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abstract
(A biography of a book: Codex Upsaliensis B 68 from 1430.) A large proportion of European medieval art consists of illuminated manuscripts. In Sweden, the bulk of preserved images are mural
paintings in churches, but the realm is not void of illustrated manuscripts. While Continental
illuminated manuscripts are mainly religious, the Swedish are generally law codes.
In the present volume, one such law code, Uppsala University Library B 68, written in 1430, is
examined from a wide variety of aspects. The text with its marginalia is presented. An analysis of
the parchment reveals that the skin used is exclusively from calf. Through paleographic analysis,
in combination with examination of the images, the commissioner of the book and the scribe are
identified. Elin Bengtsdotter, who commissioned the book, belonged to the highest nobility, and
Hans Kyle, who copied the text, was a clerk who had worked for King Eric of Pomerania
(r. 1412–1439). The artist who made the images remains unknown, however.
The seventeen full-page illustrations are given due treatment. The enigmatic second image,
showing Christ on the Cross, has been erased at some period. The post-medieval history of the
manuscript is unravelled, but the person who effaced the image cannot be identified with any certainty. Other images describe life in Sweden before the great rebellion that eventually dethroned
King Eric, and the images give hints about the ideological climate in Sweden at the time. One
chapter is devoted to scornful and eccentric marginalia in this and other medieval manuscripts.
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Jonas Nordin

B 68 och kretsen kring
Olof Rudbeck den äldre – några spekulationer
över göticistiska spekulationer

Den äldsta ägarnotisen vi har för UUB B 68 är från 1700-talets början då boken tillhörde akademiräntmästaren i Uppsala Nils Rommel (död 1754). Boken går emellertid
att spåra längre tillbaka än så. Den användes av den välbekante akademiske mångsysslaren Olof Rudbeck d.ä. på 1670-talet och utgjorde ett led i hans bevisning för
att forntidens Atlantis var beläget i Skandinavien. Det är likaså känt sedan länge att
B 68 varit föremål för ingrepp i syfte att stödja tvivelaktiga historiska spekulationer.
Juridikprofessorn Carl Lundius (1638–1715) antas ha understött sina teser om Sveriges
urgamla rättsförhållanden med manipulerade och fabricerade dokument. Han skall,
enligt anklagelsen, ha raderat enskilda bokstäver i handskriften för att få till passande
ordalydelser. Det finns emellertid ingrepp av långt grövre art. På två motstående blad
i bokens inledning har funnits två Kristusbilder: till vänster en sittande Kristus uppvisande sina pinosår (folio 2v), till höger Kristus på korset. Den senare är dock i det
närmaste utplånad, utan tvekan ett medvetet ingrepp. Vem som gjort detta och i vilket
syfte är okänt. Jag har anledning att återkomma till de frågorna i den senare delen av
undersökningen.
Lundius och Rudbeck var svågrar – de var gifta med var sin dotter till borgmästaren
Thomas Lårman. Vi har Rudbecks egna ord på att han fått låna B 68 av sin frände, vilket skedde innan första delen av den beryktade Atlantican trycktes 1679; i detta arbete
nämner han ”wåra gamla Lagböcker på Pergament skrifna, af hwilcka en mig af min
Swåger Prof: Lundio läntes”.1 Detta är ett indicium, men inget bevis, på att Lundius
vid denna tid var ägare till handskriften och några andra möjligheter kommer att diskuteras i det följande. Det finns i alla händelser goda skäl att tro att de utbytte tankar
om boken med varandra. Även Rudbeck har misstänkts för förfalskarverksamhet, men
1 Olof Rudbeck, Atland eller Manheim, 1, utg. Axel Nelson (Uppsala & Stockholm 1937
[1679]) s. 475. Att citatet verkligen syftar på B 68 framgår av den bild som det i sammanhanget refereras till.
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några säkra belägg har aldrig presenterats.2 Hans livliga inbillningskraft och förmåga
till halsbrytande associationer räckte långt nog i sig själva. Däremot ger hans användande av B 68 en god bild av hans metod, som inte alltid kan kallas vetenskaplig men
snarare liknas vid en medvetandeström.
Begreppet stream of consciousness lanserades av psykologen William James i slutet av
1800-talet.3 Det har framför allt blivit känt som en särskild stilart inom litteraturen,
med företrädare som Marcel Proust, James Joyce och Jack Kerouac. Läsaren får följa
författarens inre monolog som sömlöst rör sig från ett ämne till ett annat med författarens medvetande som enda sammanhållande länk. Rudbeck förde visserligen inget
inre samtal, utan använde ett direkt och didaktiskt tilltal. De djärva kombinationerna
var likväl uttryck för en medveten kunskapssyn. Enligt Gunnar Eriksson företrädde
Rudbeck en skepticism ”som pekar på sinneserfarenhetens gränser men bejakar möjligheten av att tala om större eller mindre sannolikheter”.4 Som människor kan vi aldrig förstå verklighetens djupaste hemligheter, men vi kan studera dess reflexer i sinnevärlden. En kedja av var för sig mycket lösliga antaganden kan på det sättet bygga
upp en bevisning som övertygar genom sin samlade mängd, tycks ha varit hans tanke.

Betydelsen av blått
Rudbeck tog ingen notis om texten i B 68, men intresserade sig för fyra av dess bilder.
Den första är den vinjett som inleder Byggningabalken (folio 61r) och som visar en
man som inspekterar sina marker med en spade i handen (se fig. 4). I Atlanticans
första del, färdigställd omkring 1675 men utgiven först 1679, ville Rudbeck framför
allt slå fast att forntidens Atlantis låg i Skandinavien, med huvudstad i gamla Uppsala.
I kapitel VII anförde han 102 belägg till stöd för sin tes och utgångspunkten i det
aktuella avsnittet var Platons dialog Kritias. Man kan där inhämta att Atlantis’ kungar
och hövdingar bar blå kläder när de samlades till ting:
När det nu leed länger in på mörka natten, Offerelden war utsläckt, askan kålnad, och de uti
sköna långa blå Kiortlar iklädde, hwilcka framburne woro när eden wid offret af-lades och de wid
de halfbrände benen som öfwerblefne woro efter offren satte sig på jorden, och hwad af elden än
lefwande war blef helt utsläckt. Då när detta alt war bestält, togo de sig före Tingsaker at afdöma.5
2 Exempelvis Nils Ahnlund, Nils Rabenius (1648–1717): Studier i svensk historiografi (Stockholm 1927) s. 160 f.; Otto von Friesen & Anders Grape, Om Codex Argenteus: Dess tid, hem
och öden (Uppsala 1928) s. 152–154; J. Viktor Johansson, ”De rudbeckianska förfalskningarna i
Codex argenteus”, Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 42 (1955) s. 16 f.; Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630–1702: Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige (Stockholm 2002) s. 308 f.
3 William James, The principles of psychology, 1–2 (New York 1890).
4 Eriksson (2002) s. 548 f.
5 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 177.
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Figur 1–2. ”Domarbilder” ur Atlanticans planschband (tab. 16, fig.
79 A och B). Figurerna är utförda efter Gamla Uppsalas kyrkas numera mycket hårt slitna altarskåp. Kungliga biblioteket.

