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Abstract:   
 
In this thesis, the TEI (Text Encoding Initiative) encoding scheme is investigated as a 
system for storing metadata about manuscript material and 18th century first prints in the 
Swedenborg Archives at the Swedish Royal Academy of Sciences. The aim of the study 
is to test the functionality of TEI as a metadata system in cataloguing a special 
collection.  
 Some criteria of functionality are formulated, and examples of encoded 
catalogue entries are described and analysed. It is demonstrated how descriptive 
metadata have been registered within the TEI header, while structural metadata have 
been recorded within the text element of the TEI file. 
 On the whole, TEI is considered to be a functional tool that matches the 
present purposes. Some weaknesses are pointed to, however: For example, the TEI 
encoding scheme is not perceived to be fully satisfying for presenting descriptive 
metadata about manuscripts and prints in the same volume, and, moreover, it is not 
considered fully appropriate for describing abstract logical text structure in relation to 
the physical structure of the document. 
 Lastly, TEI is compared to two other metadata systems, the AACR2, ch. 4, 
and AMREMM. A general conclusion is that the TEI offers a set of guidelines that can 
easily be adapted to specific needs, while a system for cataloguing in a more proper 
sense must also contain a set of rules concerning what categories of data are to be 
included, and in what form it is to be done. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Naturvetenskapsmannen och teosofen Emanuel Swedenborg (1688-1772) är en 
betydelsefull gestalt i litteraturhistorien nationellt och internationellt. Swedenborg var 
medlem av Kungl. vetenskapsakademien i Stockholm – han valdes in på förslag av Carl 
von Linné redan 1741 – och redan några månader efter Swedenborgs död överlämnades 
större delen av hans bevarade manuskript till akademiens bibliotek och arkiv för att 
förvaras där. Idag omfattar Swedenborgsarkivet drygt 80 inbundna volymer med 
handskrivet material (autografer), en stor mängd förstaupplagor av de verk av 
Swedenborg som utkom redan under livstiden, men också övrigt material, såsom 
korrespondens kring samlingen.  
 
Swedenborgsarkivet vid Vetenskapsakademien och Astrid Lindgren-arkivet vid 
Kungliga Biblioteket var de första svenska arkiv som UNESCO förde upp på listan över 
arkiv och dokument av värde för hela mänskligheten, ”Memory of the World”, 2005.1 
Detta innebar ett internationellt erkännande av arkivens betydelse och bevarandevärde, 
men också ett särskilt ansvar – nationellt och på institutionsnivå – att verka för 
bevarande och tillgängliggörande av samlingarna. 
 
Swedenborgsarkivet har inte genomgått någon fullständig statusinventering sedan det 
anlände till Kungl. vetenskapsakademien (fortsättningsvis förkortat KVA) 1772. 
Konserveringsåtgärder behöver utföras i flera fall – en del av bokbanden är svårt 
skadade och det finns exempel på svår bläckfrätning – och trots att enorm energi genom 
århundradena ägnats åt kopiering, utgivning och genomforskande av materialet i 
samlingen återstår mycket att göra även när det gäller kartläggande av samlingens 
innehåll.2  
 
Jag har tidigare varit verksam som latinfilolog och på olika sätt arbetat med texter från 
svensk medeltid och stormaktstid. Jag har även varit engagerad i ett projekt där språket i 
Emanuel Swedenborgs naturvetenskapliga arbeten studerades.3 Tillsammans med den 
ordinarie personalen vid Centrum för vetenskapshistoria, Karl Grandin (föreståndare 
och projektledare), Maria Asp och Anne Miche de Malleray (arkivarier) och Jonas 
Häggblom (konservator), driver jag nu ett projekt som syftar dels till bevarandeåtgärder, 
dels till att framställa en ny katalog över Swedenborgsarkivet i KVA.4 Katalogen skall 

                                                 
1 http://portal.unesco.org [08-08-26]. 
2 Här vill jag gärna citera ett av den svenska Swedenborgforskningens allra främsta namn, Inge Jonsson 
(1999, s. 8): ”The documents have been translated into English for obvious reasons, but this entailed some 
misunderstandings of the texts; and, when manuscripts were photographed, the enormous amount of 
material was edited in such a way that the most important parts from the point of view of historical 
research were often left out. To appreciate Swedenborg’s erudition and to recognize his sources of 
inspiration, it is still necessary to consult the manuscripts, which have been kept in the library of the 
Royal Academy of Sciences in Stockholm since December 1772, when the permanent secretary paid the 
haulage cost for a chest containing some 20.000 handwritten pages. A tremendous amount of work still 
remains to be done before all of these manuscripts will have been analyzed.”  
3 Projektet har hittills bl.a. resulterat i en databas som fortfarande är under utveckling, jfr 
www.lingfil.uu.se/swedenborg [08-08-26]. 
4 http://www.center.kva.se/engelska/swedenborg_project.htm [08-08-26]. Projektet finansieras av 
Riksbankens jubileumsfond. 
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produceras digitalt och presenteras på en allmänt tillgänglig webbplats, men också ges 
ut i pappersform. 
 
När det gäller övergripande beskrivningar av samlingar av arkivmaterial finns det väl 
utvecklade metoder på arkivområdet. För Swedenborgsarkivets del kommer en allmän 
arkivbeskrivning att utföras i det XML-baserade systemet EAD (Encoded Archival 
Description).5 Detta medger export av katalogposter till den nationella databasen 
Ediffah, vilket har tydliga fördelar eftersom det finns en önskan hos värdinstitutionen att 
utveckla ett system för arkivbeskrivning i elektronisk form som kan användas även på 
andra samlingar. Men för den detaljerade beskrivningen av handskrifter och äldre tryck 
i Swedenborgssamlingen är det nödvändigt att söka en annan, kompletterande modell.6 I 
första skedet är katalogen tänkt att vara ett redskap för att orientera sig i de fysiska 
volymerna i Swedenborgsarkivet. Men katalogen skall ha ett format som är så öppet att 
det tillåter en fortsatt framtida digitalisering i form av bildåtergivningar och/eller 
textutgåvor. I föreliggande uppsatsarbete skall TEI (Text Encoding Initiative) i sin 
senaste version, P5, prövas som system för utformning av katalogposter som beskriver 
enskilda volymer i Swedenborgssamlingen. 

1.2. Uppsatsens problem 
 
Med dagens teknik är det relativt enkelt att skapa digitala fotografiska återgivningar av 
både äldre tryck och handskrifter. Räcker det då inte att digitalisera och se till att 
bildåtergivningar finns tillgängliga i elektronisk form? Är inte handskrifts-
/detaljkatalogernas tid förbi? Hur kan det vara intressant att utveckla nya sådana i vår 
tid? Det är frågor jag fått under arbetet med Swedenborgssamlingen. 
 
Men det faktum att tusentals textsidor läggs in databaser och placeras på webben 
innebär i sig tillgänglighet bara i mycket begränsad mening – det digitala formatet 
ställer nya krav på organisation och struktur.7 Många med mig har erfarenhet av att 
bläddra förtvivlat bland digitalfoton tagna i samband med arkivstudier. Att bara märka 
bilderna med volym och sida räcker inte särskilt långt.8 Att endast fotografera av alla de 
20.000 manuskriptsidorna i Swedenborgsarkivet, ordna dem efter volym och göra dem 
åtkomliga via en webbsida vore i sig inte en tillfredsställande lösning. Det är en 
utmaning att hitta ett lämpligt system för att beskriva innehållet i samlingen, en form 
som i förlängningen medger att man presenterar bildåtergivningar av det. 
 
Det finns i själva verket talrika exempel på hur man arbetar med nya modeller för 
kataloger över specialsamlingar i den digitala miljön.9 En av dessa modeller har jag 

                                                 
5 Jfr Pitti, 1999, och se http://www.loc.gov/ead/ [08-08-26]. 
6 Jfr Andersson i utkast till rapport, september 2007, s. 23: ”När det gäller … exempelvis en enstaka 
handskrift, behövs det nog ytterligare arbete på biblioteken/arkiven för att fastställa en EAD-praxis. Det 
är dock viktigt att framhålla att denna fråga rör själva formatet och är oberoende av vilket system man 
använder. Möjligen måste man … kombinera EAD-beskrivningen med ett annat beskrivningsformat som 
lämpar sig bättre för detaljerade beskrivningar av ett enskilt objekt.” 
7 Apropå lagring och presentation av text citerar Dahlström, 2006, s. 71, Geoffrey Furbergs träffande och 
roliga formulering: ”[A]tt läsa Proust på en skärm är som att blicka ut över Normandie genom ett 
bombsikte”. 
8 Jfr dock Radford & Radford, 2005, s 75 f., som ur ett poststrukturalistiskt perspektiv argumenterar för 
att den digitala formen innebär en befrielse från de begränsande strukturer som katalogiserings- och 
indexeringssystem utgör. Google förstås som ett ”post-structuralist tool” för informationssökning.  
9 Se vidare nedan, kapitel 3.1. 4. 
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också prövat, om än i liten skala. I en mindre förberedande uppsats som jag författade i 
samband med en tidigare kurs gjorde jag ett första försök att pröva elementet <msDesc> 
(manuscript description) i TEI P4 för att utforma en katalogpost över en handskrift ur 
Swedenborgsarkivet. Jag drog där den preliminära slutsatsen att <msDesc> inte ensamt 
räckte för att presentera den information jag ansåg relevant för att beskriva mitt 
specifika handskriftsmaterial. Mitt försök visade bl.a. att strukturella komponenter i 
texten, exempelvis rubriker, kapitelnummer och sådant som listor och förteckningar inte 
naturligt lät sig infogas i <msDesc>. 
 
En hypotes var då att detta hade samband med att <msDesc> är utformat inom ramarna 
för projekt som varit inriktade på katalogisering av medeltida handskrifter, medan 
moderna handskrifter (handskrifter tillkomna efter tryckkonstens etablering) delvis har 
annan karaktär. Den moderna handskriften är i allmänhet en autograf, den är privat och 
utgör med den franske filologen Almuth Grésillons terminologi ett document de 
création som visar hur en text växt fram under författarens händer, medan den 
medeltida nästan alltid är en avskrift framställd av en kopist, ett publikt dokument avsett 
att spridas, ett document de reproduction et transmission.10 Det medeltida materialet 
dokumenterar alltså oftast avslutade texter medan det moderna materialet vittnar om 
texter i vardande.  
 
Jag kommer här att använda elementet <msDesc> i kombination med andra 
komponenter som erbjuds i TEI P5 för att undersöka hur de fungerar som verktyg för att 
beskriva handskrifter men också tryckt material som finns i Swedenborgssamlingen. I 
och med att tryckt material tillkommer blir problemet mer komplext: Hänsyn måste nu 
tas till ännu en materialtyp. Traditionellt finns tendenser att skilja ganska strikt på tryckt 
och handskrivet material i katalogiseringssammanhang. 

1.2.1. Syfte 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att pröva funktionaliteten hos TEI P5 som metod vid 
katalogisering av enskilda volymer i Swedenborgssamlingen. Uppsatsen är 
metodprövande. TEI beskrivs och testas i uppsatsen som metod för kodning av 
kataloguppgifter, några exempel analyseras, och för- och nackdelar med TEI belyses 
med utgångspunkt i exemplen. Metodprövningen i uppsatsen sker i två huvudsteg, det 
första består i dokumentation, det andra i analys, där dokumenterade resultat sätts i 
relation till teoretiska och praktiska utgångspunkter. 

1.2.2. Frågeställningar 
 
Den ursprungligen praktiska frågan om TEI:s funktionalitet som metod för kodning av 
bibliografisk information i ett specifikt fall ger upphov till många delfrågor – det är 
främst de följande som skall besvaras i uppsatsen: 
 

1. Vilka huvudsakliga bibliografiska entiteter bör ligga till grund för beskrivningen 
och hur förhåller de sig till varandra? 

2. Vilka funktionskrav är rimliga med utgångspunkt i handskrifternas empiri och 
den bibliografiska traditionen kring Swedenborgsmaterialet?  

3. Hur kan de implementeras i TEI P5? 

                                                 
10 Grésillon, 1994, s. 78 f. 
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4. Är TEI P5 funktionellt i den meningen att det är kompatibelt med andra 
metadataschema, och hur kan kompatibiliteten i så fall beskrivas? 

1.2.3. Uppsatsens ämnesrelevans (B&I, KO) 
 
Uppsatsens problem har, menar jag, teoretisk relevans för B&I-ämnet och området 
Kunskapsorganisation. På senare år har man där visat ökat intresse för det materiella 
dokumentet efter att koncentrationen i hög grad legat på informationsbegreppet.11 Denna 
studie rör sig kring hur man bäst representerar historiska dokument i ett 
informationssystem. Detta aktualiserar en rad olika frågefält, bl.a. de följande: 
 

• I samband med katalogisering fattas många beslut beträffande vilka element i 
primärmaterialet som skall inkluderas respektive exkluderas. Katalogisering kan 
därför beskrivas som en kritisk och editoriell verksamhet. Intressanta 
principiella diskussioner kan föras i anslutning till denna verksamhet kring 
begrepp som är grundläggande och centrala inom området kunskap-
sorganisation.12 Några sådana begrepp är verk, text och dokument. Dessa och 
andra begrepp av liknande karaktär kommer att diskuteras i uppsatsens kapitel 2. 

• Katalogisering och textkodning är former av dokumentrepresentation, och kan 
därigenom ses som delområden av kunskapsorganisation.13 Denna studie (där ett 
kodschema som ursprungligen utvecklats för textkodning används för 
katalogisering) innebär ett test av gränserna mellan delområdena. 

• Vidare är befintliga system för katalogisering och textkodning ofta 
mediespecifika: de är utformade för att beskriva en viss kategori av material, 
exempelvis behandlas handskrift och tryck olika. Det blir då relevant att 
undersöka hur ett system kan möta ett olikartat material.14   

1.2.4. Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsens egentliga metodkapitel, kapitel 3 nedan, beskriver TEI som metod med 
tyngdpunkt på bibliografiska beskrivningar. Kapitel 5 innehåller en redogörelse för hur 
jag tillämpat metoden, och kapitel 6 kommentarer och diskussion kring tillämpningen. 
Här vill jag ge en kort inledande beskrivning av tillvägagångssättet. 
 
Man kan urskilja flera steg i det arbete som lett fram till denna uppsats: Ett 
förberedande moment – som egentligen bara skymtar i denna text – där jag till att börja 
med studerade: 1. primärmaterialet (volymerna i samlingen), 2. de äldre katalogerna 
över materialet, 3. MASTER som exempel på system för handskriftskatalogisering (ang. 
MASTER, jfr nedan 3.1.3), 4. handskriftsbeskrivning + textkodning allmänt i TEI. Med 
utgångspunkt i ovanstående gjorde jag sedan en grovgenomgång av samtliga volymer i 
Swedenborgssamlingen som resulterade i ett stort antal bibliografiska beskrivningar i 
form av wordfiler. Wordfilerna ligger i någon mån till grund för den kodning jag gjort i 
samband med denna uppsats. Under kodningen har jag dock gått tillbaka till originalen 

                                                 
11 Jfr t.ex. Frohman, 2004, s. 396 f.; Dahlström, 2006, s. 56 f. 
12 Jfr Dahlström & Hansson, 2008, s. 113. 
13 Dahlström & Hansson, ibid. 
14 Det kan redan här noteras att man historiskt sett, när det gäller Swedenborgsarkivet, inte separerat utan 
snarare sammanfört olika materialtyper. Till den ursprungliga samlingen, som nästan uteslutande bestod 
av handskriftsmaterial, lades efter hand tryckta arbeten av Swedenborg; i några fall bands tryckt och 
handskrivet material ihop i samma volym (jfr vidare nedan, kapitel 3.2.). 
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och kontrollerat vissa uppgifter samt kompletterat andra. Wordfilerna kan därför inte 
beskrivas som källdokument för min kodning; de utgör snarare ett förberedande arbets-
material. 
 
