition?”

Peter Robinson, University of Saskatchewan
”The Digital Revolution in Textual Scholarship”
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Samlingsvolymer

Ars Edendi Lecture Series I, red. Erika Kihlman och Denis Searby. Studia Latina 
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Ars Edendi Lecture Series II, red. Erika Kihlman och Alessandra Bucossi. Studia 
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June 2012, red. Barbara Crostini och Glenn Peers. Studi e Testi (Vatikan-
staten [2016]).

Editioner

Andrée, Alexander
Anselmus Laudunensis Glosae super Iohannem. Corpus Christianorum. Continua-

tio Mediaeualis 267 (Turnhout: Brepols, 2014).
Bucossi, Alessandra
Andronicus Camaterus. Sacrum Armamentarium: Pars Prima. Corpus Chris-

tianorum. Series Graeca 75 (Turnhout: Brepols, 2014).
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Haut Moyen Âge. Témoins de notre histoire (Turnhout: Brepols, 2014).

Jensen, Brian M.
The Story of Justina and Cyprian of Antioch as Told in a Medieval Lectonary from 
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Office, II:1: Sanctorale, Pars hiemalis (Florens: SISMEL, Edizioni del Gal-
luzzo [2017]).

Lectionarium Placentinum: Edition of a Twelfth-Century Lectionary for the Divine 
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Odelman, Eva
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 ”Editing the Glossa ’Ordinaria’ on the Gospel of John: A Structural Ap-
proach”, i The Arts of Editing (se ovan).
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”The Sacred Arsenal by Andronikos Kamateros: Text and Context”, i Pro-

ceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 
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Kamateros”, Revue des Études Byzantines 67 (2009), 111–130.

”George Skylitzes’ Dedicatory Verses for the Sacred Arsenal by Andronikos 
Kamateros and the Codex Marcianus Graecus 524”, Jahrbuch der Österre-
ichischen Byzantinistik 59 (2009), 37–50.
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ca/2012/01/papers-from-the-ars-edendi-workshop-2010/

”The Greek Christian Bible”, i The New Cambridge History of the Bible, vol. 2: 
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