Figur 3. Ur Atlanticans planschband
(tab. 41, fig. 156). Figuren är avbildad efter de så kallade Sankt Erikstapeterna, som förvarades i Uppsala
domkyrka, men förstördes i den för
ödande stadsbranden 1702. Kungliga
biblioteket.

Figur 4. Ur Atlanticans planschband (tab. 25, fig. 92 B, LL). Bilden
är tänkt att stödja Rudbecks argument att färgen blå har en särskild
koppling till Sverige, men i originalillustrationen i B 68 är de byxor
som skall underbygga bevisningen röda. Kungliga biblioteket.

Citatet blev utgångpunkten för en vindlande tankekedja. Det som skulle bevisas var
att den blå färgen alltid har kännetecknat Sverige. Rudbeck tog avstamp i altarskåpet
i Gamla Uppsala kyrka, som enligt honom var ett av de äldsta i landet och bar bilder
av två hedniska domare som dömer martyrerna. Den ene är klädd i ”en mekta lång
blå kiortel”, den andre i ”en lång blå kiortel, och framman til ett hwitt förkläde, som
synes betyda rättens helighet och oskyldighet”. Dessa figurer kopierades i planschdelen
(fig. 1–2). Vidare noterade Rudbeck att på Sankt Eriks-tapeterna i Uppsala domkyrka
avbildades kung Erik på sex eller sju ställen med blå underkjortel och en blå båtsmansmössa med lövverkskrans av guld. Även denna mössa fick en illustration (fig. 3). Samma
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tapetsvit innehöll en bild som visade kung Eriks martyrdöd och där han var klädd i
ett par blå byxor med ihopsittande strumpor – just av samma modell som förekommer på teckningen i B 68! Att byxorna är röda i handskriften saknade betydelse för
Rudbecks argumentation och teckningen återgavs i träsnitt (fig. 4). För att slutligt
driva hem poängen påpekade Rudbeck att blå dräkter och sängkläder nämns i många
gamla folkvisor. Olaus Magnus visste berätta (bok 14:2), att ”then siöblå färgen hade
fordom i Swerige något särdeles [att] betyda, och war ey så allmän”, medan de i hans
eget 1500-tal bars av alla och envar. Sveriges riksvapen, fortsatte Rudbeck, är tre gyllene kronor i blått fält, dess skeppsflaggor bär blå botten och svenska båtsmän bär
blå kläder. I andra länder, däremot, kunde örlogsflaggorna ha en mängd färger och
franska båtsmän, för att bara nämna ett exempel, var alltid rödklädda – om detta hade
Rudbeck nogsamt förhört sig hos åtskilliga sjömän. Att slutligen den svenska kungens
livregemente till häst och fot av tradition bar blå kläder visade att färgen förknippades
såväl med Sveriges kungar som med riket. Alla dessa belägg, menade Rudbeck, visade
otvetydigt att Platon talat om Sverige.
Illustrerade böcker var ännu på 1600-talet sällsynta i Sverige, och även om det mestadels rörde sig om enklare träsnitt var Atlantican ändå ovanligt rikt bildsatt. Man
förväntar sig därför att illustrationerna hade valts med omsorg för att understryka särskilt centrala poänger, men redovisningen ovan visar något annat. Att försöka belägga
en argumentation om färger med svartvita träsnitt ter sig skäligen poänglöst och den
valda bilden ur B 68 visar, som vi sett, inte ens den blå färg som stod i fokus – den föreställer i stället ett par röda byxor av samma modell som ett par blå byxor Rudbeck hade
sett på annat håll. Någon koppling görs inte till B 68:s text, utan bilderna har tolkats
fristående från sitt sammanhang. Det är handskriftens bildrikedom som trollbundit
betraktaren och lockat till uttolkning. Rudbecks tankekedja uppvisar samma djärva
föreningar som hans resonemang i övrigt, men den skvallrar också om en valhänthet
inför att tolka bilder. Han uppvisade en genuin oförmåga att skilja det relevanta från
det ovidkommande, vilket kan ses som ett uttryck för bildfattigdomen i dåtidens Sverige och för diskrepansen mellan kapaciteten att tolka texter och förmågan att läsa
bilder. Det ser vi också om vi går vidare till en annan illustration där Rudbeck prövar
en mer ikonografisk analys, för att använda en modern term, alltså ett försök att tyda
bildens symbolspråk och inte stanna vid dess form.

Kunglig maktutövning
I kapitel XXII är inte argumentationen fullt så tilltvingad när Rudbeck tagit sig an ett
annat bildmotiv från B 68. Här finns ett försök till symboltolkning som möjligen inte
är övertygande, men åtminstone legitimt. Relationen mellan olika numeriska uppgif-
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ter som nämndes i källorna var central i Rudbecks bevisning: tingets rådmän möttes
vart nionde år och offrade då sju ynglingar och sju jungfrur, och så vidare.
Det som Edda uthi 43 mytholog: talar om Odens ring, som hwar nijonde natt dröp af sig 8
jemngoda gullringar, menar jag intet annat betyda, än denna hwart nijonde åhrs sammankomst,
då Konungen ransakade domar och lagar och dem förbättrade, så och uptog han sina 8 rättigheter,
som hela riket och alle Skatte-kungar honom efter lag och Kungabalken skyldige woro[.]6

Det som skulle visas var alltså att Sverige haft åtta traditionella regalrättigheter. Under
karolinsk tid laborerade man just med åtta kungliga prerogativ: föra krig, sluta fred,
sluta förbund, utse sändebud, skriva ut skatter, stifta lagar, förvalta rätten samt tillsätta
ämbetsmän. Utåt garanterade kungen rikets oberoende, inåt upprätthöll han rättskipningen.7 Utan att gå närmare in på vari kungens rättigheter bestod konstaterade Rudbeck att ”Konungens afritning uthi en gammal Lagbook på Pergament skrifwen” visar
”en stor walknut med otta hörn”.8 Det är med andra ord denna bild som illustrerar
Konungsbalken i B 68 (fig. 5, jfr plansch IV).
Bandknutar eller bandflätor – geometriska figurer som slingrar in i varandra – förekom i många olika utföranden i vikingatidens konst. Att de haft
någon form av magisk eller symbolisk
betydelse kan väl antas, men just vilken är inte alltid lätt att avgöra i det enskilda fallet. Med valknut avses numera vanligen tre trianglar som flätats in i
varandra. De förekommer både i varianter som löper ihop i en evighetssymbol och i varianter med tre självständiFigur 5. Ur Atlanticans planschband (tab. 25, fig.
92 B, KK). Den anslående kungabilden ur B 68
lånar sig åt många tolkningar. Rudbeck intresserade sig mest för dess talmystiska innehåll. Kungliga biblioteket.