De bibliografiska beskrivningar jag skapat är resultat av kvalitativ analys: 
Primärmaterialet har analyserats med hjälp av vissa bestämda kategorier (de viktigaste 
beskrivs i uppsatsens teorikapitel, kapitel 2 nedan). TEI har sedan testats som system för 
kodifiering av resultaten av min analys. Det skall noteras att kodandet påverkat analysen 
– det är inte så att analysen förelegat färdig och sedan bara matats in i systemet. (XML-
dokumenten kan alltså bäst beskrivas som born digital, från början skapade i den 
digitala miljön.) 

1.2.5. Avgränsningar i samband med materialval 
 
En mer ingående beskrivning av primärmaterialet ges i kapitel 3.2. Redan här vill jag 
dock göra några inledande anmärkningar beträffande mitt urval. 
 
Primärmaterialet har, som redan framkommit, hämtats ur Swedenborgsarkivet vid 
Centrum för Vetenskapshistoria, KVA. Med utgångspunkt i primärmaterialet har jag 
skapat preliminära beskrivningar i form av wordfiler för samtliga de 110 volymer som 
utgör kärnan i Swedenborgsarkivet (jfr nedan, kapitel 3.2). Av dessa har jag XML-kodat 
45 stycken. Avgränsningen är inte självklar. En möjlighet vore att exempelvis arbeta 
endast med handskriftsmaterialet i samlingen, men därmed skulle man bara delvis 
kunna beskriva blandvolymerna. Med den valda lösningen blir det möjligt att studera 
hur TEI hanterar olika medietyper (handskrift, tryck och blandformer). Exempel på 
XML-kodade ”katalogposter” bifogas uppsatsen i form av bilagor. De har valts så att de 
utgör exempel på kategorierna handskrift (bilaga 2) och blandvolym (bilaga 3). I 
uppsatsen kommer jag även att hänvisa även till andra volymer i original – hela den 
äldre delen av Swedenborgsarkivet som beskrivs nedan, kapitel 4, bildar kontext för den 
mer ingående studien – och även att anföra exempel ur andra XML-kodade filer än de 
som återges i bilagorna. Av detta skäl bifogas en förteckning över alla de 110 
volymerna i uppsatsens bilaga 1. 

1.3. Disposition och utformning i övrigt 
 
I uppsatsens kapitel 2 läggs en teoretisk grund för uppsatsarbetet och presenteras några 
centrala termer och begrepp.  Kapitlet, i synnerhet 2.2.2 med underavdelningar, samt 
2.2.4, svarar således mot uppsatsens delfråga 1 (jfr 1.2.2 ovan). 
 
I kapitel 3 presenteras TEI (Text Encoding Initiative) och dess kodschema, som 
fungerar som metod i uppsatsens undersökningsdel (kap. 5). Där presenteras och 
karaktäriseras också uppsatsens primärmaterial. Kartläggningen av Swedenborgs-
samlingens innehåll utgör ett resultat i sig; den utgår från äldre inventarieförteckningar 
och bibliografier och bildar samtidigt en redogörelse för samlingens historia och en 
motivering för att skapa en ny katalog. (Bilaga 1 utgör f.ö. en presentation i tabellform 
av hur de viktigaste bibliografierna förhåller sig till varandra.) 
 
Det fjärde kapitlet innehåller formuleringar av analyskriterier med utgångspunkt i båda 
kapitlen 2 och 3. Analyskriterierna svarar mot delfråga 2 och är avsedda att användas 
som mått på metodens funktionalitet. 
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I kapitel 5 beskrivs min kodning, dels det praktiska tillvägagångssättet, dels 
användningen av element och attribut i TEI. Kapitlet svarar mot delfråga 3. 
 
I kapitel 6, slutligen, kommenteras resultatet av kodningen i kap. 5 i relation till de 
analyskriterier som formulerades i kap. 4 samt till uppsatsens delfråga 4. Avslutningsvis 
diskuteras några övergripande problem. 
 
Förhoppningen är att uppsatsen skall kunna läsas med behållning såväl av den som 
intresserar sig av katalogiseringsteori mer allmänt, som Swedenborgsforskare och andra 
som söker information om Swedenborgsarkivet; särskilt vänder den sig dock till dem 
som arbetar med metadatamodeller för äldre material i specialsamlingar, både tekniskt 
kunniga och mer allmänhumanistiskt orienterade personer. Jag har försökt hitta en form, 
när det gäller utförligheten i behandlingen av olika företeelser och den tekniska nivån, 
som skall tala till alla dessa målgrupper. 
 
2. Metadata och bibliografiska entiteter 

2.1. Teoretiska utgångspunkter 
 
Med utgångspunkt i föreställningen om katalogisering som en kritisk och editoriell 
verksamhet vill jag göra följande teoretiska påståenden (de har på olika sätt anknytning 
till det textkritiska fältet): 
 
1. Precis som textutgivning aldrig kan vara en helt och hållet ”objektiv vetenskap” kan 
inte heller katalogisering vara det. Den kritiska utgåvan har beskrivits som ett resultat 
av en tolkningsprocess och en diskursiv positionering hos utgivare, som ett ”situerat 
argument”.15 På ett liknande sätt vill jag beskriva katalogen.16   
 
2. Med reservation för att textbegreppet skall utredas närmare i uppsatsen vill jag redan 
här hävda att text är något som har en struktur och att författaren nedlagt denna struktur 
i texten.17 Man kan när det gäller textens eller dokumentets struktur tona ned författarens 
roll och i stället lägga tyngdpunkten på sociala praktiker som Bengt Frohman, 2004, 
gör; men det kräver vidare studier av större kontexter än vad jag kommer att kunna 
utföra inom ramarna för detta arbete. 
 
3. Texterna å sin sida hör hemma i en större verksstruktur. Hur denna struktur skall 
beskrivas beror på hur ”verk” definieras, exempelvis huruvida man anlägger ett diakront 
synsätt på verket. Mats Dahlström talar om olika sätt att lägga tyngdpunkten vid 
textutgivning, nämligen vid 1) författarens originalintention, 2) vid hans eller hennes 
finalintention, samt 3) vid receptionshistoriska aspekter.18 Författarintentionen kan när 
det gäller Swedenborgshandskrifterna utläsas av utkast till disposition av hela ”verk” 

                                                 
15 Jfr Dahlström, 2006, s. 225 f. 
16 Jfr Dahlström, 2006, s. 213: Urvalet av ”startdokumentets” komponenter kan beskrivas som en 
(text)kritisk verksamhet; och Sperberg-McQueen, 1991, s. 34: ”Representations are inevitably partial, 
never disinterested.” 
17 Innehållsliga strukturer i tryckta texter från 1600- och 1700-talen har uppmärksammats av filologer och 
idéhistoriker, men även av biblioteks- och informationsvetare. Jfr Frohman, 2004. (Se för övrigt nedan, 
kap. 2.2.1.2, angående metadata och äldre material.) 
18 Dahlström, 2006, s. 180. 
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eller volymer som ingår i större verk, samt i utkast till titelsidor. Det är i sammanhanget 
intressant att notera hur tidigare Swedenborgsbibliografer arbetat utifrån ett religiöst 
färgat intentionellt verksbegrepp.19 Det kan dels kopplas till en annan tid med andra 
ideal, dels till att bibliograferna ofta varit troende swedenborgare, som arbetat i 
övertygelsen att Swedenborg i sina skrifter fr.o.m. en viss tidpunkt redovisar en 
uppenbarad sanning.20 
 
Mitt studium av handskrifterna måste utgå från författarintention, något annat verkar 
inte rimligt med tanke på att det till större delen är fråga om autografer. Men ibland blir 
det också aktuellt att studera hur andra har betraktat samlingen och försöka 
kontextualisera det sätt på vilket man betraktat materialet. Därmed anläggs ett historiskt 
bibliografiskt perspektiv.21 

2.2. Centrala begrepp 

2.2.1. Metadata 
 
Utvecklingen av olika tekniska system på informationsområdet har lett till olika 
modeller för hur uppgifter om olika källor kan lagras och utformas, olika system för 
utformning och hantering av metadata.  
 
I en översikt över metadatascheman på biblioteksområdet beskriver Priscilla Caplan hur 
termen metadata har sitt ursprung i datavetenskapen.22 Prefixet ”meta” betyder där 
”om”, och metadata följaktligen ”data om data”. I biblioteks- och informations-
sammanhang är metadata en term som ibland används exklusivt om elektroniska källor, 
men ännu oftare om både digitala och icke-digitala resurser. Definitioner av metadata 
kan utgå från vad som inkluderas i metadata, eller från metadatas funktion. En 
definition av den senare typen som Caplan citerar härrör från U.K. Office for Library 
and Information Networking (UKOLN). Den säger att metadata är ”normally 
understood to mean structured data about digital (and nondigital) resources that can be 
used to help support a wide range of operations. These might include, for example, 
resource description and discovery, the management of information resources (including 
rights management) and their long-term preservation.”23 Den amerikanske 
informationsforskaren Michael Lesk (2005) ser fem olika funktioner hos metadata, 
nämligen att: 1) utveckla beskrivningen av ett objekt, 2) förmedla information om 
objektet; 3) förmedla historisk information; 4) sammanfatta någon egenskap hos 
objektet; 5) förmedla en beskrivning av ett object i standardiserad form.24  
 

                                                 
19 Jfr här Dahlström, 2006, s. 61 om verket och den oföränderliga intentionsidén. 
20 Jfr t.ex. hur R. L. Tafel, vid framställandet av den stora ”fotolitografiska utgåvan” av Swedenborgs-
handskrifterna på 1870-talet klippte och klistrade i de fotolitografiska återgivningarna för att föra samman 
textavsnitt som återfanns på skilda håll i handskriftsvolymerna i syfte att återge en ”verksstruktur”, eller 
bara för att skapa en lämplig layout. Ja, han företog sig t.o.m. att sudda och korrigera texten på plåtarna 
för att skapa en ”läsbar” text. (Jfr Tafel, 1875-77, s. 843.) 
21 Jfr Dahlström, 2006, s. 44. 
22 Caplan, 2003, s. 1 f. 
23 Caplan, 2003, s. 3. 
24 Lesk, 2005, s. 132. 
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Med utgångspunkt i funktion kan man hävda att metadata är något som hanterats i 
bibliotekskatalogerna under ett par tusen år innan termen uppfanns.25 En enkel 
förteckning som Kallimachos Pinakes från 200-talet f.Kr. kan t.ex. beskrivas som en 
samling metadata.26 

2.2.1.1. Metadatascheman; typer av metadata 
 
Ibland passar äldre standarder för utformning av metadata mindre bra i den digitala 
miljön, t.ex. när det gäller att ange metadata för webbsidor. Därför har nya, ibland 
förenklade, system utvecklats.27 
 
Caplan presenterar olika metadatascheman, d.v.s. uppsättningar av metadata-element 
och regler för deras användning i ett bestämt syfte.28 Dublin Core Metadata Element Set 
(Dublin Core), är ett sådant, Encoded Archival Description (EAD), som nämndes redan 
inledningsvis i denna uppsats, är ett annat. AACR2/MARC cataloging är kanske inte på 
samma sätt ett schema, men Caplan menar ändå att de regler och formatspecifikationer 
som används i traditionell bibliotekskatalogisering utgör metadatascheman i funktionell 
mening (jfr ovan).29 Det är alltså där fråga om ett system av regler som inte är knutna till 
bestämda element. (Jämförelser mellan TEI P5, som är det metadataschema som 
tillämpats här, och AACR2 samt dess vidareutveckling AMREMM återfinns i 
uppsatsens bilaga 5 och 6; se nedan, kap. 6.2.) Metadata kan enligt Caplan delas in i 
olika typer:30 
 

• Deskriptiva metadata, som underlättar finnande, identifierande och urval av en 
resurs, liksom sammanförande och anskaffning av material. I traditionell 
katalogisering hanteras främst denna typ av metadata, men även nya system kan 
ha en sådan inriktning; det gäller exempelvis Dublin Core. 

• Länkning kan betraktas som metadata, t.ex. sådan länkning som binder samman 
olika resurser (bilddokumentation och konstnärliga bearbetningar av bilder, 
webbsidor där bildmaterialet används etc.). 

• Administrativa metadata utgörs av uppgifter om ansvar för underhåll av en 
resurs, olika bearbetningar av den och information om vilka regler som gäller för 
tillgång. Gränsen mellan deskriptiva och administrativa metadata är inte alltid 
lätt att dra, vilket Caplan också noterar. 

• Strukturella metadata beskrivs av Caplan som ”the glue that holds compound 
digital objects together”. Denna typ av metadata behövs för att registrera 
relationer mellan det fysiska dokumentet och den digitala versionen, mellan 
fysiska filer och sidor, mellan olika kapitel och boken i sin helhet. 

 
Det är i synnerhet deskriptiva och strukturella metadata som är intressanta för denna 
uppsats, de deskriptiva med självklarhet, eftersom de utgör kärnan i den traditionella 
                                                 
25 Men se exempelvis Rowley & Farrow, 2000, s. 48, som använder metadata uteslutande om elektroniska 
källor. Metadata enligt deras definition är därmed visserligen en form av dokumentrepresentation men 
inte ett dokumentsurrogat, ty metadata är ”linked directly to the resource and so allows direct access to 
the resource”. Man kan ju notera att titel och författarnamn på bokryggen liknar metadata i denna mening. 
26 Se Strout, 1956, för en katalogiseringens historia. 
27 Lesk, 2005, p. 132 f. 
28 Caplan, 2003, s. 5: “sets of metadata elements and rules for their use that have been defined for a 
particular purpose”. 
29 Caplan, 2003, s. 6. 
30 Caplan, 2003, s. 4 f. 
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katalogposten, men även de strukturella, eftersom de kan spela en viktig roll i 
digitaliseringssammanhang.31 Inledningsvis nämndes ju att den aktuella katalogen i 
förlängningen bör kunna länkas till digitala bildåtergivningar. 

2.2.1.2. Strukturella metadata och äldre material 
 
En kort artikel av Wolfgang Schiebel och Jeffrey Rydberg-Cox (2006) sammanfattar en 
rad problem när det gäller digitalisering av tidigt tryck (perioden 1450-1750). De tidiga 
trycken kräver särskilda resurser för att kunna tolkas och förstås, vilket innebär 
särskilda utmaningar vid utvecklande av den digitala presentationen, menar författarna. 
Utvecklande av nya samlingar i den digitala formen bör därför ske parallellt med 
historisk analys både av enskilda arbeten och av samlingar. Ofta skiljer sig den grafiska 
utformningen av äldre tryck från moderna konventioner (källangivelser och 
sammanfattande rubriker kan exempelvis vara placerade i marginalen och uttrycks inte i 
noter som i moderna publikationer) och dessa måste kunna hanteras på lämpligt sätt. 
Rena transkriptioner av illustrerade arbeten förefaller meningslösa om de inte åtföljs av 
bildåtergivningar av originalen; därför måste systemen kunna erbjuda goda lösningar 
för sammanlänkande av bild och text. 

