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Korta meddelanden 

Medeltida bokfragment i Riksarkivet 

Ar 1993 presenterade Riksarkivet den stora 
samlingen av medeltida bokfragment i Riksar
kivet på den uppmärksammade utställningen 
Helgerånet på Stockholms medeltidsmuseum 
och i en bok med samma namn som utställ
ningen. Ett mål med utställningen var att väcka 
intresse för att fortsätta och avsluta arbetet med 
att inventera och katalogisera pergamentsom
slagen. Projektet, kallat MPO-projektet (Me
deltida PergamentOmslag), har nu erhållit me
del från Vitterhetsakademien, och inleddes 
1995. 

Det totala antalet fragment har uppskattats 
till ca 17 000, av vilka ca 10 000 redan tidigare 
katalogiserats i en kortkatalog kallad Catalogus 
Codicum Mutilorum, CCM. Detta tidigare ka-
talogiseringsarbete, som benämndes »perga-
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Ett av de nyligen katalogiserade fragmenten, ett blad 
ur ett missale från 1100-talets andra hälft (Fr 110), 
som är omslag för en fogderäkenskap från Östergöt
land. Foto Riksarkivet. 

mentsundersökningen» hade flera olika hu
vudmän: Kungliga Biblioteket, Vitterhetsaka
demien och slutligen Riksarkivet. Det leddes 
först av teol. och fil. dr Toni Schmid. Hon ef
terträddes av fil. lic. Oloph Odenius, som fort
satte arbetet till 1980-talets mitt. 

Detta nya projekt, som är planerat till en tre
årsperiod, syftar till att slutföra katalogise
ringen av de resterande fragmenten och till
gängligöra resultatet i form av en databas. 

Fragmenten användes på 1500- och 1600-
talen som omslag till den svenska förvaltning
ens räkenskaper, och de flesta finns fortfarande 
kvar kring dessa. Som omslag använde man of
tast ett sammanhängade dubbelblad ur en och 
samma handskrift. I vissa fall blev flera blad 
hopsydda eller hopklistrade för att få den be
hövliga storleken på pärmarna . Flertalet av 
fragmenten här rör från latinska liturgiska 
böcker från kyrkor och kloster, som breviarier 
och missalen, men det finns också exempel på 
juridiska, hagiografiska, teologiska och andra 
handskrifter. Det samlade materialet som 
kommer från såväl inhemskt producerade som 
importerade böcker, täcker hela perioden från 
1000-talet till 1500-talet De hittills katalogise
rade fragmenten härstammar från fler än 5 000 
handskrifter. 

MPO-projektet följer i huvudsak de riktlin
jer för handskriftskatalogisering som utarbetats 
av Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 
varför det språk som används är tyska. Databa
sen är en relationsdatabas konstruerad i pro
gramspråket Delphi och avsedd för PC-an-
vändning i Windowsmiljö. 

Medarbetarna i projektet, som har lokaler i 
Riksarkivet, är universitetslektor Gunilla Björk
vall, Stockholms universitet, och bibliotekarie 
Anna Wolodarski, Kungliga Biblioteket samt 
förste arkivarie Jan Brunius, Riksarkivet. 
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