6 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 343.
7 Jonas Nordin, Frihetstidens monarki: Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige
(Stockhom 2009) s. 34–36.
8 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 343.
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ga kopplade trianglar.9 Valknuten är snarlik triquetran (tre sammanflätade spetsovaler) som använts i både hednisk och kristen symbolik – i det senare fallet som tecken
för treenigheten. Valknuten och triquetran anses i hednisk mytologi ha representerat
Oden och var också en krigarsymbol.
Kungabilden i B 68 uppvisar inte en valknut i ovanstående utförande och alla hedniska associationer kan omedelbart avvisas. Vad vi ser är två fyrauddiga stjärnor som
flätats in i varandra för att skapa en stjärna med åtta spetsar. Bildens huvudmotiv är en
kung med krona sittande på en stol med tre ben. I den ena handen håller han en spira,
en symbol för rätten att regera; i den andra håller han ett språkband, som möjligen ger
en ledning till stjärnans innebörd. Texten lyder data est ei potestas. Uttrycket kommer
från berättelsen om draken och vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:5 och 7, i svensk
översättning ”det fick makt” (1917) eller ”och thy warde giffuit macht” (1541). Här finns
utrymme för intressanta tolkningar. Enligt Bibelns berättelse får vilddjuret makt att
häda, makt att övervinna de heliga och regera hedningarna, makt att föra krig – detta
är avigsidan av allt världsligt herravälde, visste man i kristet svärmiska kretsar. Bildens
stjärna bör heller inte vara tillfogad av en slump. Den åttauddiga stjärnan kallas även
för Kristusstjärna och är en sinnebild för fullkomlighet och oändlighet, men även för
pånyttfödelse.10 Ett sätt att läsa kompositionen är att ge den en form av yin och yangtolkning: den värdsliga makten, som är ett nödvändigt ont, måste balanseras av och
utövas med kristen fromhet.
Janken Myrdal har översatt språkbandets text med ”åt honom är makt given”.11 En
alternativ tolkning skulle då vara att bilden vill förmedla kunglig auktoritet och att
Kristussymbolen illustrerar en makt given av Gud, antingen direkt eller indirekt. Men
för det första är en sådan gudomlig sanktion av kungamakten ett sent inslag i svenskt
rättstänkande,12 för det andra ter det sig osannolikt att man skulle välja att understödja kungliga maktanspråk med just detta bibelställe. Jag vill därför snarare se en kritisk
udd i bilden i analogi med vad Myrdal i en senare studie läst in i andra motiv i B 68.13
Illustrationen föregår Konungsbalken, som ju var att anse som en författning. Skall
man läsa bilden som en kommentar till den känsliga balansen mellan ett kungaämbete med uppgift att styrka rätten och en personlig kungamakt som hotar att slå över
9 Evighetsslinga: exempelvis bildsten från Tängelgårda I, SHM 4373. Kopplade trianglar: exempelvis bildsten från Stora Hammars, SHM 29974.
10 Frithiof Dahlby, De heliga tecknens hemlighet: Symboler och attribut. Sjunde uppl. (Stockholm
1982) s. 32, 205.
11 Janken Myrdal, ”Det medeltida Sveriges rikaste bildhandskrift”, i: Olle Ferm & Staffan Nyström (red.), Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld (Stockholm 2004) s. 447.
12 Nordin (2009) s. 44, 53–58.
13 Janken Myrdal, ”Kvinnosaksfrågan omkring år 1430”, Historisk tidskrift, 138 (2018).
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i självrådighet? Är den i själva verket ett uttryck för medeltidens konstitutionalism?14
Rudbeck nämnde över huvud taget inte bildens kristna kontext. Hans tolkningar
rörde sig generellt i ett synkront lager och i det här fallet har han valt att lyfta fram en
tidlös kungamakt med bakgrund i hednatiden. Det kanske märkligaste är ändå vad
Rudbeck inte sade om kungabilden. Omedelbart efter att ha förklarat innebörden av
valknutens åtta hörn citerade han Platons dialog Axiochus. Vi hör Odysseus när han
drar sig till minnes sitt besök hos folket vid världens ände: ”Jag såg och [ɔ: också] Minnur Thorns son, som bär dhen gyllende Spiran, och skippar lag och rätt öfwer dhe
döda, hwilcken sitter på sin Lagmans stol.”15 Denna beskrivning hade utan ansträngning kunnat knytas till B 68:s kungabild, där både stolen och spiran är framträdande
element, men redan här hade Rudbeck hastat vidare för att inte tappa sina undflyende
tankebanor ur sikte. En välvillig tolkning är att hans uppsåt var ärligt, att han var medveten om vad han gjorde och att han var förvissad om snillrikheten och beviskraften i sina egna argument. Om han inte uppfattade någon omedelbar koppling mellan
B 68:s kungabild och Odysseus’ upplevelser då var det heller inte ett argument han
försökte konstruera. Att Rudbeck drevs av en sådan troskyldig övertygelse kommer
jag att förlita mig på längre fram.
I kapitel XXIV återkom Rudbeck emellertid till kungabilden och då uppmärksammade han det som han tidigare förbigått. Det hade fordrats kraft och auktoritet, framhöll han, för att de forntida kungarnas rättskipning skulle åtlydas och uppfattas som
rättfärdig. Därför utfärdade de sina domar klädda i blå kläder och sittande på en trefotad stol ”såsom sees af wåra gamla Lagböcker på Pergament skrifna”. (Hänvisningen
till skriftunderlaget var en markering av bokens ålder och sannolikt en indirekt referens
till B 68.) Trefoten betecknade kungens tre stora ämbeten och det som dömdes från
denna tron skulle aldrig brytas – ”Tädan the Latiner och Greker hafwa fattadt thet
ordspråket: ex Tripode dictum.”16 Någon referens till Homeros görs inte i detta avsnitt.

Klädmode igen
De sista träsnitten (tab. 26, NN, MM) med motiv hämtade från B 68 är inledningsbilderna till Ärvdabalken (fig. 6) och Giftermålsbalken (fig. 7). I dessa illustrationer
är det återigen klädmodet som intresserar. Göternas andra uttåg från Skandinavien
skall ha skett vid tiden för Alexander den stores regering, då svenskarna var kända som
”kaller” (galler). Den antike grammatikern och etymologen Festus Pompejus kunde
14 Jfr Fredrik Lagerroth, Den svenska monarkin inför rätta: En författningshistorisk exposé (Stockholm 1972) s. 35–41.
15 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 343.
16 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 475.
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Figur 6. Ur Atlanticans planschband (tab. 26, NN).
Kungliga biblioteket.

Figur 7. Ur Atlanticans planschband (tab. 26,
MM). Kungliga biblioteket.

berätta att ”Kallerna kalla Belgen de säckiar som hängia wid skiortan”, något som bekräftades av hans senantike kollega Nonius Marcellus.17 Bälg ”på wårt mål” betydde
skinn eller säck, som i matbälg eller matsäck, som ju göterna förde med sig på sina
utfärder – bevis fanns i Hervararsagan och Ulfilas Bibel (”matibalg”).
Belgen kallas dhe stora armarna som wåra Fäder brukade, alldeles som Festus och Nonnius, som
wid Christi tiid lefde, dem här beskrifwa, och stå i wåra gamla Lagar afmålade […] och må wäl
kallas Belgar, ty jag tror mången Smed ingen större Smedbelg eger.18

Argumentationen ger än en gång uttryck för Rudbecks synkrona tidsuppfattning då
han kombinerade belägg från Festus (200-talet), Ulfila (300-talet), Nonius (500-talet), Hervararsagan (1300-talet), B 68 (1400-talet) och Gustav Vasas Bibel (1500-talet)
för att diskutera förhållanden på 300-talet före Kristus.
17 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 520. Se även Eriksson (2002) s. 326 f.
18 Rudbeck, Atland, 1 (1937) s. 520.