 
Bibliografiska beskrivningar av materialet bör utföras med grund i etablerade 
metadatasystem, hävdar Schiebel och Rydberg-Cox. Men ofta visar sig dessa system 
otillräckliga: Klassifikationssystem som Dewey Decimal System och LOC 
Classification Scheme passar inte riktigt in på en äldre begreppsvärld. Behov finns av 
flexibla system som kan anpassas till källorna. Det är vidare önskvärt, menar Schiebel 
och Rydberg-Cox, att koppla strukturella metadata till äldre tryck, sådant som har att 
göra med exempelvis uppgifter om indelning av texten i den digitaliserade källan, 
rubriker, innehållsförteckningar, sammanfattningar och liknande. Sådana strukturella 
data kan bilda ramverk i vilka digitalt bildmaterial kan placeras in. Men de möjliggör 
också jämförelser med annat kodat material och öppnar därmed för vidare analys.32  
 
Schiebel och Rydberg-Cox talar alltså i första hand om strukturer i äldre tryck. Med 
reservation för att handskriftsmaterialet i Swedenborgssamlingen ofta utgörs av 
förberedande arbeten och utkast finner jag dock att Schiebels och Rydberg-Cox 
resonemang kan tillämpas på det aktuella materialet. Textstrukturer är relevanta 
metadata av följande skäl: 
 

• Strukturella data, data som beskriver textstrukturer kan fungera som 
orienteringskarta över innehållet i volymerna.  

• De kan också underlätta jämförelser mellan texter; det blir möjligt att se likheter 
i struktur mellan exempelvis utkast till dispositioner och manuskript i olika 
bearbetningsgrad. 

• Ord och begrepp som förekommer i rubriker och förteckningar blir sökbara i den 
digitala formen och kan fungera som indexeringstermer i förhållande till de 
digitala bilderna. 

                                                 
31 Även länkning och administrativa metadata förekommer i TEI och hanteras till någon del i de 
katalogposter jag kodat, men tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga på deskriptiva och strukturella 
metadata. 
32 Schibel & Rydberg-Cox, 2006. Jfr även Stäcker, s. 2 f., som hävdar att kapitelrubriker, typografiskt 
markerade avsnitt, register, illustrationer och tabeller, titelsidor och liknande bör användas för att 
generera metadata vid bibliografisk beskrivning av äldre tryck.  
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Längre fram i uppsatsen kommer jag att återvända till hur främst deskriptiva och 
strukturella metadata kan registreras i TEI P5, samt visa på tillämpningar på materialet. 

2.2.2. Tre bibliografiska entiteter: verk, text och dokument 
 
Metadata är alltså data om data. Men hurdana är de entiteter som metadata refererar till? 
I det följande kommer en rad sådana bibliografiska entiteter att diskuteras.33 Jag 
kommer att se särskilt på följande begrepp: verk, som jag uppfattar som centralt i 
tidigare Swedenborgsbibliografier; text, som är ett viktigt begrepp inom TEI-projektet; 
dokument, ett begrepp som tilldragit sig särskilt intresse inom B&I på senare år och som 
jag vill försöka knyta till det mer praktiskt betonade volym. Utgångspunkten i följande 
behandling av dessa begrepp är Mats Dahlströms avhandling (2006) och den omfattande 
utredning av begreppen med aktuella litteraturhänvisningar som finns där.  

2.2.2.1. Verk 
 
Verk kan förstås som den ”intellektuella substansen”, eller ”bibliografiskt sett något 
som binder samman ett kluster av dokument”, hävdar Dahlström.34 Man kan närma sig 
verket från två håll, välja en ”platonsk” förklaringsmodell där man utgår från att verket 
koncipieras först och sedan kommer till uttryck i form av text och dokument, eller gå 
vad vi skulle kunna beskriva som en mer ”aristotelisk” väg och utgå från dokumentet. 
Verket blir då något som abstraheras och konstrueras med utgångspunkt i dokumentet 
av läsare, bibiografer och andra.35 Verket manifesterar sig, tar fysisk form, med hjälp av 
dokument, som med Dahlströms ord fungerar som ett snitt ”mellan det intellektuella 
verket och det materiella mediet, formerat i en viss textuell version av verket.”36 
Dokumentet är ”intellektuell substans”, men dokumenten som manifesterar verket 
präglas i stället av olika grader av accidens.37 
 
Verk har uppfattats som sociala eller kulturella företeelser. För den amerikanske 
biblioteksforskaren Smiraglia är verket tydligast när det första gången fixeras, i 
”tillkomstögonblicket”. Då är det fortfarande unikt och det råder inga tvivel om vem 
som är upphovsmannen. Då gäller att verket är oföränderligt och tydligt definierat till 
idé- och semantiskt innehåll samt i den sociala roll det har i den samhälleliga kontexten. 
Efter att verket offentliggjorts förändras situationen. Då utmärks verket först och främst 
genom sin föränderlighet.38 Det är att märka att Smiraglia i första hand intresserar sig 
för tryckta arbeten. Handskrifter av den typ som dominerar i Swedenborgssamlingen 
innehåller inte instanser av verk som är fixerade på samma sätt. 
 
Swedenborgshandskrifterna är i stället intressanta genom att de dokumenterar hur 
upphovsmannen söker en form för verket; de visar på verkets tillblivelse. Så är fallet 
både på makronivå (versioner ersätter varandra, utkast till dispositioner) och mikronivå 

                                                 
33 Cf. Caplan, 2003, s. 10, som menar att goda metadatascheman bör ha till grund någon explicit modell 
av de entiteter de är ämnade att beskriva och de möjliga relationerna mellan dem. 
34 Dahlström, 2006, s. 61. 
35 Dahlström, ibid. 
36 Dahlström, 2006, s. 80. 
37 Dahlström, ibid. 
38 Smiraglia, 2001, s. 72. 
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(enskilda formuleringar).39 En följd av detta blir att man inte kan anta att det alltid finns 
en bestämd ”verksidé” som enskilda texter i samlingen ansluter till. Verksidéerna är i 
stället föränderliga storheter, ständigt stadda i omvandling. Verksbegreppet har använts 
som ordnande princip i tidigare Swedenborgsbibliografier, exempelvis hos Hyde (1909) 
och Stroh & Ekelöf (1910). Man har där försökt härleda enskilda ”texter” till verksidéer 
och så att säga rekonstruera dessa idéer. Verket är då något som antas vara koncipierat 
hos författaren, som sätter spår i handskrifterna och sedan kan ”rekonstrueras” av den 
sentida uttolkaren.  

2.2.2.2. Text 
 
Text kommer av latinets textus vars ursprungliga betydelse är ”väv”, ”yta”; men redan 
under antiken förekommer den mer abstrakta betydelsen ”(litterär) text”. Text är en 
svårt missbrukad term inom de humanistiska vetenskaperna, hävdar den svenske 
bibliografen DuRietz, 1999: ”alla använder den, men få vet egentligen vad den 
verkligen betyder”.40 I själva verket går det förstås knappast att tala om någon egentlig 
betydelse: termen används i olika betydelser i olika sammanhang, beroende på 
ämnestradition och syfte. Inom B&I har text uppfattats som en nivå mellan verk och 
dokument, något som kan förstås både materiellt – som en notation, en serie skrivtecken 
– och immateriellt – som en abstrakt, lingvistisk företeelse.41 I det katalogiseringsarbete 
som beskrivs här är det nödvändigt att hantera text i både mer abstrakt och konkret 
mening. Jag skall i det följande se på huvudsakligen två modeller för att beskriva texter 
som strukturer, ett sekventiellt och ett hierarkiskt textbegrepp. 

Ett sekventiellt textbegrepp 
 
DuRietz menar att definitionen av termen ”text” måste ansluta till vad han kallar de 
sekventa verken, vilka utgör textkritikens arbetsområde. Text kräver ett eller flera 
sekventiella element. Texten utgörs av en eller flera sekvenser och är en abstraktion.42  
DuRietz anknyter till den tyske upplysningsfilosofen Lessings43 båda begrepp 
Koexistenz och Sukzessivität. Lessing skapade begreppen i syfte att beskriva den 
grundläggande skillnaden mellan verk tillhörande olika konstarter, främst litteratur och 
bildkonst.44 Med utgångspunkt i den grundläggande definitionen som säger att ”text  
utgör … det sekventa elementet i en helt eller delvis sekvent produkt”, gör DuRietz en 
distinktion mellan dels 
 

• idealtext som ”utgör den postulerade text, stundom från ett visst utvalt tänkt 
ögonblick i produktens historia, som en textutgivare av en eller annan anledning 
försöker rekonstruera” (s. 44); 

                                                 
39 Ett exempel som på ett tänkvärt sätt illustrerar den senare kategorin finns i Cod. 11, 2r. Det är tydligt att 
det här inte bara är fråga om att upphovsmannen reviderar uttrycket utan det handlar om disposition och 
innehåll på en högre nivå, utformningen av verksidén. 
40 DuRitez, 1999, s. 39, som helt avfärdar den ”franska” användningen av text om ”verbala verk 
överhuvudtaget”. 
41 Dahlström, 2006, s. 63 ff. 
42 DuRietz, 1999, s. 41. 
43 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). 
44 DuRietz, 1999, s. 32 ff. DuRietz hänvisar i sammanhanget till den amerikanske text- och bokforskaren 
G. Thomas Tanselle som griper tillbaka på Lessing när han talar om sekventa (eller sekventiella) resp. 
stationära verk. 
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• dels naturaltext som ”utgör det sekventa elementet i varje försök att nerskriva, 
inspela, memorera, reproducera, rekonstruera, kopiera, framföra, uppföra, 
avspela, uppspela, utskriva, uppläsa, åskåda, läsa, avlyssna eller på annat sätt 
bevara, återgiva, kommunicera eller propriera en helt eller delvis sekvent 
produkt, ett verk, en version, en idealtext eller en annan naturaltext” (s. 44 f.).45 
Som bibliografisk term betecknar termen dokument ”en bärare av en eller flera 
naturaltexter” (s. 48). 

 
En tredje term, materiell text, avser i DuRietz definition skrivtecknen i materiell 
bemärkelse, alltså som konkret, materiell företeelse, men eftersom den materiella texten 
inte är sekventiell utgör den inte text i egentlig mening.46 
 
Text som del i en kommunikativ process är alltså alltid en sekventiell företeelse. Det vi 
läser och tolkar i handskriften är med DuRietz terminologi naturaltexten; liksom andra 
texter karaktäriseras den genom sin sekventialitet. Den materiella texten är inte text per 
se, men den är ett gränssnitt i förhållande till naturaltexten och i förlängningen även till 
idealtexten. Tillämpat på Swedenborgshandskrifterna är det DuRietz benämner 
naturaltext en förutsättning för tillgång till idealtexten. Som vi sett talar DuRietz om hur 
ett sekvent verk kan innehålla flera sekvenser (texter) – underförstått kan dessa bilda 
olika strukturer, men DuRietz går inte in på hur dessa kan se ut.  

Texter som hierarkier av innehållsliga objekt 
 
I textkodningssammanhang har texter i första hand beskrivits som hierarkiska 
strukturer, som hierarkier av innehållsliga objekt, ”Ordered Hierarchies of Content 
Objects” (=OHCO). Denna uppfattning om texter har ofta betraktats som självklar i 
textkodningssammanhang, dels av praktiska skäl, då många former av databehandling 
av text förutsätter hierarkiska strukturer; dels av empiriska orsaker, eftersom OHCO har 
tyckts fungera ganska väl i den teoretiska diskussionen om texter; men också av 
teoretiska skäl: intuitivt tycks det som om texten förändras på ett väsentligt sätt om 
komponenter tas bort.47  
 
OHCO-teorin anknyter till SGML-projektet.48 Utgångspunkten för SGML-kodningen är 
den editoriella produkten, idén om hur olika genrer framträdde på olika sätt i den tryckta 
boken. En Document Type Definition (=DTD) beskriver strukturen hos en viss 
dokumenttyp, exempelvis en bok som kan bestå av inledande och avslutande sidor, 
inlaga, kapitel, avsnitt, stycken och fotnoter. Inom ramarna för olika tillämpningar, 
exempelvis TEI, har dock en ökande insikt vuxit fram om att det finns många relevanta 
logiska strukturer vid sidan om den editoriella utformningen. Versdramat exempelvis 
innehåller repliker, verser och meningar, och detta är strukturer som överlappar.49 
OHCO-teorin har också kommit att revideras efter hand. Inom SGML och TEI har vissa 
medel utvecklats för att hantera multipla hierarkier; exempelvis kan vissa taggar ligga 
utanför den hierarkiska strukturen, s.k. tomma element, sådant som sidnummer, 

                                                 
45 Båda termerna går hos DuRietz tillbaka på Peter Shillingsburgh (conceptual text och natural text), jfr 
DuRietz, 1999, s. 42. 
46 DuRietz, 1999, s. 53. 
47 Jfr Renar & alii, 1993. 
48 SGML=Standard Generalized Markup Language, ett metaspråk som definierar märkspråk; jfr nedan 
3.2.1. 
49 Renear & alii, 1993. 
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referenser och liknande. En del tilläggslösningar finns också för att hantera flerfaldiga 
strukturer.50 
 
Den hierarkiska strukturen dominerar i XML-märkningen, och det är ofrånkomligen så 
att en typ av struktur blir dominerande (jfr 3.1.2.1 nedan: koden byggs upp genom över- 
och underordning, föräldra- och barnelement). I TEI-systemet är det, som vi skall se, 
just hierarkier av innehållsliga objekt, hierarkiska textstrukturer, som utgör kärnan. 

Andra strukturer i text 
 
En amerikansk forskare som betonat den samtidiga närvaron av lineära och hierarkiska 
strukturer i texter är Stephen Sperberg-McQueen.  
 
Bokstavsföljden är en lineär struktur, menar Sperberg-McQueen, och för det mesta är 
den enkel att återge exempelvis i en elektronisk edition.51 (Den lineära strukturen här 
motsvarar alltså snarast materialtexten hos DuRietz.) De hierarkiska strukturerna å 
andra sidan delar in text i böcker, kapitel, verser etc. De är ofta tydliga, men skär ibland 
in i varandra. Ofta är de avhängiga en genre. Men det är viktigt att notera att genrer ofta 
kombineras, varför strukturella element kan förekomma på oväntade ställen eller i 
oväntade former. Sperberg McQueen exemplifierar med de brevliknande företal som 
ibland förekommer i medeltida poetiska verk och även under tiden efter tryckkonstens 
etablering. En annan form av struktur består i referenser mellan olika texter. Sperberg-
McQueen använder som illustrativt exempel en sida ur en tryckt senmedeltida 
bibelutgåva med Glossa ordinaria, Glossa interlinearia, samt Nicolaus de Lyras båda 
kommentarer.52 Bibeltexten kommenteras ord för ord mellan raderna, men också i 
marginalen och ges därutöver en belysning genom Nicolaus de Lyras tolkning nederst 
på sidan. Boksidan är därmed maximalt utnyttjad och bildar ett medeltida 
hypertextfenomen.  
 
Swedenborgshandskrifterna är fulla av inbördes referenser, och refererar också till och 
citerar ofta andra texter. Ja, en del av handskrifterna innehåller huvudsakligen 
”referenssamlingar”, de utgör indices, register, över andra författares och Swedenborgs 
egna verk; ett antal handskrifter innehåller indices över bibelböcker. Referensen som 
strukturellt fenomen är därmed i hög grad närvarande i primärmaterialet, men den 
kommer inte att behandlas specifikt i den här uppsatsen. 

2.2.2.3. Dokument och volym 
 
Dokumentet kan förstås som en ”materiell bärare”, i tryckkulturen uppfattas det som ett 
förkroppsligande av verket. Dokumentets struktur är därmed en följd av den dubbla 
funktionen av att vara den fysiska bäraren av det abstrakta verket. Dessa egenskaper 
uttrycks genom dokumentets arkitektur, som byggs upp av olika dokumentlager och 
deras inbördes relationer.53 Dokumentet har beskrivits som ”det fysiska 
förkroppsligandet av det abstrakta verket”. Så kan också Tanselle ställa record mot verk 
och beskriva record som en artefakt som bär en text som i fysisk form representerar ett 

                                                 
50 Renear & alii, 1993. 
51 Sperberg-McQueen, 1991, s. 40 f. 
52 Sperberg-McQueen, 1991, s. 42. 
53 Dahlström, 2006, s. 62. 
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abstrakt verk.54 Autografen, författarens egen nedtecknade version av ”texten”, är 
därmed den fysiska representation som kan föra oss närmast ”verket” såsom författaren 
tänkte sig det. 
 
I tryckkulturen finns en relativt enhetlig syn på dokumentet, menar Mats Dahlström: de 
förment identiska tryckta exemplaren utgör dokument.55 I den medeltida handskrivna 
boken möter man dock en annan problematik när det gäller strukturen och en annan 
dokumentarkitektur. Där är det också ofta nödvändigt att tala om dokumentdelar. 
Dahlström refererar till två huvudtyper av sådana dokumentdelar i sin studie (i första 
hand är det kanske dokumentarkitektur i digitala dokument han intresserar sig för), 
nämligen dels lager (segment), dels sektioner. Dokumentlagren relateras till olika 
stadier i dokumentets produktions- och distributionscykel och kan vara auktoriella, 
editoriella och lektoriella. Som dokumentsektioner förstås sådant som titlar, 
fotnotstexter, fotnotssiffror, stycken, referenser, rubriker, förord, innehållsförteckningar, 
kommentarer, länkar och liknande.56 
 
Dokumentsektioner och texthierarkier enligt TEI:s modell kan alltså referera till samma 
fenomen. Terminologin måste därför bli beroende av vilket teoretiskt system man 
ansluter sig till. Volymen, bokbandet, kan förstås som ett dokument i sig själv: den har 
sin egen historia.57 Men den skulle också kunna förstås som en samling fysiska 
manifestationer av abstrakta verk (=en dokumentsamling). I detta arbete kommer dock 
dokument att svara mot volym/bokband i första hand. 

2.2.3. Medietyper 
 
För föreliggande arbete tycks det nödvändigt att se närmare på ett par distinktioner som 
rör typer av medier, nämligen för det första den mellan handskrift och tryck, för det 
andra den mellan monoform och polyform. Den första distinktionen är traditionellt 
viktig – bibliotekssystemen behandlar normalt de två typerna olika – medan den andra 
innebär en nyansering och kan användas för att problematisera den förstnämnda.58 

2.2.3.1. Handskrift och tryck resp. monoform och polyform 
 
I det föregående har det ganska flitigt hänvisats till Rolf DuRietz studie Den tryckta 
skriften (1999). Som titeln anger är det i första hand tryckt material som intresserar 
DuRietz, och till den kategorin kan bara en mindre del av föreliggande material föras. 
DuRietz för dock ett ganska intressant resonemang just kring grundläggande skillnader 
mellan materialtyperna som skall refereras här. 
 
DuRietz ser en viktig skillnad mellan handskrivna böcker å ena sidan och övriga 
handskrifter å den andra, där minst 99 % av alla bevarade handskrifter är från 
medeltiden och antiken, men minst 99 % av alla bevarade övriga handskrifter är från 
                                                 
54 Tanselle, 1998, s. 98. 
55 Jfr Dahlström, 2006, s. 79 med hänvisningar till Verona, Wilson, Svenonius och FRBR. 
56 Dahlström, 2006, s. 83. 
57 Jfr DuRietz, 1999, s. 50, som uttrycker det så: ”varje dokument är bärare av sin egen bibliografiska 
evidens”. 
58 När det gäller distinktionen tryck – handskrift är det intressant att se på Swedenborgssamlingen efter 
1787: här märks en tydlig strävan efter fullständighet i enlighet med en ”verkstanke”; man vill ha med 
alla verk av Swedenborg och då är det mindre viktigt om en text är representerad i tryckt eller 
handskriven form. 
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senare perioder.59 Det som utmärker den handskrivna boken och skiljer den från övriga 
handskrifter är, enligt DuRietz, mångfaldigandet, skillnaden mellan polyformer och 
monoformer. Vissa typer av dokument, som brev, dagböcker, avtal, utkast och lösa 
anteckningar, är ”till sin natur” inte avsedda att spridas och de mångfaldigas av den 
anledningen inte, även om de undantagsvis kan kopieras exempelvis inför arkivering. 
Polyformerna kan vara artbildande, editionsbildande: de kan existera i många exemplar 
och dyka upp var som helst. Monoformerna däremot har en annan begränsning i tid och 
rum, menar DuRietz: ”(P)olyformens ’art’ består helt oberoende av de enskilda 
exemplarens öden, under det att monoformens öde är helt knutet till sin materiella 
gestalt och går under med denna.”60 Med kravet på mångfaldigande brukar man i 
tryckfrihetsrättsliga och biblionomenklatoriska61 sammanhang kombinera ett krav på 
publicering, spridning i viss upplaga. Redan en upplaga om två kvalificerar sig som 
mångfaldigande.62  
 
Det är svårt att hävda något annat än att den handskrivna boken alltid är unik – 
exemplaret i sig innehåller unik information; det gäller materiella aspekter hos 
dokumentet, men också texten, vilken definition av text man än vill tillämpa. Som 
textvittne är den handskrivna polyformen dock ”en i kören”. Texttraditionen dör 
visserligen inte ut med det enskilda textvittnet – så kan DuRietz också tala om 
polyformen som ”artbildande” – men den ändrar karaktär. 63 Före Gutenberg var 
distinktionen mellan monoform och polyform knappast intressant, hävdar DuRietz 
vidare. Det var inte meningsfullt att skilja mellan en enstaka avskrift av ett litterärt verk 
och ett exemplar ur en hel ”upplaga” bestående av flera avskrifter. Den skillnad som 
torde ha varit intressant var den mellan ”å ena sidan utskrifter (monoforma såväl som 
polyforma) av litterära verk och å andra sidan vanligt (monoformt) arkivmaterial.”64 
 
Även äldre tryckta arbeten tenderar att ha unika egenskaper; det kan t.ex. finnas 
skillnader i olika exemplar från en enda tryckning.65 Gränsen mellan handskrift och 
tryck är visserligen klar och begriplig när det gäller tekniken vid själva framställandet. 
Det är svårare att hitta riktigt hållbara karakteristika som skiljer typerna åt på ett klart 
och tydligt sätt, åtminstone när det gäller material från äldre perioden.  

                                                 
59 DuRietz, 1999, s. 25. 
60 DuRietz, 1999, s. 29. 
61 DuRietz text har ”biblionomenklatoriska”, som väl torde vara tryckfel. 
62 DuRietz, 1999, s. 30. 
63 Ett exempel på handskriftlig polyform i Swedenborgssamlingen finns i Cod. 56. Swedenborg har här 
själv framställt flera exemplar av en politisk pamflett. Dessa har bevarats, samlats och bundits i en och 
samma volym. 
64 DuRietz, 1999, s. 30. 
65 ”All printed books are unique and all manuscripts are copies”, som jag hörde den brittiske bibliografen 
Nicolas Barker uttrycka det i ett anförande vid ett symposium (”Kopernikus i cyberrymden”) på 
Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm 2008-04-28. En genomgripande tanke hos Tanselle är att 
varje exemplar är unikt – det gäller även tryckta alster. Han menar t.ex. att även tryckta texter kan vara 
”primary records” (Tanselle, 1998, s. 99); och fäster uppmärksamheten på att även tryckta texter kan vara 
instabila, så att två exemplar från samma tryckning kan skilja sig åt inbördes, s. 108. Med denna 
grundinställning blir skillnaden mindre mellan handskrift och tryck. ”The totality of a book’s design 
constitutes a cultural message and is part of what the book offers for reading.” (s. 109)  
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2.2.4. Begreppsmodeller 
 
De bibliografiska begreppen kan definieras vart och ett för sig, men som vi sett i de 
föregående avsnitten är beskrivningen av relationer till andra begrepp ofta en bärande 
del av definitionen. Jag vill nu introducera ett par begreppsmodeller, som illustrerar 
relationerna mellan bibliografiska begrepp. 

2.2.4.1. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 
 
Ett uppmärksammat projekt som syftar till att ta fram nya kriterier och principer för 
utformande av kataloger, främst i digital form, är det s.k. FRBR (Functional 
Requirements for Bibliographic Records). FRBR syftar till att vara en bas för vidare 
bibliografisk diskussion.66 Modellen tar avstamp i en användarrelaterad funktion; vissa 
grundläggande specifikationskrav talar om vilka typer av information en användare 
skall kunna utvinna ur en katalog: 67 
 

• Katalogen skall kunna användas för att finna material som korresponderar mot 
användarens behov. 

• Den skall kunna användas för att identifiera en enhet. 
• Den skall kunna användas för att välja ut en enhet som är lämplig i förhållande 

till användarens behov.  
• Den skall kunna användas för att skaffa tillgång till en enhet, måste alltså visa på 

enhetens fysiska placering. 
 
Med utgångspunkt i specifikationskraven uppställer man följande entiteter, som bildar 
en begreppshierarki uppifrån och ned: 
 

• Work (verk) som är en helt och hållet abstrakt enhet; ett materiellt objekt kan 
inte ensamt motsvara ett verk. 

• Expression (uttryck) som kan bestå i varianter av samma verk. Med tillägg av 
oberoende intellektuella eller konstnärliga aspekter uppstår dock ett nytt verk. 
Expression omfattar det intellektuella och konstnärliga förverkligandet av ett 
verk i form av alfanumerisk, musikalisk eller koreografisk notation, men inte 
sådant som rör fysisk form.  

• En manifestation (manifestation) är det fysiska förkroppsligandet av ett uttryck. 
Om man ändrar något i den fysiska formen uppstår en ny manifestation. 

• Ett item (exemplar) är ett enskilt exemplar av en manifestation. 
 

                                                 
66 Jfr Kyrkjebø, 2007, s. 3. 
67 FRBR, 1998, s. 8 f.; Svenonius, 2000, s. 20. 
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Detta uttrycks med följande figur: 

 
 
Fig. 1. FRBR:s modell (FRBR, 1998, s. 13).  
 
FRBR beskriver alltså varje nivå i sig själv, men också i relation till andra nivåer – det 
är ett tänkande som är starkt inspirerat av teorier rörande s.k. objektdatabaser. I 
modellen realiseras verket genom uttrycket, som existerar i en manifestation, som i sin 
tur exemplifieras genom ett exemplar. Metadatascheman kan också referera till olika 
nivåer i FRBR:s modell. Metadata kan t.ex. tala om var man kan påträffa enskilda 
exemplar av en bok eller vilka översättningar som finns tillgängliga av ett bestämt 
verk.68   
 
Text är inte en enhet som uttryckligen ingår i FRBR:s begreppshierarki. Beroende på 
vilket textbegrepp man utgår från kan man dock tänka sig att placera in text endera på 
uttrycks- eller manifestationsnivån.69 
 
FRBR har en uttalad ambition att inte vara medieberoende, och borde därmed vara 
tillämplig på handskriftsmaterial. Projektet har dock mött kritik beträffande för det 
första otydlighet i gränsdragningen mellan nivåerna i fråga om materialitet, för det 
andra att variation blir något som reserveras för uttrycksnivån (medan manifestationer 
och exemplar uppfattas som statiska och uniforma), och för det tredje svårigheter när 
det gäller att tillämpa modellen på objekt som inte är ”tryckkulturella”, såsom 
handskrifter och digitala dokument.70 De lägsta hierarkiska nivåerna ger också intryck 

                                                 
68 En användare som söker efter innehåll i första hand intresserar sig i första hand om det är möjligt att 
finna den rätta versionen och först i andra hand för om denna finns i pappersutgåva. En beskrivning på 
uttrycksnivå svarar mot ett sådant behov. Men den person som skapar metadata har kanske bara ett 
bestämt objekt till hands, vilket kan leda till en beskrivning på manifestationsnivå, o.s.v. Jfr Caplan, 2003, 
p. 9. 
69 Jfr Dahlström, 2006, s. 96, som för DuRietz idealtext till uttrycksnivån och realtext till manifestations-
nivån i FRBR-modellen. 
70 Dahlström, 2006, s. 95. 
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av att vara anpassade för att beskriva tryckkulturens polyformer, snarare än den 
handskriftliga monoformen (jfr ovan, avsnitt 2.2.3.1). En upplaga av en tryckt bok 
svarar ganska tydligt mot FRBR:s manifestation, och det enskilda exemplaret mot item: 
relationen mellan dem är sådan att manifestation är type och item är token. För 
handskriftens del passar distinktionen manifestation – item dock mindre bra.71 När det 
gäller handskriften kan man sätta likhetstecken mellan manifestation och item, men 
ändå inte.72  

2.2.4.2. Smiraglias modell 
 
De tre begreppen verk, dokument och text är centrala inom bibliografin. En modell som 
beskriver deras relationer till varandra som de oftast brukar uppfattas finns hos 
Smiraglia, 2001, som förklarar den på ungefär följande sätt: Figuren visar hur en 
bibliografisk entitet byggs upp å ena sidan av dokumentet som förkroppsligar dess 
fysiska egenskaper och å andra sidan av det abstrakta verket som fungerar som bärare 
det intellektuella innehållet. Text är en uppsättning ord eller andra symboler som 
representerar verket. När texten framställs som symboler som ögat kan uppfatta 
framträder de och förmedlas med hjälp av dokumentet.  
 
Det kan alltså konstateras att text som enhet normalt inte betraktas direkt i 
katalogiseringssammmanhang, utan bara mer sekundärt, i så måtto att texten är en 
förutsättning för såväl dokument som verk. 

 
Fig. 2. Smiraglias modell (Smiraglia, 2004, s. 4). 
                                                 
71 FRBR, 1998, s. 20: ”In some cases there may be only a single physical exemplar produced of that 
manifestation of the work (e.g., an author’s manuscript)…” 
72 Inte heller för att beskriva handskriftliga polyformer är FRBR optimalt. Jfr Kyrkjebø, 2007, s. 5, som 
kritiserar FRBR på just den här punkten och talar om hur den medeltida handskriften – och då avser han 
polyformen, även om han inte använder termen – också den samtidigt är konkret fysisk textbärare och 
intellektuell produkt. Skrivaren fungerar i någon mening som redaktör; avskriften innebär alltid tolkning 
och avsteg från förlagan. FRBR fungerar mindre bra som begreppsmodell om man vill diskutera variation 
på textnivå, konstaterar han. 
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2.3. Sammanfattning av teorikapitlet: min begreppsmodell 
 
Avslutningsvis i detta kapitel av uppsatsen vill jag presentera följande modell som i 
första hand är en modifiering av figuren hos Smiraglia. Den fungerar som en 
sammanfattning av min syn på begreppen, och bildar på så sätt en teoretisk förutsättning 
för mina katalogiseringsförsök: 
 
 
 

 
Fig. 3. Min modell 
 
Text refererar i denna modell till allt som utgörs av bokstavssekvenser och relationer 
mellan dem. Text kan förstås på olika abstraktionsnivå, mer materiellt/konkret eller 
intellektuellt/abstrakt. (Jfr DuRietz idealtext resp. materialtext.) Verk är något som i 
första hand härleds ur text (i bemärkelsen idealtext). Det är en helt och hållet abstrakt 
enhet. Dokumentnivån refererar i modellen i första hand till volym (bokband). Den är 
fundamental eftersom volymen bildar bas för min bibliografiska beskrivning: 
 
En volym innehåller en eller flera texter (text likställs i mina bibliografiska 
beskrivningar med manuscript item). Men en volym kan också relatera till en eller flera 
intellektuella enheter, verk. Exempelvis är en del av de volymer i Swedenborgs-
samlingen som är bundna efter 1772 sammansatta efter en verksidé, om än sekundär: 
verksidén har i sin tur härletts ur texter. Därmed uppstår en koppling mellan dokument 
och verk. Verk är dock i princip ett större begrepp, och kan även omfatta översättningar 
och liknande. 
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Dokument 
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Jag förstår dokument främst som en ”funktion”: ett dokument dokumenterar något.73 
Dokumentet är dokument i kraft av sin relation till ett verk eller en text eller av att vara 
del i en samling; till en eller flera idéer eller sociala sammanhang etc. Här är det möjligt 
att jämföra med Dahlströms reflektioner kring svårigheterna att konstruera symmetriska 
begreppsliga hierarkier som omfattar både verk och dokument.74 Dahlström menar att 
grundproblemet är att verk är en idealistisk eller intentionell kategori, medan dokument 
å andra sidan är en instrumentalistisk eller funktionell kategori. Dokumentbegreppet är i 
högre grad kontextberoende, hävdar Dahlström, som menar att detta blir än tydligare i 
den digitala miljön, där de materiella aspekterna av dokumentbegreppet är mindre 
påtagliga och tyngdpunkten snarare kommer att ligga på ”dokument som logiska 
enheter i olika typer av sociala processer”. 
 