jonas nor di n

181

Sammanfattningsvis kan sägas att figurerna ur B 68 bidragit med högst perifera,
delvis lätt bisarra inslag i Rudbecks bevisföring. Samtidigt är det rimligt att anta att de
beretts plats på grund av att bilden ansetts ha en särskilt övertygande kraft – detta var
ju en självklarhet i hans andra stora bokverk, Campi Elysii, med illustrationer i naturlig
storlek av alla världens växter. Rudbeck såg en pedagogisk hierarki i botaniska studier
där den levande naturen stod högst, följd av ”levande gräsböcker” (herbarier), illustrerade floror, helst kolorerade, och slutligen beskrivande texter.19
Vilka element Rudbeck valt att lyfta fram i B 68:s bilder ter sig helt godtyckligt,
medan vissa tolkningar som till äventyrs skulle kunna uppfattas som mer näraliggande
förbigås utan kommentar. Adjektivet gammal var det närmaste han kom att förankra
handskriften tidsmässigt och stödet för den svävande dateringen var att den var nedtecknad på pergament. Av de kronologiska bestämningar på experimentell grund som
han i andra sammanhang prövade syns inga spår.20 Rudbecks deduktiva metod har fått
sin bästa sammanfattning av Strindberg:
Om Plato skildrade ett landskap med en slätt, en höjd och en flod, så kunde denna skildring passa
in på tusen landskap och sålunda på Upsalaslätten.21

B 68 har inte haft något i sak att tillföra Rudbecks slutledningar. Lagtexten som sådan rörde sig i en annan historisk dimension än hans göticistiska spekulationer och
lämnades helt åt sidan. Som här visats låg även bilderna fjärran från hans resonemang.
Likväl har handskriften utövat en oemotståndlig lockelse på honom. Om det inte var
innehållet som frestade Rudbeck måste det ha varit artefakten som sådan: en gammal
pergamenthandskrift. Just så beskrevs ofta denna typ av böcker i äldre bouppteckningar och auktionskataloger – det var inte boken som mediebärare eller textvittne
som framhölls, utan dess roll som gammalt och vördnadsbjudande föremål. Man hade
sällan intresse av att bestämma dess innehåll eller kunskap att avgöra dess ålder.
Större delen av Rudbecks bibliotek försvann i den förödande branden i Uppsala
1702, men inte allt. De viktigaste delarna av samlingen förvarades i ett särskilt säkerhetsrum som stod emot elden.22 De böckerna övertogs av sonen Olof Rudbeck d.y.,
19 Eriksson (2002) s. 247–255. Det mesta av det långt gångna verket blev lågornas rov i den stora
Uppsalabranden 1702.
20 Johan Nordström, De yverbornes ö: Sextonhundratalsstudier (Stockholm 1934) s. 142–144;
Eriksson (2002) s. 292–297.
21 August Strindberg, Svenska folket i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute, eller ett tusen
år af svenska bildningens och sedernas historia, 2 (Stockholm 1882) s. 169.
22 Erik Hamberg, ”Rudbeckarnas böcker i Leufstabruk”, i: Peter Sjökvist (red.), Kulturarvsperspektiv: Texter från en seminarieserie om specialsamlingar i Sverige (Uppsala 2018) s. 89 ff.
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vars kvarlåtenskap utauktionerades den 23 februari 1741. Bland Manuscripta in qvarto
nämns som nummer 27 ”En gammal Lagbok”.23 Vi kommer inte längre med enbart
denna oprecisa beskrivning som underlag, men vi kan påminna oss det eftermedeltida
ägarmärket i form av ett R på pärmen. Handskriften har bevisligen ägts av två personer
med denna initial: Johan Redin (före 1832) och Nils Rommel (före 1754). Rudbeck har
veterligen aldrig nämnts bland ägarna, men hans namn kan väl inte alldeles uteslutas,
vilket vi återkommer till nedan.

Den raderade Kristusbilden
Nu flyttar vi oss i stället till den raderade korsfästelsescenen i B 68 (folio 3r). När
denna åverkan på handskriften skett och av vem är okänt. På 1730-talet kopierade
amanuensen vid det kungliga biblioteket Magnus von Celse handskriftens bilder (fig.
8). Någon korsfästelse finns inte bland hans teckningar och raderingen måste ha utförts innan dess. Vi vet att B 68 hanterats av både Olof Rudbeck och Carl Lundius före
1679 och vi vet att det nuvarande bokbandet utförts efter det året.24
Bilden har blivit tämligen sorgfälligt utplånad. Kvar finns endast en omgivande
bård uppbyggd av röda och svarta pyramidformer i ett gult omgivande band – samma
inramning förekommer bland annat i det motstående Kristusmotivet (folio 2v). Att
ramen lämnats orörd antyder en avsikt att ersätta korsfästelsen med något annat motiv. Sidan innehåller även spår av text med brunt bläck som av allt att döma är senare
tillfogad men som sedermera raderats även den. Strax under mitten på sidan kan man
med lite god vilja möjligen skönja ordet ”gudh”, men i övrigt är texten oläsbar. Med
ultraviolett belysning och bildkorrigering kan man få den utsuddade bildens konturer
att framträda (jfr Anna Nilséns rekonstruktion på sidan 135 i denna volym). Korset
har sprängt den omgivande ramen och går såväl vertikalt som horisontellt ända ut till
pergamentbladets kant – tydligast syns det upptill och till vänster, där det brungrå korset inte blivit fullt utsuddat. Kristus’ högra hand är uppspikad där korset skär ramen
medan den vänstra fastnaglats utanför bården så att fingertopparna nästan vidrör bladets kant. Fötterna är lagda den ena över den andra och har hamrats fast strax ovanför
den horisontella ramdelen nedtill på sidan. Kristus’ ansikte är vänt nedåt och vridet
något åt hans högra sida. Håret delas av en mittbena och faller i långa lockar på var
sida om huvudet, som omkransas av en gloria. Bilden har haft åtminstone tre språkband: ett ovanför Kristus’ huvud och ett långt böljande på vardera sidan av kroppen.
23 Catalogus bibliothecæ b. defuncti nobil. d:n. Olai Rudbeck, archiatri et profess. med Upsaliensis,
auctione publicæ vendendæ Holmiæ a. 1741 die loco horisque solitis (Stockholm u.å.) s. 110. Trots
katalogens titel ägde auktionen rum i Uppsala.
24 Se Patrik Åströms & Eva Nyströms utredning på sidan 13 i denna volym.

Figur 8. Kopia efter B 68 utförd av Magnus von Celse på 1730-talet. Under bilden läses: ”Denna finnes bland
taflorne til Rudb. Atl.” Ur D 322d, Kungliga biblioteket.
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Måhända går ordet ”son” att utläsa till vänster, annars är texten otydbar. I den undre
marginalen läses ägaranteckningen ”N. Rommel”, som med största sannolikhet tillfogats efter att bilden raderats. I bildens övre vänstra hörn har ritats in en smal rektangel
med brunt bläck, cirka 30 millimeter lång och 4 millimeter bred. Den är tecknad över
den korsfästes raderade arm men ansluter till ett av de geometriska mönstren i ramen.
Allt pekar på att det är ett sekundärt tillägg avsett att anknyta till sparade delar av det
ursprungliga motivet.
Detta är vad vi objektivt kan säga om denna raderade bild, men det ger oss ingen
förklaring till varför motivet har utplånats. För att närmare förstå omständigheterna
är tre frågor intressanta att söka svar på: Vem har raderat bilden? Vilket var uppsåtet?
Vad var tänkt att komma i dess ställe? Några säkra svar går för närvarande inte att få
på någon av frågorna och här skall prövas några spekulationer som i djärvhet kan sägas
närma sig Rudbecks metod.