Min modell är inte uttömmande när det gäller relationerna mellan verk, text och 
dokument: Den illustrerar i första hand relationen mellan den bibliografiska posten och 
de tre grundläggande bibliografiska begreppen verk, text och dokument. I andra hand 
säger den något om graden av abstraktion hos de tre begreppen. De inbördes 
relationerna mellan verk, text och volym beskrivs dock bara delvis genom figuren. Jag 
föreställer mig dessa relationer som mer dynamiska än vad figuren antyder – det gäller 
på en kronologisk axel: det ”bibliografiska stadiet”, men även tillkomsten och 
”dokumenthistorien”. 
 
Strecken mellan den bibliografiska entiteten och de tre begreppen till höger i figuren 
betecknar en dubbel relation. Den bibliografiska entiteten är härledd ur alla tre och 
pekar i sin tur tillbaka på dem. 
 
Märk alltså att den bibliografiska posten i min modell är en representation i förhållande 
till samtliga de tre grundläggande bibliografiska begreppen. Det gäller även enheten 
text, som alltså inte uttryckligen fanns med som en enhet i FRBR:s modell och som 
hade en sekundär funktion i Smiraglias modell. Denna avvikelse är viktig att notera 
eftersom det rör sig om ett avsteg från gängse katalogiseringsteori och normal praxis 
(åtminstone vad gäller tryckt material, men jfr nedan 6.3, beträffande incipit och 
explicit). 
 
3. Metod 

3.1. TEI som metadata 
 
Den metod för katalogisering som skall testas i uppsatsen är TEI P5. För att även den 
mindre datakunnige skall kunna göra sig en bild av både bakgrund och grundläggande 
strukturer och funktioner i TEI kommer detta avsnitt (3.1 med underavdelningar) att 
innehålla en ganska grundlig presentation av systemet. 

                                                 
73 Jag kan inte låta bli att notera här att ”dokument” kommer av latinets documentum ”a lesson, an 
example; a pattern, warning; a proof, instance, specimen”. Avledningsledet –mentum till latinska 
verbstammar betecknar medel. 
74 Dahlström, 2006, s. 86 f. 
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3.1.1. Text Encoding Initiative, TEI  
 
TEI, Text Encoding Initiative, är ett dokumentformat utvecklat för textkodning som 
vunnit mycket stort genomslag.75 Under 60-, 70- och 80-talen gjordes scheman normalt 
från scratch eller bestod av bearbetningar av tidigare scheman utan att ansluta sig till 
någon gemensam standard. Varje projekt använde sin egen modell. Det var därmed inte 
möjligt att utbyta data mellan olika system.76 
 
Under sent 70- till tidigt 80-tal fanns visserligen ansatser att samla olika krafter för att 
utveckla standarder för informationsutbyte mellan humanistiska forskare, men dessa 
hade liten framgång. I november 1987 samlades arkivarier och forskare i Vassar 
College i Poughkeepsie utanför New York på initiativ av Association for Computers 
and the Humanities (ACH). Man enades för det första om att det fanns ett behov av en 
gemensam standard och för det andra om vissa grundläggande principer för 
utvecklandet av ”guidelines” för en sådan standard, kallade the Poughkeepsie 
Principles. Denna standard skulle gälla ”texts intended for humanities scholarship”.77 
Man kunde dra lärdom av ett par årtiondens experimenterande med olika modeller för 
textkodning, och kunde också utgå från ett etablerat märkspråk, nämligen det s.k. 
SGML (Standard Generalized Markup Language), som hade blivit internationell 
standard året innan (ISO 8879:1986). 
 
Ytterligare två organisationer anslöt sig, Association for Literary and Linguistic 
Computing, samt Association for Computational Linguistics; tillsammans bildade man 
Text Encoding Initiative (TEI). En första fullständig version av organisationens 
Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange utfärdades i maj 1994. Den 
DTD (Document Type Definition) man utarbetade bestod av dels en kärna av s.k. 
element och taggar som var tänkta att användas i alla typer av dokument, dels 
”specialuppsättningar” av taggar för särskilda dokumenttyper (prosa, vers, drama, 
taltranskriptioner, ordlistor, terminologiska databaser m.m.).78 Systemet skulle 
möjliggöra beskrivning av den fysiska och logiska strukturen hos olika typer av texter, 
referenser inom och mellan texter, märkning av parallella element och överlappande 
hierarkier. 
 
Det är viktigt att notera att ambitionen redan från början varit att framställa riktlinjer, 
guidelines, och inte en standard, för kodning av litterärt och lingvistiskt material.79 Man 
försöker därmed hålla kurs mellan ytterligheterna, total frihet och fullkomlig styrning; 
de lokala systemen är en sak och utbytet mellan system en annan. Standarder är viktigt 
för utbyte av data samtidigt måste man kunna se till det enskilda projektets behov. Detta 
anknyter till en annan viktig strävan inom TEI-projektet, nämligen den som innebär 
öppenhet mot olika teoretiska inriktningar (polytheoreticity). Enighet råder knappast 
inom olika discipliner om vad som är de mest relevanta aspekterna som bör märkas ut i 
                                                 
75 Hockey, 2000, s. 36 ff. 
76 Vanhoutte, 2004, s. 10, med hänvisning till Hockey, 2000, s. 24-48. 
77 Ide & Sperberg-McQueen, 1995, s. 7. 
78 Cantara, 2005, s. 37. 
79 Ide & Sperberg-McQueen, 1995, s. 8: ”This reflects first of all a committment to preserving the 
intellectual autonomy of researchers who encode texts electronically: by constraining the allowable forms 
and intellectual content of electronic texts, a strictly normative standard would risk constraining their 
ability to reflect the particular intellectual commitments of individual researchers, and thus in some ways 
the types of intellectual work which can conveniently be undertaken.” Jfr Vanhoutte, 2004, s. 11. 
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en text. Exempelvis finns inom lingvistiken olika teorier om hur språk är uppbyggda.80 
Inom TEI-projektet har man löst detta så att inom vissa delområden utarbetades en sorts 
”blandsystem”, en medelväg där man försökte uppnå en så neutral version som möjligt; 
i andra fall utarbetades t.o.m. alternativa kodningsscheman, så t.ex. ifråga om 
lexikonartiklar (lexikografi är ett område där TEI har utvecklats särskilt långt). 

3.1.2. TEI och XML 

3.1.2.1. XML; element och attribut 
 
TEI byggde som vi sett ursprungligen på SGML, som hade sina rötter i 60-talets GML 
och blev internationell standard 1986.81 Därefter utvecklades kompatibilitet mot ett 
annat språk som är besläktat med och beskrivits som en förenklad form av SGML, 
nämligen XML (eXtensible Markup Language).82 XML blev en WC3-rekommendation 
10 februari 1998.83 
 
XML är ett metaspråk; det beskriver i sin tur ett märkspråk.84 Enkelt kan man förklara 
det så att märkspråket är ett medel att förtydliga en tolkning av en text. Märkspråket 
realiseras med hjälp av taggar (etiketter). Taggarna kan användas till att uttrycka 
element, och taggarna skrivs mellan spetsparentes:  
 

<title>De coelo et ejus mirabilibus et inferno</title> 
 
Elementen kan i sin tur definieras vidare hjälp av attribut. Attributen noteras inom 
parentestecknen på ungefär detta sätt (i detta exempel anges att det är fråga om en titel 
på latin):  
 

<title xml:lang="la"> De coelo et ejus mirabilibus et inferno </title> 
 
Elementen uttrycks i regel genom öppnings- och sluttagg, där sluttaggen markeras med 
snedstreck, som <title> resp. </title> ovan. Vissa element uttrycks dock bara med en 
ensam tagg, så <lb/> och <pb/> som anger rad- resp. sidbrytning. Denna typ av element 
kallas ”milestone elements” i TEI.85 Med den första typen uppstår en starkt hierarkisk 
struktur, medan den senare (milestone elements) ligger utanför den stränga hierarkin. Vi 
kunde bygga vidare på vårt exempel ungefär så här (om man tänker sig att vi kodar 
texten från en titelsida och vill återge fördelningen på olika rader i vår förlaga): 
 

<title xml:lang="la">De coelo et ejus mirabilibus et inferno,<lb/> ex auditis et 
visis</title> 

 

                                                 
80 Ide & Sperberg-McQueen, 1995, s. 9. 
81 SGML beskrivs kortfattat hos Lesk, 2005, s. 37 f. 
82 Burnard & Robinson, 1999. 
83 http://www.w3.org/Consortium/history [08-08-26]. 
84 Nedanstående beskrivning av hur XML fungerar strävar efter att på ett enkelt sätt visa på några 
huvudprinciper. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till TEI: P5 Guidelines, 2008: ”A gentle 
introduction to XML”. 
85 Jfr TEI: P5 Guidelines, 2008, kap. 3.10.3. Vanligare är kanske att man använder benämningen tomma 
element (”empty elements”) för icke-hierarkiska element i allmänhet och reserverar uttrycket ”milestone 
element” för en specifik typ av tomma element om vilken gäller att den ”marks a boundary point 
separating any kind of section of a text, as indicated by changes in a standard reference system, where the 
section is not represented by a structural element” (TEI: P5 Guidelines, loc. cit.). 
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Om vi lägger till ytterligare ett par element blir den hierarkiska strukturen tydligare: 
 
               <biblStruct> 
                    <monogr> 
                        <author>Swedenborg, Emanuel</author> 
                        <title xml:lang="la">De coelo et ejus mirabilibus et de inferno, <lb/> 
                         ex auditis et visis</title> 
                         <imprint> 
                              <pubPlace>Londini</pubPlace> 
                               <date when="1758">1758</date> 
                        </imprint> 
                    </monogr> 
                </biblStruct> 
 
Vi behöver inte gå in på övriga element i exemplet här, det räcker att notera hierarkin 
med över- (parent/föräldra-) och underordnade (child/barn-) element. Relationen mellan 
<biblStruct> och <monogr> är den att <biblStruct> fungerar som föräldralement i 
förhållande till <monogr>, medan <monogr> är barnelement till <biblStruct>. 
 

3.1.2.2. DTD och XML-schema 
 
I SGML och ursprungligen också i XML måste de komponenter (element och attribut) 
som används vid kodningen av dokument av en viss typ specificeras i en s.k. Document 
Type Definition (DTD).86 En DTD kan i princip vara väldigt kort, men också omfatta 
flera hundra sidor. DTD skrivs med en särskild syntax och utgör en separat fil som 
lagras lokalt eller externt. DTD-tekniken har under senare år alltmer ersatts av 
användning av s.k. XML-schema, som skiljer sig från DTD främst på följande sätt: 87  
 

• Med hjälp av schema är det enklare att definiera och lägga till datatyper (detta 
gäller både element och attribut och kombinationer av dem) som kan ingå i ett 
dokument och specificera elementens inbördes ordningsföljd. 

• Schema använder s.k. namnrymder, vilket gör det möjligt att referera till ett eller 
flera system med hjälp av URI:er – man kan alltså kombinera flera scheman i ett 
och samma dokument. 

• Schema skrivs i XML, vilket innebär att det kan editeras och behandlas som 
vilket XML-dokument som helst. 

 
När det gäller TEI-projektet genomfördes en generell övergång från DTD till XML-
schema i o.m. den senaste versionen av Guidelines, TEI P5, som lanserades 2007.88 
Inom TEI P5 kan man anpassa schemat, med hjälp av ett verktyg som kallas Roma. 
TEI: P5 Guidelines, 2008, lovar att anpassningen till specifika behov skall gå lättare 
med hjälp av schematekniken.89 Möjligheten att använda namnrymder betyder också att 
TEI lättare skall kunna kombineras med andra system (såsom METS eller MODS).90 

                                                 
86 Hockey, 2000, s. 34. 
87 Statskontoret, 2000, s. 9 ff. 
88 http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/index.xml [08-08-26] 
89 http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/use_roma.xml [08-08-26] 
90 http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/ [08-08-26] 
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3.1.2.3. <teiHeader> och <text> 
 
På den näst högsta hierarkiska nivån i ett TEI-dokument är två komponenter 
obligatoriska. Det första av dem är <teiHeader>. Detta är ett inledande avsnitt som 
beskriver det kodade arbetet så att själva texten, dess källa, kodningen och revisioner av 
kodningen dokumenteras. Dokumentation är av vikt bl.a. med tanke på den mjukvara 
som skall processa texterna. Den kan också vara till nytta för katalogisatörer vid 
bibliotek och arkiv.91 <teiHeader> kan innehålla metadata i flera nivåer, dels om 
datafilen, dels om kodningen, dels om den kodade texten. Av fyra möjliga element som 
sorterar direkt under <teiHeader> är dock bara ett obligatoriskt, nämligen <fileDesc>, 
”file description”, som skall innehålla en beskrivning av själva XML-filen. Inom 
elementet <sourceDesc> (som sorterar under <fileDesc>, men inte är obligatoriskt) 
placeras information om titel, författare och information om den text (ursprungligen 
oftast en tryckt text) som utgör underlag för den digitala transkriptionen.92  
 
Det andra obligatoriska elementet i TEI-dokumentet är <text>. Det innehåller den 
kodade texten, normalt är det en transkription av en förlaga, men man kan också tänka 
sig att det är fråga om en text som är born digital. 

3.1.2.4. Vidare bearbetning av XML-koden: XSLT och CSS 
 
Textkodningen går ut på att i datorns minne lagra dels det lingvistiska innehållet i ett 
dokument (förstått som bokstavsföljder och interpunktionstecken) dels 
”tilläggsinformation”, sådant som rör layout, och identifiering av stycken, fotnoter, titlar 
etc.93 Den XML-kodade texten är i sig själv oskön och inte särskilt läsbar. (Jfr exemplet 
i bilaga 2.) För att ges en användbar presentation, exempelvis i form av en webbsida, 
måste XML-koden behandlas vidare, transformeras och formateras. I exemplen på 
webbsidor som bifogas denna uppsats (och som ännu så länge bara finns på lokal 
server) har detta skett genom att XML-koden kombinerats med XSLT-kod och CSS-kod 
för att skapa HTML-filer på ungefär följande sätt.  
 