Konfrontation av de misstänkta
Handskriftens första kända ägare var Nils Rommel, räntmästare vid Uppsala universitet. Vi känner inte hans födelseår, men han dog 1754, utblottad och olycklig, om man
får tro Carl von Linné, och det är rimligt att anta att förvärvet skedde först en bit in på
1700-talet.25 Som nyss antytts håller jag det för sannolikt att raderingen gjordes innan
Rommel fick boken i sin ägo, troligen under 1600-talet. Fyra personer ligger nära att
dra in i de misstänktas krets: i första rummet Olof Rudbeck, som visade intresse för
boken, och Carl Lundius, som av tidigare forskare redan anklagats för andra ingrepp
i handskriften. Till detta par bör fogas fornforskaren Olof Verelius (1618–1682), som
tillvitats komprometterande gärningar i samband med tidens mest infekterade antikvariska fejd. I diskussionen kan vi heller inte undgå att nämna den beryktade urkundsförfalskaren Nils Rabenius (1648–1717), som bevisligen kunde handskas skrupellöst med
gamla källor och som vi vet umgicks med Lundius och utbytte handskrifter med denne.
I det rika bibliotek Rabenius efterlämnade ingick tre laghandskrifter i kvartoformat,
däribland ”En gl: skrifwen Swensk lagbok” och ”En ganska gl: d:o på pergament skrifwen”. Närmare uppgifter än så går dessvärre inte att erhålla.26
Som inledningsvis påpekats har Rudbeck ibland misstänkts för men aldrig överbevisats om att själv ha förfarit bedrägligt med sina källor. Mot bakgrund av den ovan
25 Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina, utg. Elias Fries & Theodor Magnus Fries,
ny uppl. (Uppsala 1878) s. 39 f.
26 Förteckning över Rabenius’ bibliotek upprättad i januari 1719, Nordinska samlingen, 81,
UUB, pag. 68r. De bägge handskrifterna är upptagna som nr 203 och 204 bland i övrigt
tryckta kvartovolymer.
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redovisade metoddiskussionen finner jag det mindre sannolikt att han skulle ha manipulerat B 68. Han var alldeles uppenbart tillfreds med de mest långtgående och halsbrytande associationer och tycks inte ha känt något behov av att fabricera mer övertygande underlag för sina vilda slutledningar.
Hans lärare och vän Verelius lät däremot inte sällan sitt humör gå ut över sitt omdöme, även då tid för besinning gavs. Från 1672 och under decenniets återstod var han
inblandad i en långdragen fejd med historikern Johannes Schefferus om det hedniska
Uppsalatemplets egentliga läge. Schefferus ansåg att det legat på platsen för Trefaldighetskyrkan i Uppsala, medan Verelius förfäktade den uppfattning som senare accepterats av historievetenskapen, att det låg fem kilometer därifrån, i Gamla Uppsala.27
Striden gällde mer än en sakfråga, det var en kamp om vetenskapliga grundsatser. Enkelt uttryckt hade Verelius rätt i sak även om hans metod var fel, medan det motsatta
gällde för Schefferus. Verelius kämpade med näbbar och klor för sin uppfattning, eller
med Sten Lindroths ord:
För Verelius, sekunderad av Rudbeck, stod inte bara den vetenskapliga hedern på spel. Kampen
om hednatemplet gällde själva kärnan i Atlantican, den var en förpostfäktning om dess principer,
innan det stora verket ännu utkommit.28

Verelius slungade ur sig teorin att den ännu kvarstående kyrkan i Gamla Uppsala delade grundmurar med det forna hednatemplet, en tes som förlöjligades av Schefferus,
som började få övertag i debatten. I detta skede förbjöd universitetskanslern Magnus Gabriel De la Gardie allt vidare utbyte i frågan för att inte hela akademin skulle
hamna i vanrykte. Som av en händelse upptäckte då den allt mer frustrerade Verelius
ett tidigare okänt aktstycke i Rudbecks samlingar, ett pergamentbrev skrivet 1271 av
Västeråsbiskopen Karl. Här fann Verelius stöd för sina teorier och lät genast trycka
brevet – en urkundspublikation kunde ju inte bryta mot kanslerns förbud! Schefferus
lyckades emellertid ganska omedelbart och med stort eftertryck avfärda dokumentet
som ett falsarium.29 I detta skede kan man tänka sig att Verelius var beredd till allt
mer desperata åtgärder. Hade han redan beträtt förfalskarbanan och då varit alltför
27 Denna akademiska strid är välutredd i litteraturen, se Claes Annerstedt, ”Schefferus och Verelius: En litterär fäjd i sjuttonde seklet”, i: Ur några antecknares samlingar: Gärd af tacksamhet
och vänskap till mästaren i svensk bokkunskap G. E. Klemming (Uppsala 1891) s. 119–150; Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia, 3:2
(Stockholm 1933) s. 322–366; Henrik Janson, ”Äkta förfalskning åter bevismaterial”, Scandia,
67 (2001).
28 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria: Stormaktstiden (Stockholm 1975) s. 312.
29 Johansson (1955) s. 20.
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försiktig? Kunde en anslående gammal lagbok med en Kristusframställning jämte en
avgudabild kanske bli det avgörande bevis som slutligen slog fast kopplingen mellan
det hedniska och det kristna templet? Varför fullföljdes då inte försöket? År 1679
ändrades fejdens förutsättningar då först Schefferus dog och därpå Atlanticans första
volym utkom med många fantastiska argument. De mest förtvivlade åtgärderna behövde inte längre tillgripas om än Verelius fortsatte sin debatt med Schefferus även
sedan denne lagts i graven.
J. Viktor Johansson, som studerat denna historia, har frikänt Verelius från skuld i
målet. Som skäl anför han Verelius’ ”trohjärtade uppträdande i hela denna affär”, ett
rentvående på liknande grund som mitt friande av Rudbeck ovan – i bägge fallen rör
det sig om intuitiva snarare än empiriskt grundade antaganden.30 Johansson utpekar
i stället två andra misstänkta som vi nu i tur och ordning skall diskutera i relation till
B 68: Lundius och Rabenius.
Lundius har länge beskyllts för manipulationer, och i hans fall involverar en av anklagelserna rentav B 68. Han skall enligt Carl Johan Schlyter ha raderat bokstäver i
ordet eriksgata för att få en läsning som passade hans syften. Ingreppet torde ha företagits i samband med Daniel Forelius’ dissertation De obligatione civis Suionici, om sveonernas medborgerliga förpliktelser, framlagd 1686 under Lundius’ presidium. Lundius
har beslagits med att ha befordrat många osanningar. Att han även är skyldig till att
ha gjort åverkan på B 68 är dock snarare postulerat än bevisat. Jan Eric Almquist har
kastat fram tanken att det kan ha varit respondenten Forelius som utförde ingreppet
för att rädda en ohållbar teori som han serverats av sin handledare.31
I Rabenius’ fall stannar ogärningarna inte vid misstankar. Det är välkänt att han
varken drog sig för att överarbeta eller att helt fabricera gamla källor. Han verkar heller inte ha varit beroende av ett tydligt motiv – förmågan och tillfället var många
gånger tillräckligt. Hans äldsta kända förfalskningar är från 1670-talets mitt och metoderna var mångskiftande. Han producerade hela dokument, som han i somliga fall
sedan spred i avskrifter; han raderade och gjorde tillägg i originaltexter; han förfals
kade mynt, förvanskade sigill och förfärdigade falska anvapen. Rabenius skrevs in vid
Uppsala universitet i februari 1671 och prästvigdes två år senare. Nils Ahnlund håller
det för troligt att han redan vid denna tid kom i kontakt med Rudbeck och Lundius,
men har inga uppgifter som styrker antagandet.32
30 Johansson (1955) s. 21.
31 Konungsbalken, kap. 7, B 68, Uppsala universitetsbibliotek (UUB), f. 24v, 25r; Samling af
Sweriges gamla lagar (SSGL), utg. C. J. Schlyter, SSGL 3: Upplandslagen (Stockholm 1834)
s. 455 f.; jfr SSGL 4: Södermannalagen (Lund 1838) s. VI f.; Jan Eric Almquist, ”Carl Lundius
d.y.”, Svensk juristtidning, 29 (1944) s. 652 f.; Johansson (1955) s. 24 f.; Lindroth (1975) s. 300 f.
32 Ahnlund (1927) s. 30; jfr Jan Liedgren, ”Nils Rabenius’ samling av medeltidsbrev och deras
proveniens”, i: Olof Jägerskiöld & Åke Kromnow (red.), Donum Boëthianum: Arkivvetenskapliga bidrag tillägnade Bertil Boëthius 31/1 1950 (Stockholm 1950) s. 227 f.
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Figur 9. Ägarinitial på pärmen
till B 68. Denna sida har varit
nedklistrad som försätts i det ursprungliga medeltida bandet och
R:et måste alltså vara ett senare
tillägg. Uppsala universitetsbibliotek.

Figur 10. Nils Rabenius’ namnteckning. Ur Ericsbergsarkivets
autografsamling, Riksarkivet.

De förfalskningar av Rabenius’ hand som är enklast att avslöja hänger samman med
hans önskan att skapa storslagna anor åt sig själv. ”Lätt igenkännliga äro de förfalskningar, som syfta till att prestera belägg för hans uppdiktade förfäder av Rabbesläkten.
[…] I många fall märker man lätt förfalskningen på Rabbenamnet, på bläckets karakteristiska bruna färg eller på handstilen.”33 I B 68 finns, som redan nämnts, en ägarinitial, ett versalt R med en kommaliknande släng över (fig. 9). Bokstaven står på bokens
första pergamentblad (folio 1r), som enligt Patrik Åström varit nedklistrat som försätts
i ett tidigare band. Handskriften ägdes en period av titulärlagmannen Johan Redin
(1747–1832) och det har antagits att det är hans initial. En senare hand, från 1800-talet,
har tillfogat ”Redin” som förklaring inom parentes, men frågan är om detta är riktigt.
Åström daterar bandet till sent 1600- eller tidigt 1700-tal, det vill säga innan Redin
kom över handskriften. Hade det inte varit naturligare för honom att applicera sitt
33 Liedgren (1950) s. 226.
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ägarmärke utanpå det nya bandet, och bör man inte snarare föreställa sig att initialen
anbringats på det som då var utsidan av volymen någon gång efter att de ursprungliga
pärmarna avlägsnats men innan de nya tillfogats? Går det att tänka sig att denne någon kan ha varit Rabenius, som än en gång velat knyta ett medeltida aktstycke till sin
egen uppdiktade släkthistoria? Kan B 68 ha varit en av de tre gamla lagkodexar som
han enligt biblioteksförteckningen ägde? R:et med sina runda former är inte helt olikt
andra textprov av hans hand (fig. 10). Ovan har påpekats att även Olof Rudbeck kan
ha varit ägare av boken, även om han inte är känd för att ha efterlämnat ägarmärken i
sina böcker.34 Nils Rommels namn skall inte heller uteslutas ur diskussionen, men initialen uppvisar liten överensstämmelse med hans krumeluriga namnteckning på annat
håll (folio 3r), och man måste också fråga sig varför han ansåg det nödvändigt med två
ägarmärken med några sidors mellanrum. Medges skall dock att han är ett mer närliggande alternativ än Redin.

Är Carl Lundius den skyldige?
Vad var syftet med att radera bilden och vad skulle ersätta den? Att utplåna en elaborerad och av allt att döma välgjord bild av Frälsaren på korset torde även för den
mest samvetslöse förfalskare ha krävt en god anledning. Vilken gissning man föredrar
blir därför beroende av i vilken buske man söker gärningsmannen. Mer än spekulationer kan det nämligen inte bli fråga om utifrån nuvarande kunskapsläge. Jag lämnar
Rudbeck därhän eftersom jag inte uppfattar hans motiv som tillräckligt starka – han
klarade sig tillräckligt långt med sin egen medvetandeström. I stället koncentrerar jag
mig på de bägge huvudmisstänkta: Lundius och Rabenius.
Lundius hänvisade till B 68 för rättshistoriska överväganden i inte mindre än fem
dissertationer. De behandlade de gamla svearnas medborgerliga plikter (1686), geternas
förste lagstiftare Zamolxis (1687), kungamaktens ursprung (1692), arvsrätten (1697)
samt svearnas rätt och rättskipning (1703).35 Det andra arbetet är det mest omfattande
och också det mest beryktade. Lundius förfäktade där teorin att svenskarnas förfäder,
geterna, hade fått sina första lagar från Zamolxis (även känd som Salmoxes, Gebeleizis,
Beleixis etc.). Geterna/göterna/svenskarna blev sedan laggivare åt andra folk.
Berättelsen om Zamolxis var i första hand känd från Herodotos’ (484–425 f.Kr)
historia, där han beskrevs som en tidigare slav till Pythagoras. När Zamolxis återvände
till sina enkla landsmän var han fullproppad med grekisk visdom och blev snabbt en
inflytelserik herre:
34 Detta har bekräftats för mig av Erik Hamberg och Peter Sjökvist.
35 Se förteckning i Patrik Åströms & Eva Nyströms bidrag på sidan 19.
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han förfärdigade en hall, där han underhöll och utfodrade ledarna bland sina landsmän, och lärde
dem att varken han eller hans gäster eller någon av deras avkomma någonsin skulle dö, utan att de
skulle hamna på en plats där de skulle leva för evigt och njuta allt det goda.