Innehållet, som finns lagrat i XML-filen (här: TEI-filen), transformeras till ett 
resulterande dokument, en HTML-sida, genom de instruktioner som finns i XSLT-filen. 
I och med transformationen sker ett urval av data. För ett resulterande dokument, en 
webbsida, väljs vissa typer av data ut. Givet en XML-fil, skriven enligt TEI:s regler, är 
det möjligt att med instruktionerna som finns skrivna i en passande XSLT-fil plocka 
fram valda typer av bibliografiska data, eller data om volymers fysiska skick, eller att 
göra ett annat urval som passar syftet med presentationen på webbsidorna. Den tredje 
komponenten, CSS, handhar sedan formateringen av webbsidorna. Man kan exempelvis 
välja att låta CSS formattera rubriker med en större teckenstorlek än löpande text, eller 
med ett annat teckensnitt, med indrag osv. CSS-filen påverkar i allmänhet inte vilka data 
som ska väljas ut ur ett givet XML-dokument, däremot hur data ska presenteras i det 
resulterande dokumentet.  
 
                                                 
91 I själva verket är det ofta så att texterna kodas vid bibliotek eller centra som är knutna till något 
bibliotek – och av bibliotekarier, menar Caplan, 2003, s. 73. 
92 Grundidén är egentligen att kodning sker med utgångspunkt i en befintlig källa, inte ex novo (d.v.s. från 
scratch). 
93 Jfr Renear, 1997, s. 108 f. 
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Men därmed har i det här fallet bara skapats färdiga webbsidor. Nästa steg – som 
naturligtvis är önskvärt – är att utveckla det hela vidare till en interaktiv webbplats. Då 
måste ytterligare komponenter läggas till. Detta är dock något som inte kommer att 
behandlas i denna uppsats. 

3.1.3. Från MASTER till TEI P5 Manuscript description 
 
Varje TEI-fil innehåller således bibliografiska data – det är något som systemet 
föreskriver. Men TEI erbjuder också en särskild standard, en uppsättning taggar, för 
katalogisering av handskrifter. 
 
Den 1 januari 1999 startade ett EU-finansierat samprojekt syftande till utvecklande av 
en gemensam standard för kodning av handskriftsbeskrivningar. Projektet benämndes 
MASTER (Manuscript Access Through Standards for Electronic Records).94 Det var 
tänkt att löpa över 30 månader och omfattade bibliotek och institutioner i ett antal 
europeiska länder, däribland Danmark, Storbritannien och Holland.95 MASTER var från 
första början knutet till TEI, men också till ett par andra stora nordamerikanska projekt, 
nämligen EAMMS (Electronic Access to Medieval Manuscripts) och Digital 
Scriptorium.96 Målet för projektet var att utarbeta en DTD för beskrivning av 
handskriftsmaterial som skulle vara kompatibel med TEI:s märksystem.  
 
Redan i maj 1999 förelåg inom MASTER-projektet ett utkast till DTD. Flexibilitet är 
som vi redan noterat utmärkande för TEI-strukturer i allmänhet och detta gällde även 
för MASTER-DTD:n. Burnard & Robinson beskriver det som att MASTER-DTD:n 
gjorde det möjligt att å ena sidan framställa enkla listor (inventories) över handskrifter, 
innefattande föga mer än signa (identifiers) och en mycket kort beskrivning i löpande 
text av handskrifterna. Å andra sidan gavs också möjlighet att uppställa högt 
formaliserade beskrivningar med utvecklad märkning av struktur och ingående 
komponenter i handskrifterna, ja, t.o.m. transkriptioner eller digitala faksimiler.97 Viss 
insikt fanns om att detta var en frihet som skulle kunna missbrukas: det kunde vara 
frestande för en katalogisatör att beskriva exempelvis bindningen av en handskrift i 
löpande text (inom elementet <p>, paragraph), snarare än inom det därför avsedda 
elementet (<binding>); därmed skulle inte denna information vara sökbar på det sätt 
som var avsett. 
 
Elementet <msDescription> i MASTER innehöll åtta huvudelement, nämligen följande: 
 

• <msIdentifier> 
• <msHeading> 

                                                 
94 Burnard & Robinson, 1999. Diverse länkar med anknytning till Master-projektet finns på följande 
adress: http://xml.coverpages.org/master.html. Det är betecknande att nästan alla ligger nere... 
95 Burnard & Robinson, 1999. 
96 http://www.scriptorium.columbia.edu/ [08-08-26] . 
97 Jfr Burnard & Robinson, 1999: “The current draft permits, at one extreme, the making of simple 
manuscript inventories which contain no more than a list of manuscript identifiers, to which may be 
added just a few words of description of each manuscript, or an image of the manuscript. At the other, the 
draft also supports highly formalized descriptions, with elaborate structural mark-up distinguishing their 
various components, possibly also containing complete manuscript transcriptions or digital facsimiles. 
The distinction is not just one of length: a lengthy description might be just a manuscript identifier 
accompanied by a quantity of plain text; or a short description might be highly structured, with many 
distinctions made concrete in the markup.”  
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• <msSummary>  
• <msContents>  
• <physDesc>  
• <history>   
• <additional>  
• <msPart>  
 

Bara det första av dem var obligatoriskt: <msIdentifier>, under vilket all information 
som befanns nödvändig för att identifiera ett bestämt manuskript placerades. 
 
Från första början fanns alltså en ambition att skapa kompatibilitet mellan MASTER-
modellen för handskriftsbeskrivning och TEI. Sedermera har MASTER helt gått upp i 
TEI. MASTER-projektets hemsidor ligger nere och ger i bästa fall hänvisningar till 
TEI-konsortiets sidor.98 Den modell för handskriftsbeskrivningar som tillhandahålls 
inom TEI-projektet är dock inte helt överensstämmande med den i MASTER. Detta är 
något som syns redan i den grundläggande strukturen.  
 

• <msIdentifier> 
• <head> som ju tidigare hette <heading>; <ms Summary>-elementet är borta. 
• <msContents> 
• <physDesc> 
• <history> 
• <additional> 
• <msPart> 

 
Skillnaderna blir än mer uppenbara om man studerar de ingående elementen mera i 
detalj.99  

3.1.4. Andra MASTER- resp. TEI-projekt 
 
Den tillgängliga informationen om den här typen av projekt består oftast i 1) 
projektpresentationer på webbsidor, 2) artiklar författade av forskare och andra som är 
involverade i projekten, 3) övergripande framställningar där projekten kort nämns 
(dessa ger inte sällan intryck av att vara lätt föråldrade – området befinner sig i snabb 
utveckling och expansion och det tar lång tid från avslutat projekt till sammanfattning 
och inkorporerande i monografi). Jag har haft stora svårigheter att hitta mer detaljerade 
kritiska granskningar av projekt som kunde vara intressanta som jämförelsematerial. 
 
Ett svenskt digitaliseringsprojekt med koppling till MASTER-samarbetet, är Laurentius 
digital manuscript library, en online-katalog över medeltidshandskrifterna vid Lunds 
universitetsbibliotek. Från den digitala katalogen finns länkar till digitala bilder av 
handskrifterna.100 Laurentius-projektet har karaktär av pilotprojekt och det var tidigare 
möjligt att från projektets hemsida se de underliggande XML-filerna för de enskilda 
handskriftsbeskrivningarna, samt en beskrivning av hur XML-filerna behandlats för att 
göra viss information sökbar via en relationell databas.101 En del funktionalitet, 
däribland sökning, är emellertid numera borttagen från webbplatsen. 
 

                                                 
98 http://www.tei-c.org.uk/Master/Reference/ [08-08-26]. 
99 Se t.ex. Schaßan, 2006, för en konkordanstabell. 
100 http://www1.ub.lu.se/externt/apps/laurentius/ [08-08-26] 
101 Lundberg, 2002. 



 27

En lång rad projekt är knutna till TEI. Jag skall nämna några av dem här:102 
 

• Som redskap för att märka upp litterär text används TEI inom det välbekanta 
projekt Gutenberg.103 Det används också inom ett stort digitaliseringsprojekt 
placerat vid universitetet i Mannheim, Tyskland, Camena. Lateinische Texte der 
Frühen Neuzeit.104 Det senare presenteras på en webbplats där man samlat inte 
bara litterära texter (i form av bildåtergivningar och transkriptioner), utan också 
redskap för att förstå och penetrera dem, samtida encyklopedier, ordböcker och 
liknande.105 Camena liknar därmed ett av de tidigaste försöken att bygga ett 
digitalt bibliotek och integrera olika resurser i en och samma webbplats, Perseus 
Digital Library.106  

• Två katalogprojekt där TEI tillämpats är dels Online Catalogue of Western 
manuscripts vid Bodleian Library i Oxford, där TEI främst nyttjats för 
katalogisering av medeltida handskrifter,107 dels PERDITA-projektet,108 som är 
det enda exempel jag känner till där man helt tydligt använt elementet 
<msDesc> för att beskriva modernt handskriftsmaterial.109 

• Ett projekt där kombinationen EAD och TEI använts är The Walt Whitman 
Archive.110 Från projektets webbsida har man tillgång till minutiösa 
transkriptioner av handskrifter, där ändringar och överstrykningar etc. i 
originalen redovisats i detalj. (Inom detta projekt har man nyttjat METS som 
överbyggnad/sammankoppling mellan EAD och TEI.111) 

• LEADERS-projektet är ett annat försök att kombinera EAD och TEI.112 Inom 
projektet har man utvecklat en ”toolkit” som skall kunna användas för att 
integrera de två systemen.113  

                                                 
102 För en mer komplett lista hänvisas läsaren till TEI-projektets hemsida med länkar till de olika 
projekten: http://www.tei-c.org/Activities/Projects/  [08-08-26]. 
103 http://gutenberg.hwg.org/index.html [08-08-26]. 
104 http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camena.html [08-08-26]. 
105 Jag har själv haft stor nytta av Camena. Det är ett exempel på hur man i den digitala miljön kunnat 
tillgängliggöra källmaterial på ett meningsfullt sätt. Ofta tycks det mer vara fråga om att visa fram 
rariteter i ett nytt medium, eller kanske tillgängliggöra en viss samling: med Camena skapas något nytt, 
där det digitala mediet är själva förutsättningen. 
106 http://www.perseus.tufts.edu/ [08-08-26]; se Hockey, 2006, s. 98, som beskriver Perseus som ”an 
illustration of what a flexible and extensible digital library can do”. 
107 http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/  [08-08-26]. 
108 http://human.ntu.ac.uk/research/perdita/index.html [08-08-26]. 
109 För varje msItem ges t.ex. incipit och explicit, något som jag funnit mindre meningsfullt, jfr nedan, 
kap. 6.3. 
110 http://www.whitmanarchive.org/ [08-08-26]. 
111 Jfr Barney et alii, 2005. 
112 En presentation av projektet finns hos Sexton & Turner, 2002. Se särskilt den entusiastiska 
beskrivningen av vad TEI och EAD gemensamt kan göra, s. 72: “When EAD and TEI are brought 
together alongside digitized images of archival material, the potential benefits for users are significant. 
Within a single environment the user can find items in archival collections; learn about their contexts; 
view representations of the items themselves; and read, study, analyze and manipulate their content.“ 
113 Jfr http://leaders.sourceforge.net/ [08-08-26]. Enligt Sexton & Turner (2002, s. 78 f.) har metadata 
placerats i EAD-koden och ej uttryckts i TEI. Huvudargumentet för detta är att “the TEI is not primarily 
designed as a metadata framework. Its provision for metadata about the original archive document is 
inadequate and the distinction between metadata about the original and metadata about the digital 
transcript is not clear in the way the header is structured“. LEADERS använder även EAC, också det ett 
XML-baserat uppmärkningsspråk, till auktoritetsposter.  
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3.1.5. TEI header som metadataschema 
 
Det är alltså föreskrivet att TEI header skall redovisa vissa metadata rörande den källa 
som ligger till grund för en kodad text (jfr ovan 3.1.2.3). Diverse analyser har utförts av 
TEI header som metadataschema. 
 
Line Pouchard (1998) diskuterar ämnesord och klassifikationskoder som kan registreras 
i elementet <profDesc> samt möjligheten att omvandla informationen i fälten title 
statement, edition statement, extent, publication statement, series statement, notes 
statement samt source description till USMARC (programvara för detta ändamål 
uppges vara under utveckling).114 Pouchard ser bristen på auktoritetskontroll som ett 
problem genom att det försvårar återfinnande av information från exempelvis författar- 
och titelfälten vid exportering till MARC. Bristande granularitet i TEI header är en 
annan svårighet: i TEI görs t.ex. bara ibland skillnad på författare som enskild person, 
medförfattare och konferensskrifter. Det är visserligen möjligt att skapa en sådan 
finfördelning, men det blir upp till den enskilde användaren/det enskilda projektet.115 
Caplan menar att elementet <fileDesc> ursprungligen utformades i anslutning till ISBD 
(International Standard of Book Description).116 Det kan nämnas här att Åsa Stenholm 
vid Bibliotekshögskolan i Borås arbetar med ett uppsatsprojekt som syftar till att 
utforska möjligheterna at mappa TEI header mot MARC och eventuellt problematiska 
relationer mellan metadataelement i dessa två scheman.  
 
Jag har dock inte funnit några jämförelser mellan modulen <msDesc> mer specifikt och 
andra katalogscheman. Mitt eget försök till konstruktion av enkla konkordanstabeller 
för TEI P5 och AACR 2 samt AMREMM redovisas i uppsatsens bilaga 5 och 6 
kommenteras kort nedan i avsnitt 6.2. 

3.2. Material 

3.2.1. Samlingens historia 
 
Större delen av Emanuel Swedenborgs bevarade manuskript anlände till Vetenskaps-
akademien i Stockholm, dit de donerats av Swedenborgs arvingar, i december 1772.117 I 
samband med donationen upprättades en första katalog över handskrifterna, tryckt 
1801.118 Denna första katalog är delvis detaljerad; den anger ibland inte bara titlar på 
arbeten som ingår i en handskrift utan också hur texten fördelar sig över flera volymer, 
paragrafindelning etc. På vissa punkter är den dock mycket summarisk: ”Åtskilliga 
blandade Fragmenter, sammanlagda i ett Paquet, men sedermera fördelt i 2:ne Paquet. 
Ett för sådant som är skrifvit sedan 1745 och ett för sådant som är före 1745” ger knap-
past någon hjälp för den som vill identifiera ingående texter – det är svårt att ens gissa 
vad som låg i dessa paket. Förteckningen är ordnad i tre huvudavdelningar: 1. Theo-
                                                 
114 Pouchard, 1998, s. 4. 
115 Pouchard, 1998, s. 5. 
116 Caplan, 2003, s. 67. Att det finns en teoretisk koppling betyder inte att systemen är kompatibla i 
praktiken. 
117 Kvittot på arvodet till forkarlen, undertecknat av Akademiens sekreterare Jacob Berzelius, finns kvar. 
Swedenborg hade varit medlem av Akademien sedan 1741, då han f.ö. invaldes på förslag av Carl von 
Linné. (Dahlgren, 1918, s. 275; 282). De tryckta böcker som ingått i Swedenborgs boksamling såldes av 
arvingarna på Stockholms auktionskammare (jfr Bergqvist,  1996, s. 149 ff., med bilaga B, s. 245-270). 
118 Wennberg & Benzelstjerna, 1801. 
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logica, teologiska arbeten, 2. Philosophica, naturvetenskapliga och filosofiska arbeten, 
och 3. Brev och handlingar. Den omfattar sammanlagt 60 nummer, förutom brevma-
terialet vars omfång är mer svårbedömt. 
 
Femton år senare, 1787, upprättade Johan Björnstjerna (1729-1797) en ny katalog över 
samlingen. Detta skedde på uppdrag av det s.k. Exegetiska och philantropiska 
sällskapet, som var den första svenska sammanslutningen av Swedenborgare.119 
Björnstjernas katalog skiljer sig på några viktiga punkter från den från 1772. För det 
första har ett antal tryckta arbeten lagts till den ursprungliga uppsättningen; för det 
andra har de ingående volymerna (för nu talas det inte längre om paket – det 
förtecknade materialet får förutsättas vara inbundet) numrerats i löpande följd från 1 till 
98; för det tredje har format ersatt ämnesindelningen som övergripande ordnande 
princip. Det kan f.ö. noteras att bara en liten del av det material som i första 
förteckningen räknades upp under rubriken ”Bref och dokument” tycks ingå i 1787 års 
katalog. En förteckning tillskriven J.C. Wilcke120 (från 1790) har tillägg bl.a. av J. A. 
Ahlstrand121 (den sista tillagda noteringen är från 1872). Med tillägg omfattar denna 
förteckning 114 nummer. Utgångspunkten är Björnstjernas numrering. 
 
Nästa verkligt viktiga steg när det gäller ordnandet och förtecknandet av samlingen som 
kan förtjäna att nämnas här daterar sig först till 1910, och utgörs av upprättandet av en 
kronologisk verkförteckning.122 Denna förteckning upptar i kronologisk ordning alla 
arbeten av Swedenborg som var kända för bibliograferna och den var alltså inte i första 
hand tänkt att vara katalog över Akademiens Swedenborgssamling. Trots detta ordnades 
samlingen om 1910 så att volymerna fick nya signa (nummer) i enlighet med 
verkförteckningen, och hylluppställningen gjordes också om enligt samma princip. Ett 
tryckt exemplar av verkförteckningen fungerar sedan dess som katalog över samlingen. 
Blyertsanteckningar i detta exemplar ger upplysningar om vad som ingår i samlingen 
och hur många exemplar det finns av resp. titel. Med ledning av dessa notiser är det 
möjligt att konstatera att samlingen har växt med ett stort antal tryckta arbeten, en hel 
del är dubbletter. I nummerföljden finns naturligtvis en hel del luckor – alla arbeten som 
tas upp i förteckningen finns ju inte i Akademien. Ett större bekymmer är att flera verk 
(som alltså svarar mot olika nummer i förteckningen) kan vara bundna i en och samma 
volym, samt att ett verk ibland fördelar sig på flera volymer. Det är minst sagt besvärligt 
att hitta i samlingen med hjälp av förteckningen. 
 
Stroh och Ekelöf kunde för sin förteckning stödja sig på en några år tidigare utkommen, 
ytterst grundlig bibliografi över Swedenborgs arbeten av James Hyde (1906). Denna 
omfattar 744 sidor och 3.500 nummer, inte bara originalarbeten av Swedenborg, utan 
även alla vid tidpunkten publicerade översättningar till moderna språk. Bibliografin 
utgår från enskilda texter, under livstiden publicerade och sådana som utgivits postumt 
eller bara finns tillgängliga i manuskriptform; hänvisningar görs i förekommande fall 
till KVA-samlingen med codexnummer och siduppgifter, och de kodikologiska 
noteringarna är därvid tämligen detaljerade. Uppställningen är kronologisk, men avviker 
ibland från den som förekommer hos Stroh & Ekelöf, inte minst genom att materialet 
hos Hyde bryts ned i enstaka texter. 

                                                 
119 Jfr Bergqvist, 1999, s. 478. 
120 Johan Carl Wilcke (1732-1796), från 1784 sekreterare i Vetenskapsakademien. 
121 Johan August Ahlstrand (1822-1896), Vetenskapsakademiens bibliotekarie från 13/2 1856 till 10/5 
1893. 
122 Stroh & Ekelöf, 1910. 
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Huvudprinciperna vid beskrivande och ordnande av samlingen har alltså växlat: I den 
första förteckningen grundar sig den huvudsakliga kategoriseringen på ämne och 
funktion (teologi, filosofi, brev). I Björnstjernas förteckning sorteras volymerna efter 
format i första hand och ämne i andra. Hyde sorterar in materialet under verkstitlar i 
kronologisk följd och bryter därvid upp volymerna – det är ändå att notera att 
volymerna beskrivs mer ingående hos Hyde än någon annanstans. Även i Stroh & 
Ekelöfs förteckning (som alltså för närvarande styr hylluppställningen) är 
huvudprincipen verkstitlar som ordnas kronologiskt med den skillnaden att miscellan-
handskrifter oftast behandlas som separata poster. 

3.2.2. Den äldre delen av Swedenborgsarkivet vid KVA 
 
Utgångspunkten för denna uppsats är den äldre delen av Swedenborgsarkivet vid KVA. 
Med den äldre delen av Swedenborgsarkivet förstås här de s.k. codices (i singularis 
således codex)123 som finns upptagna i J. C. Wilckes förteckning (från 1790) med tillägg 
av J. A. Ahlstrand (den sista tillagda noteringen är alltså från 1872), sammanlagt 110 
stycken (jfr bilaga 1).  
 
Med tilläggen omfattar Wilckes förteckning visserligen 115 nummer, vart och ett 
syftande på en volym. Av dessa 115 volymer saknas dock två helt, nämligen cod. 50, 
”Register öfver Concordiae Boken”, och cod. 101, Camoena Borea. En volym, cod. 
102, De la Nouvelle Jerusalem, London, 1782, finns ej på hyllan och har sannolikt 
skiljts från övriga samlingen därför att den utgör en översättning som publicerats 
postumt. Två nummer är dubbleringar: cod. 110 = cod. 63 och cod. 111 = cod. 95.  
 
Det återstår då 110 nummer som kan knytas till lika många bundna volymer. Det 
förefaller rimligt att låta codexnumreringen bilda bas för den nya katalogen eftersom 1) 
den pekar mot volymerna i stort set i den form de har idag, och 2) codexnumreringen 
under lång tid varit det gängse sättet att hänvisa till volymer i samlingen. En volym kan 
som vi här skall se innehålla handskrivet material, tryckt material, eller handskrivet och 
tryckt material i kombination. 

3.2.2.1. Volymer innehållande handskriftsmaterial 
 
83 volymer innehåller handskriftsmaterial, autografer av varierande omfång och 
karaktär. Detta gäller volymerna 1, 2, 3A, 3B, 4-49, 52-62, 63=110, 65, 74, 79-88, 
95=111, 99, 103, 107-109, 112-114. Där märks följande kategorier: 
 

1. Renskrivna manuskript som färdigställts för tryckning. (I något fall 
uppenbarligen den version som sänts till tryckning: i marginalerna finns ibland 
uppgifter om typsnitt och liknande.) 

2. Arbetsmanuskript, ej renskrivna, men i stort sett avslutade arbeten. (Ofta har de 
givits ut postumt.) 

3. Förberedande arbeten i form av indices/förteckningar; dessa kan exempelvis 
utgöras av 1) excerpter ur filosofiska eller anatomiska verk ordnade alfabetiskt 

                                                 
123 I uppsatsen hänvisar jag genomgående till volymerna med codex-nummer. För en konkordanstabell 
med konverteringar från codex-nummer till Stroh & Ekelöfs numrering som är den numrering som 
fungerar som princip för hylluppställningen, se bilaga 1. 
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under nyckelord, eller 2) bibelkonkordanser, där bibelhänvisningar har samlats 
under nyckelord som oftast, men inte alltid, är alfabetiskt ordnade. 

4. Kronologiskt ordnade excerptsamlingar. 
5. Dagböcker, resejournaler. 

3.2.2.2. Volymer innehållande tryckt material 
 
Cod. 64, 66-73, 75-78, 89-94, 96-98, 100, 104-106 – sammanlagt 29 volymer – 
innehåller uteslutande tryckt material, förstautgåvor av Swedenborgs arbeten. Trycken 
har oftast högre nummer – detta skall inte förstås som beroende av någon sorts 
accesssionkronologi i nummerföljden, utan har att göra med att Björnstjerna inleder sin 
förteckning med de mer udda formaten. 
 
Det är inte klart hur förstautgåvorna införlivades med samlingen. Det har påståtts (bl.a. i 
Hydes katalog), men är troligen inte riktigt, att förstautgåvorna i samlingen skulle vara 
Swedenborgs egna exemplar. När det gäller cod. 93 (innehållande ett nummer av 
Daedalus Hyperboreus och ett par uppsatser på svenska), är det alldeles säkert fel: 
Denna volym har ett ex libris som visar att den tillhört A. A. von Stiernman.124  
 
De äldsta trycken i samlingen torde ha bundits på bekostnad av swedenborgaren August 
Nordenskjöld på 1780-talet (de tycks motsvara de band som finns med i Björnstjernas 
katalog, alltså cod. 1-98). 

3.2.2.3. Blandvolymer 
 
Volymerna cod. 51, 67, 89-90, 64 och 73 är – i olika bemärkelser – av blandkaraktär. 
 

• Cod. 67 är en samlingsvolym innehållande tryckt och otryckt material rörande 
Swedenborgs försök att finna en metod att säker fastställa longituden till havs. 
Häribland finns en tryckt skrift och korrespondens i ämnet. 

• Cod. 51 innehåller dels den tryckta andra delen av De cultu et amore Dei (1745), 
men också korrektur omfattande de första 16 sidorna av den tredje delen av 
samma verk, samt handskrivet manus som delvis överlappar (täcker de sista 
paragraferna i korrekturet) delvis utgör fortsättning på tredje delen (jfr bilaga 3). 

• Cod. 89-90 utgörs av Schmidius latinska bibelöversättning som har talrika 
marginalanteckningar av Swedenborg.  

• Även i cod. 64 och 73, Van der Hoogths utgåva av Gamla testamentet på 
hebreiska med Schmidius översättning som parallelltext, finns anteckningar av 
Swedenborg.  

 
När det gäller volymerna 89-90, 64 samt 73 är det alltså inte Swedenborg som är 
upphovsmannen. Det är att märka att Schmidius Bibel finns med redan i den första 
förteckningen över samlingen från 1772.125 Med hänvisning till Tanselle, 1998, s. 98 f., 

                                                 
124 Anders Anton von Stiernman (1695-1765) var ”en av frihetstidens lärdaste män, flitig forskare, 
produktiv författare och urkundsutgivare”. Han invaldes i Vetenskapsakademien 1745 (Svenska män och 
kvinnor).  
125 I Wilckes förteckning finns en notis till Van der Hooght och Schmidius om att de båda är ”Skänkte af 
Bergh. Nordensköld”, men när det gäller Schmidiusbibeln stämmer alltså inte detta – den tillhörde redan 
Akademien. Möjligen har Nordensköld haft den som långlån. 
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kunde man hävda att volymerna kan betraktas som primärkällor för Swedenborgs 
läsning av bibeltexten. 

3.2.2.4. Anmärkningar rörande bokbanden 
 
Materialet föreligger bara undantagsfall i originalband. En del av det material som utgör 
kärnan i samlingen var obundet då det anlände till Akademien; det måste ha bundits 
mellan åren 1772 och 1787 då Björnstjerna upprättade sin katalog. (Jfr Wennberg och 
Benzelstjerna (1801), Theologica, nr 16 och Philosophica, nr 10 och 13, som hänvisar 
till ”Ett Paquet”, resp. ”större och mindre Fragmenter” och ”Åtskilliga blandade 
Fragmenter, sammanlagda i ett Paquet, men sedermera fördelt i 2:ne Paquet.” Material 
härifrån påträffas i följande codices: 11-14; 50; 53-55; 57-58, 65, 74.126) Den 
övervägande delen av volymerna är ombindningar av olika datum. Ombindningarna är 
ofta resultat av senare redigering.127  
 
Vissa band innehåller som redan anmärkts en blandning av tryckt och handskrivet 
material. Det gäller t.ex. den nämnda cod. 67, som innehåller material rörande 
Swedenborgs arbete om en metod för att bestämma longituden till havs. En del av 
materialet här utgörs dessutom av brev. Principen för hur cod. 67 satts samman är 
tematisk (kanske kunde man också tala om en verksprincip för sammanbindningen). 
Delvis består volymen av brev.128  

3.3. Metodproblem 

3.3.1. Reliabilitet 
 
Jag har redan inledningsvis konstaterat att katalogisering måste vara en subjektiv 
verksamhet; den innefattar alltid ett visst mått av mänskliga bedömningar. Det gäller 
kanske särskilt i kontakten med äldre material, som fordrar en mer utförlig beskrivning 
än exempelvis modernt tryck.129 
 
Ett sätt att tillgodose kravet på konformitet i katalogen är givetvis att noggrant 
dokumentera vilka principer som tillämpats; vilka typer av information som registrerats 
och på vilket sätt (källor, notering etc.). Jag har också strävat efter att under arbetets 
gång föra denna typ av anteckningar – det är att notera att jag ibland måst revidera mina 
principer i kontakt med materialet. Denna kategori av information är dock inte något 
som redovisas separat i uppsatsen. Jag menar inte heller att absolut konformitet mellan 
kodade katalogposter kan vara ett krav för att undersökningen skall svara upp mot 
grundläggande krav på reliabilitet, eftersom de slutsatser som dras av undersökningen är 
av ganska allmän karaktär. 
 
Det finns dock flera andra subjektiva moment i metodprövningen som kunde sägas 
påverka reliabiliteten, exempelvis följande: 
 

1. Jag utgår från mina egna idéer om hur primärmaterialet bör beskrivas 
                                                 
126 Beträffande det ursprungligen obundna materialets placering i codices, jfr Tafel, s. 783 f. 
127 Jfr t.ex. cod. 27 där auktors sidnumrering finns kvar: arken har sedan skurits för att därefter klistras på 
remsor som bundits i volymen. Inte sällan finner man att lappar har klistrats på omslag och dylikt. 
128 Volymen är sannolikt bunden av Nordenskjöld – man kan gissa att det skett före 1787. 
129 Jfr AMREMM, 2003, s. xi-xii. 
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2. Jag utgår från min egen förståelse av TEI som system 
 

Om jag inte lyckas så bra med beskrivningen är det därför inte lätt att avgöra var 
”felkällan” finns: Det kan förstås bero på brister i systemet TEI. Men det skulle kunna 
bestå i brister i den beskrivning jag skapat till grund för kodningen, eller i att jag inte 
tillräckligt väl behärskar XML eller TEI. Vidare finns det som nämnts tidigare en 
grundläggande strävan inom TEI att systemet skall vara flexibelt – det skall kunna 
anpassas efter de aktuella behoven. Om jag finner brister i systemet så beror det kanske 
på att jag inte förstår att anpassa det på rätt sätt. En annan person kan komma till andra 
resultat. Detta är problem och risker som inte går att undvika, möjligen mildra effekten 
av genom en noggrann beskrivning av principer och tillvägagångssätt.  

3.3.2. Urval och representativitet 
 
Testningen av TEI P5 sker med utgångspunkt i ett bestämt material, vilket naturligtvis 
innebär en begränsning. Utifrån min undersökning kan jag inte heller uttala mig om 
huruvida materialet är representativt för moderna handskrifter som kategori eller för 
1700-talstryck som kategori. Primärmaterialet fördelar sig dock över många olika 
genrer och ämnesområden, det är tillkommet över en lång tidsperiod och är dessutom av 
olika bearbetningsgrad. Även om uppsatsens format inte tillåter redovisning av mer än 
några få exempel och det bara är ett begränsat antal iakttagelser som kan rymmas i 
uppsatsen, så är dock undersökningen baserad på en ganska omfattande och 
mångskiftande empiri, vilket bör innebära att resultaten har en viss grad av 
representativitet.   