Medan Zamolxis lärde ut detta grävde han i hemlighet ett underjordiskt hålrum där
han en dag gömde sig och var borta i tre år. På det fjärde året återuppstod han till synes
från de döda och hans förkunnelse om sin egen odödlighet vann därefter allmän tilltro
och geterna dyrkade honom efter det som himlens härskare.36
Även Strabo (cirka 64 f.Kr.–24 e.Kr.) har efterlämnat en utförlig beskrivning av
Zamolxis. När han efter tiden som slav återkom till sitt folk kunde han tyda tecknen
i skyn, blev rådgivare åt geternas kung, upphöjdes till präst åt den högste guden och
kom med tiden att själv betraktas som en gud. En sådan överstepräst fanns därefter
hos geterna ända intill Strabos samtid.37 På 500-talet kunde Jordanes likaledes berätta
att Zalmoxis hade besuttit ”utomordentlig filosofisk bildning” och att goterna därför ”alltid varit visare än nära nog alla andra barbarfolk och kan nästan jämföras med
grekerna”.38
Vad vi får oss serverat genom dessa historier, som var välkända genom utförliga
referat hos Johannes Magnus, är alltså ett slags forntida filosof och proto-Kristus.39
För 1600-talets storsvenskar som ville koppla sin historia till göterna var det onekligen ett bekymmer att de historiska vittnesbörden otvetydigt framställde de forntida
anfäderna som hedningar och som de kristna folkens gissel. Lösningen var alltsomoftast att framställa göternas förmenta hedendom som ett ytfenomen och i stället hävda
att deras religionsutövning i själva verket uttryckte en form av naturlig monoteism.40
Alla var dock inte övertygade om Zamolxis’ betydelse i den svenska historien. ”Den
svenska lagfarenhetens fader”, Johan Stiernhöök (1596–1675), publicerade 1672 sitt
stora arbete om svearnas och göternas forna rätt, De jure Sveonum et Gothorum vetusto,
där han underkände kopplingen mellan göter och geter och höll det för osannolikt att
Zamolxis över huvud taget var en historisk gestalt.41 Kan man, mot denna bakgrund,
Herodotos, Historia, 4:94–96.
Strabo, Geografi, 7:3.
Jordanes, Getica: Om goternas ursprung och bedrifter (Stockholm 1997) 39–40.
Johannes Magnus, Goternas och svearnas historia (Stockholm 2018) bok 1:12–13, 3:15–16.
Zamolxis/Zalmoxis har behållit denna position i en särskild form av modern rumänsk historisk mytbildning, dacomani eller thracomani; se Lucian Boia, History and myth in Romanian
consciousness (Budapest 2001) s. 99 f.
40 Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk: Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Eslöv 2000) s. 222.
41 Hans Helander, Neo-Latin literature in Sweden in the period 1620–1720: Stylistics, vocabulary
and characteristic ideas (Uppsala 2004) s. 300–302.
36
37
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tänka sig att Carl Lundius, i en stund av inspiration, en gång för alla velat tysta tvivlarna genom att triumfatoriskt visa upp en laghandskrift av odiskutabelt hög ålder där
Kristus, jordens frälsare, samsades på samma uppslag som Zamolxis, göternas förkristna överstepräst och laggivare? (Minns ordet ”gudh” som tillförts ovanpå raderingen
och därefter självt utsuddats.) Hade det inte varit ett underbart bevis både för det faktum att göterna skänkt lagar åt hela den civiliserade världen och att de aldrig egentligen hängett sig åt avguderi! I sin avhandling citerade Lundius en gammal pergamenthandskrift på fornnordiska och han lät förstå att det fanns flera sådana ”membranei
codices” som bevisade de svenska lagarnas koppling till Zamolxis.42 Allt tyder på att
Lundius gjort tillskrifter på grekiska (se nedan), ett språk han synbarligen behärskade,
men vi vet inte vilken förmåga han hade som tecknare. Att i berusad entusiasm radera
den befintliga bilden var snabbt gjort; att förse sidan med en trovärdig ersättningsbild
desto knepigare. Kan försöket ha stannat vid det avlånga föremålet uppe till vänster?
Det var lätt att tillfoga, men vad skulle det föreställa? En spira? Ett spjut? En stav?43
Eftersom den vördnadsbjudande men underutnyttjade handskriften lånade sig åt
så många förunderliga bevis kunde det definitivt vara vetenskapligt inbringande att
försöka hjälpa sanningen en bit på vägen. Schlyters anklagelse mot Lundius avser ingrepp utförda till den första dissertationen, framlagd 1686. Han kan även knytas till en
annan uppseendeväckande förvanskning av B 68, som har ett samband med Zamolxisdissertationen. På ömse sidor om kungens krona i vinjetten till Konungsbalken går det
att skönja de grekiska orden αὐτεξουσία (aftexousía) och δεσποτεία (despoteía): ’(själv)
kontroll’, ’(själv)bestämmande’ respektive ’despoti’.44 Vi kan utgå från att tillskrifterna
är betydligt yngre än bilden; kunskaperna i grekiska var under medeltiden mycket
begränsade i norra och västra Europa och torde ha varit nära nog obefintliga i Sverige.45 Lundius hänvisar till dessa ord både i dissertationen om Zamolxis och i ett senare
brev till Bengt Oxenstierna. De stödde de absolutistiska satser han förespråkade och
42 Johansson (1955) s. 23. Se vidare Vilhelm Gödel, ”Hjalmars och Hramers saga: Ett litterärt
falsarium från 1690”, Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 9 (1896) s. 153 f.; Henrik Schück
(1933) s. 108 f.
43 Lucian Boia säger att det aldrig funnits någon utbildad ikonografi kring Zamolxis: ”Zalmoxis
never appears in representations of any kind, either in the pre-Roman period […] or in Roman
Dacia”; Boia (1999) s. 99. ”Il n’y a aucune source archéologique, iconographique ou épigraphique à son sujet”, det vill säga Herodotos’ skildring av Zamolxis; Dan Dana, ”Occultations de
Zalmoxis et occultation de l’histoire: Un aspect du dossier Mircea Eliade”, Anabases, 5 (2007)
s. 11.
44 Tolkningen av de svagt framträdande orden har gjorts av Eva Nyström. Klassisk grekiska
saknade ett begrepp för stat och aftexousía har i senare tider använts som ersättningsord.
45 Den första lärostolen i grekiska inrättades i Florens 1397; Stephan Füssel, Gutenberg och hans
verk (Nora 2000) s. 55, 68 f.
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bevisade att ”Konungen allena är öfver alla sina undersåtare som i Sverige byggia och
boo regerande” och att ”Konungen allena råder öfver land, fästningar, städer och hela
rijket”.46 Det finns all anledning att tro att det är Lundius själv som tillfogat orden.
Om tillvitelsen stämmer var bollen alltså redan i rullning när Zamolxis-tesen offentliggjordes. Några raderade bokstäver följdes av några tillagda ord; dessa lyckade
förfalskningar lockade möjligen till en ny, ännu djärvare: tillfogandet av en helt ny
bild. Kanske skedde ingreppet efter disputationen, som kanhända inte hade befäst
hans teori med den kraft som förväntats. Förutom de nämna ingreppen är Lundius
redan misstänkt för att ha fabricerat ett pergamentbrev till stöd för avhandlingens teser, möjligen i maskopi med Rabenius. Hade han behov av ännu fler bevis för att tysta
kritikerna? Eller har Lundius handlat i god tro, som Ahnlund håller öppet för?47 Innan
vi fäller utslag bör vi först pröva en annan tanke.

… eller Nils Rabenius?
Nils Rabenius är den mest notoriske serieförfalskaren i svensk historieskrivning. Eftersom han bevisligen umgicks i de aktuella kretsarna och delade deras historiesyn kan
hans namn inte lämnas utanför diskussionen. En stor del av Rabenius’ förfalskningar
syftade till att lyfta fram hans egen person. Vi känner inte B 68:s ägarförhållanden
under den tid det här är frågan om, 1670–1680-talet. Ovan har förslaget kastats fram
att den kan ha innehafts av Rabenius. Hans vistelse i Uppsala sammanfaller tidsmässigt
med Rudbecks arbete med Atlanticans första del. Att handskriften ägdes av Rabenius
och bara lånades ut en kort period kan förklara Rudbecks impressionistiska användning av den. Nog hade väl dess många intressanta illustrationer kunnat låna sig till
spänstigare tolkningar än dem vi sett prov på ovan, om mer tid funnits?
Vare sig Rudbeck eller Lundius eller någon annan källa nämner någon oförstörd
Kristusbild, vilket i och för sig inte är underligt. Den kristna ikonografin hade lite att
tillföra de forntida spekulationer som var i brännpunkten. Däremot kan det förmodas
att Rabenius inte hade vågat förstöra hela bildsidor sedan två renommerade Uppsalaprofessorer bekantat sig med handskriften. Ingreppet bör därför ha skett innan de
visade intresse för den och då är det mindre sannolikt att förvanskningen syftade till
att stödja deras storvulna spekulationer om Sveriges forntid. Gick försöket i stället i
riktning mot att, som i så många andra sammanhang, lyfta fram den påhittade Rabbesläkten? Från andra källor känner vi Rabenius’ hemmasnickrade vapensköld: ett kors
46 Carl Lundius till universitetets kansler, 14/4 1691, citat efter Claes Annerstedt, Upsala universitets historia: Bihang, 2: handlingar 1655–1694 (Uppsala 1910) s. 366. Jag tackar Bo Lindberg
för denna referens. För omständigheterna kring brevet, se Annerstedt, II:1 (1908) s. 287–293.
47 Ahnlund (1927) s. 149 ff.

Figur 11. Nils Rabenius’ egenkomponerade exlibris, avsett att suggerera gamla adliga anor. Kungliga biblioteket.
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med en krona över, ovanför skölden ett benrangel i rustning med armarna i vädret
hållande en våg i händerna (fig. 11). Finns det inte flera inslag här som närmar sig ett
krucifix i utseendet och som med ganska små ingrepp skulle kunna ritas om till en
storslagen frontespis med en variant av Rabbe-vapnet? Kan försöket ha blivit honom
övermäktigt och modet att fullfölja teckningen svikit sedan handskriften blivit känd i
vidare kretsar? Mindre ingrepp kunde han möjligtvis fortfarande komma undan med
och kanske har Almquist rätt då han frågar om någon annan än Lundius kan ha raderat bokstäver för att hjälpa honom på traven i hans bräckliga bevisföring. Vore det
inte en triumf för den manipulative komministern att ha bidragit med det avgörande
bevis som bekräftade den rättslärde professorns teser! Är alltså Rudbeck och Lundius
de bedragna och den verkligt skyldige Rabenius? Ständigt denne Rabenius!

Sammanvägning
Efter denna sakframställning är det dags för plädering. Vi har flera misstänkta, men
några avgörande bevis står inte att få. Vi kan som bäst formulera en hypotes baserad på en uteslutningsmetod. Jag vill lägga fram tre kriterier för indicieprövningen:
Motiv: Hade den misstänkte något uppenbart att vinna på att vandalisera historiska
urkunder? Erfarenhet: Kan vederbörande överbevisas om att ha gjort liknande ingrepp i andra sammanhang? Tillfälle: Hade den misstänkte tillgång till B 68 vid något
tillfälle då gärningen kan ha begåtts?
Ovan har jag avfört Olof Rudbeck från de misstänktas skara på grund av bristande
motiv. Hans troskyldiga hantering av de historiska källorna var tillräcklig i sig och han
hade inget behov av fabricerade bevis för sina fantastiska slutledningar. Jag medger att
denna slutsats är grundad i intuition snarare än empiri, men om vi godtar en brist på
motiv kan övriga kriterier lämnas därhän.
Olof Verelius hade onekligen motiv: hans fejd med Schefferus var så förbittrad att
han flera gånger tappade omdömet. Han har misstänkts för men inte överbevisats om
annan förfalskarverksamhet; i alla händelser var han beredd till att tänja på regler för
att få rätt. Däremot finns inga uppgifter som förbinder honom med B 68.
Nils Rabenius hade både motiv och väldokumenterad erfarenhet av att förfalska
urkunder. Det finns omständigheter som antyder att han kan ha hanterat B 68, men
inga säkra uppgifter. Han kan ha umgåtts med såväl Rudbeck som Lundius under den
kritiska perioden, men inte heller det kan fastlås utan tvivel.
Carl Lundius hade motiv och tillfälle, troligtvis även erfarenhet. C. J. Schlyter beskyllde honom på 1800-talet för att ha raderat text i just B 68, och även om en annan
misstänkt (Forelius) utpekats kvarstår Lundius som den mest sannolike gärningsmannen. Han misstänks rentav för manipulationer av självaste Silverbibeln och Ingemar
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Carlsson har kallat Lundius för ”Rabenius nära vän och förfalskarbroder” som sysslade
med ”rent bedrägeri”.48
För att sammanfatta: Verelius hade motiv och möjligen erfarenhet, men inget dokumenterat tillfälle; detsamma gäller Rabenius, som annars var den mest erfarne förfalskaren i kretsen. Kvar står Lundius som den ende med såväl motiv som erfarenhet
och tillfälle; Rudbecks uppgift som citerades i inledningen antyder att Lundius till och
med kan ha varit handskriftens ägare på 1670-talet. Misstankarna styrks ytterligare av
de tidigare obeaktade tillskrifterna på grekiska. Clas Annerstedt har talat om en uppsaliensisk förfalskarverkstad ”i stark förbindelse med den Rudbeckianska skolans koryfeer” vid denna tid.49 Spåret har tagits upp av J. Viktor Johansson. ”Om inte Rudbecks
svåger, professor Carl Lundius, var denna verkstads föreståndare,” skriver han, ”så har
han i varje fall tagit livlig del i dess produktion.”50 Henrik Janson menar att den förfalskade urkund som Verelius försökte anföra som belägg mot Schefferus sannolikt producerats i samma miljö och att vissa omständigheter pekar särskilt mot Lundius.51 Raderingen i B 68 bör rimligen hänföras till denna krets och på grundval av indicier som
inte räcker till en fällande dom vill jag peka ut Lundius som den främste misstänkte.
Rudbeck slutligen. Jag har kanske lite väl lättvindigt avfört honom från de misstänktas skara. Däremot hoppas jag att min fallstudie visat att bilderna i Atlantican
förtjänar ett fördjupat studium. Detta skulle ge oss mer information om 1600-talets
bokproduktion och den vetenskapliga bildens framväxt, och det skulle ge oss ytterligare en nyckel till Rudbecks vildvuxna men fascinerande tankevärld.

48 Ingemar Carlsson, På lögnens väg: Historiska bedrägerier och dokumentförfalskningar (Lund
1999) s. 142 f.
49 Annerstedt, II:2 (1909) s. 208.
50 Johansson (1955) s. 26.
51 Janson (2001) s. 51.
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