3.4. Sammanfattning av metodkapitlet 
 
Avslutningsvis i detta kapitel kan det konstateras att de 110 codices i 
Swedenborgssamlingen har ett långt och ibland komplicerat förflutet. Allt material är 
bundet, men inbindningarna har skett vid olika tidpunkter. Samlingen innehåller också 
olika materialtyper: Där förekommer såväl handskriven som tryckt form. Ibland har 
handskrift och tryck bundits samman i en volym. Försöken genom historien att förstå 
och rekonstruera Swedenborgs verk har satt spår i volymerna. Också tidigare 
generationers försök att tillämpa sin tids mest avancerade tekniker för bevarande och 
tillgängliggörande har lämnat avtryck i banden. Volymerna fungerar på så sätt som 
receptionshistoriska dokument, och de tidiga förteckningarna och andra dokument om 
samlingens historia är viktiga redskap när det gäller att förstå och analysera innehållet i 
volymerna. Den långa traditionen är en tillgång, men innebär ibland också problem; 
utgångspunkterna har varit olika för bibliograferna (exempelvis bandens utseende 
respektive kronologisk verksföljd) och entiteterna matchar därför inte alltid. Ur 
användarperspektiv är det dock nödvändigt att den nya katalogen refererar till de äldre 
förteckningarna och bibliografierna. Det är således ett ganska blandat och disparat 
material som jag vill försöka katalogisera med hjälp av TEI P5.  
 
Öppenheten, möjligheterna att kombinera textutgåvor med bilder etc. för att bygga 
större webbplatser har framhållits som styrkor hos TEI.130 I uppsatsens kapitel 5 

                                                 
130 Jfr TEI: P5 Guidelines, 2008, 1.2.2: ”For example, a project aiming to produce an ambitious digital 
edition of a collection of manuscript materials, to include detailed metadata about each source, digital 
images of the content, along with a detailed transcription of each source, and a supporting biographical 
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kommer jag alltså att undersöka hur dessa egenskaper hos TEI kan tillämpas på mitt 
projekt där metadata utgör själva kärnan, och där ytterligare komponenter, såsom i 
första hand partiella textkodningar, men i förlängningen också digitala bilder, skall 
kunna läggas till. Först vill jag dock formulera några funktionskrav för en katalog över 
Swedenborgssamlingen som också kan fungera som analyskriterier vid min 
undersökning. 
 
4. Analyskriterier 
 
Uppsatsens första del (kap. 1-3) har innehållit en ganska utförlig presentation av teori, 
material och metod med utredning av och diskussion kring grundförutsättningarna för 
metodprövningen. Uppsatsens andra del kommer att vara betydligt mer praktisk till sin 
karaktär, både vad gäller redovisningen av min undersökning och den avslutande 
diskussionen. 
 
Från kapitel 2-3 vill jag ta med några punkter som kan fungera som formuleringar av 
grundläggande funktionskrav som kan ställas på en katalog över det aktuella materialet 
och därmed också tjäna som analyskriterier i samband med min undersökning. 
Punkterna här svarar mot uppsatsens delfråga 2; jfr ovan, kap. 1.2.2. 
 

1. Volym (codex) skall vara den bärande enheten i katalogen. Det är en enhet som 
ter sig historiskt riktig och logisk (jfr ovan 3.2.2). Trots ombindningar genom 
århundradena verkar volymen tämligen stabil. Denna enhet är dessutom 
lättbegriplig och praktisk. 

2. Traditionella deskriptiva data skall kunna rymmas. Samlingstitel för volymen 
med alternativa beteckningar, signum, uppgift om upphovsman (nästan 
genomgående Swedenborg, men det finns ett par undantag), beskrivningar av 
bokband och ”intellektuellt innehåll” etc. är sådana traditionella deskriptiva 
metadata. 

3. Strukturella metadata beträffande texter skall kunna registreras. Men 
strukturella metadata avser jag sådant som register, förteckningar, listor, 
rubriker, kapitelindelningar (jfr ovan kap. 2.2.1.2). Exakt vilka komponenter 
som skall ingå i de bibliografiska beskrivningarna måste avgöras från fall till fall 
– handskrifterna innehåller sällan ”färdiga” texter, strukturen är därför inte alltid 
klar och logisk; vidare representerar texterna många olika genrer, och de har 
därför inte fast och tydlig form och struktur. 

4. Såväl handskrifter som tryck skall kunna infogas i formatet. Detta är viktigt 
eftersom, som vi sett i kap. 3.2.2, båda medietyperna förekommer i materialet, 
ibland i samma volym. Historiskt sett har distinktionen handskrift – tryck varit 
mindre betydelsefull för samlingens sammansättning än principen om 
fullständighet när det gäller representationen av verk av Swedenborg.  

5. Referenser skall kunna göras till tidigare förteckningar och bibliografier. Detta 
är viktigt inte minst ur användarperspektiv. Det är redan nu vanskligt att förstå 
hur olika bibliografiska framställningar rörande Swedenborgssamlingen 
förhåller sig till varandra (jfr ovan, 3.2.1). 

 

                                                                                                                                               
and geographical database might need a schema combining several modules as follows…” 
(http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ST.html [08-08-26]). 
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5. Redovisning av hur TEI P5 tillämpats på materialet 

5.1. Programvara 
 
Jag har själv utfört XML-kodningen med hjälp av en kommersiell XML-editor som 
heter Oxygen. Med hjälp av editorn är det möjligt att kontinuerligt kontrollera att 
kodningen är välformad och syntaktiskt riktig – editorn validerar koden och talar också 
om vilka element och attribut som finns tillgängliga i varje position i dokumentet – men 
programmet kan förstås inte avgöra om elementen används semantiskt korrekt. 
Programmet visar också vilka element respektive attribut som är tillgängliga i en viss 
position. TEI: P5 Guidelines, 2008, ger besked om hur element och attribut är tänkta att 
användas. 
 
XML-filerna har via XSLT gjorts om till HTML-filer som kan studeras i en webbläsare. 
Även detta moment har utförts i Oxygen (med den inbyggda XSLT-processorn Saxon). 
För detta moment har jag dock tagit hjälp av min make, Ulf Berggren. (Exempel på 
webbpresentationer kan studeras i bilaga 4.) Resultaten av försöken med XSLT har haft 
betydelse för min undersökning därför att jag genom dem så att säga kunnat studera 
resultaten av kodningen. Jag har också genomfört vissa anpassningar i koden med tanke 
på XSLT-processorn, men allra viktigast är kanske att behovet av precision och 
konsekvens i kodningen blivit extra tydligt. (XSLT-processorn söker bl.a. upp och 
extraherar de element i koden som skall visas i webbläsaren.) XSLT-kodningen och 
webbpresentationerna diskuteras dock inte specifikt i denna uppsats. 

5.2. Det praktiska arbetet 
 
Det faktum att XML-editorn validerar i relation till schemat gör att systemet ger 
omedelbar feedback och signalerar om något går fel. Arbetet med kodningen försiggår 
enligt principen trial and error, och innebär ständiga modifieringar. 
 
Eftersom jag tidigare gjort vissa försök att tillämpa MASTER-DTD:n och elementet 
<msDesc> i TEI P4 hade jag redan innan jag grep mig an denna kodning vissa idéer om 
hur jag skulle använda elementet <msDesc>. Det var dock inte möjligt att bara plocka in 
den gamla koden i det nya systemet. Jag var tvungen att börja om från början även om 
vissa moment var bekanta sedan tidigare. Jag skapade först med viss möda en första fil 
som skulle kunna tjäna som exempel. Sedan har jag varje gång jag påbörjat ett nytt 
dokument kopierat över det föregående och registrerat nya data under de olika 
rubrikerna. Det har rört sig om mer än att fylla i data i en färdig mall. Jag har efter hand 
modifierat min beskrivning av volymerna inte bara i förhållande till systemet utan även 
i relation till mitt empiriska material. Nya volymer har nämligen inneburit nya problem 
att ta ställning till. Ibland har detta rent av lett till förnyade lösningar på gamla problem 
så att jag gått tillbaka och gjort förändringar i mina filer. Framförallt har jag varit 
tvungen att använda olika lösningar för de olika materialtyperna (tryck/hand-
skrift/blandvolym).  
 
Följande avsnitt är en kommentar till min kodning med utgångspunkt främst i exemplet 
i bilaga 2, men även andra exempel kommer att nämnas som inte ingår i bilagorna. Jag 
avser inte att kommentera alla element som förekommer i koden. Genomgående gäller 
att en XML-fil motsvarar en fysisk volym. 
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5.3. Element som använts genomgående 

5.3.1. <TEI> 
 
Jag har inte gjort några modifieringar av schemat. Under rotelementet <TEI> har jag 
därför använt namespace-attributet för att hänvisa till den publika TEI-URL:en:  
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:lang="en">.131 

5.3.2. <teiHeader> 
 
Vissa element är som redan konstaterats obligatoriska i TEI, andra är valfria. 
Obligatoriska element på högsta nivån är som vi sett <teiHeader> och <text>. 
<teiHeader> har i sin tur det obligatoriska barnelementet <fileDesc>. Under detta 
sorterar barnelementen <titleStmt>, <editionStmt>, <publicationStmt> och 
<sourceDesc>. Jag har använt alla dessa element, och i enlighet med TEI: P5 
Guidelines, 2008, har jag här bl.a. registrerat information som är gemensam för alla 
filerna (d.v.s. för hela ”katalogen”, sådant som gemensam titel, utgivare och liknande), 
men också sådan information som rör den enskilda volymen, närmare bestämt i 
elementet <sourceDesc> (jfr bilaga 2). Den information som registrerats inom elementet 
<teiHeader> kan generellt beskrivas som deskriptiva metadata.  

5.3.3. <msDesc> 
 
I MASTER-projektet utgjorde handskriftsbeskrivningen/katalogposten en fil i sig  – 
<msDescription> var rotelement. I TEI P5 kan motsvarigheten till MASTERs 
<msDescription>, som betecknas <msDesc>, endera sorteras in direkt under 
rotelementet TEI, eller placeras i <sourceDesc>. Jag har valt det senare alternativet. 

5.3.4. <msIdentifier> 
 
<msIdentifier> är ett barnelement till <msDesc>. Det finns utrymme inom de 
underordnade barnelementen att registrera sådant som uppgifter om den institution som 
förvarar det beskrivna materialet och gamla och nya signa. Jag har använt attributet type 
för att skilja ut typer av signa. Dessa har växlat över tid, och inom 
Swedenborgsforskningen hänvisar man fortfarande till volymerna i samlingen med 
olika beteckningar. Därför är det viktigt att skilja ut de olika typerna.  

5.3.5. <head> 
 
När det gäller elementet <title> (titel på hela volymen), barnelement till <head>, har jag 
använt attributet type på liknande sätt som vid <msIdentifier>. 

5.3.6. <msContents> 
 
Detta element skall enligt TEI: P5 Guidelines, 2008, innehålla en beskrivning av “the 
intellectual content of a manuscript or manuscript part”.132 <msContents> delas upp i ett 
eller flera <msItem>.  
                                                 
131 I rotelementet anges ett ”default namespace”, jfr TEI: P5 Guidelines, 2008,  kapitel 5.6, 
”Namespaces”, http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SG.html [08-08-26] 
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5.3.7. <msItem> och <locus> 
 
Jag har genomgående använt moderna engelska titlar för de olika manuscript items 
(ibland överensstämmande med dem som finns i Rose, 2005). Inom <locus>-elementet 
är det möjligt att ange placering i den fysiska volymen genom att tala om inom vilket 
sidintervall ett <msItem> infaller – man använder då attributen ”from” och ”to”. Märk 
att ”where” inte finns tillgängligt som attribut under <locus> – det vore praktiskt ty 
ibland omfattar ett <msItem> bara en sida. Det går inte heller att upprepa ”from”- och 
”to”-attributen, vilket innebär problem i de fall där ett msItem inte löper över en enda 
följd av sidor utan avbryts för att fortsätta på annat ställe i volymen.133 Det är inte heller 
möjligt – såvitt jag kan finna – att ange att ett item omfattar en viss följd av paragrafer, 
kapitel eller liknande. (Detta kan i och för sig noteras i elementet <notes> i form av 
löpande text, men får då ingen specifik märkning.) Under <msItem> har jag lagt 
referenser till andra delar av mitt dokument, till kodningar under elementet <text>. Jag 
har låtit hänvisningar gå till resp. ställe från <msItem> med hjälp av elementet <ptr/>. 
Mer om detta nedan (6.1.4). 

5.3.8. <physDesc> 
 
Den fysiska beskrivning jag hittills kodat är mycket preliminär. (En konservator skall så 
småningom bidra med fler uppgifter.) Att märka är dock att den information som 
registrerats under <physDesc> rör den fysiska volymen som helhet. En typ av 
information som ges i min kodning är den som rör paginering resp. foliering: Attributen 
type=”foliation” resp. type=”pagination” (till elementet <note> här) har betydelse för 
hur XSLT-koden hanterar hänvisningar till blad resp. sida i volymen. Även typer av 
bokband och ungefärlig tidpunkt för inbindning har noterats med hjälp av attribut (jfr 
exemplen). 

5.3.9. <listBibl> 
 
I elementet <listBibl> har jag registrerat hänvisningar till andra bibliografiska arbeten. 
(Jag vill på sikt göra numren sökbara, i synnerhet nummer i Hydes bibliografi, 1906, jfr 
kap. 3.2.1 ovan beträffande tidigare bibliografier och förteckningar, eftersom de ofta 
används som referenser.) De bibliografiska posterna har en ganska enkel utformning. 
Det är möjligt att de skulle kunna ersättas med hänvisningar till någon form av 
auktoritetsposter. 

5.3.10. <text> 
 
Jag har använt <text>-elementet för att göra en selektiv kodning av text ur resp. volym. 

                                                                                                                                               
132 TEI: P5 Guidelines, 2008, kapitel 10, 2. 
133 ”Calculations” är en kategori som jag noterar. Exempelvis i Cod. 6 förekommer den spridd över hela 
volymen på väldigt många ställen: 77v, 80v, 88v, 96v, 101r, 117v, 118r, 132v, 135v, 140v, 148v, 151v, 
154r, 154v, 159r, 163r, 167v, 168r, 176v, 177r, 177v, 178v, 179r, 179v. I samma volym finns också 
kategorin ”shopping lists”: 1r, 1v, 98v, 148v, 167v, 171v, 179v. Det är klart att ingen av dessa kategorier 
egentligen är avsedda som ”texter” av förf. – ja, ”calculations” utgörs faktiskt bara av sifferföljder och 
inköpslistorna kan tyckas kuriösa, med sina inslag av skjortor, kaffe, vin, ostron och choklad – men det 
rör sig ändå om kategorier av information som finns i volymen och som jag menar bör redovisas. 
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5.3.11. <group> 
 
Under elementet <group> har jag sammanfört vad vi kan beskriva som en grupp av 
texter som ingår i samma volym.134  Gruppen konstitueras alltså här genom dokumentet 
förstått som fysisk enhet, volym. 

5.3.12. <text> underordnat <group> 
 
Textelementet återkommer underordnat elementet <group>. Jag har strävat efter att 
registrera främst två kategorier information här, nämligen 1. titlar och rubriker på olika 
nivåer, och 2. olika typer av listor. Det jag kodat är vad jag definierar som handskriftens 
”text” (se ovan, kapitel 2.2.2.2); kodningen har varit selektiv, såtillvida att jag inte 
redovisar någon volym i fulltext. Det är dock i princip möjligt att komplettera till 
fulltext och även att lägga in referenser till bildåtergivningar av texterna (se exempel, 
bilaga 4). Jag har utgått från idén om texter som hierarkiska strukturer (se kapitel 
2.2.2.2 i uppsatsen). Till elementet <text> närmast under <group> har jag lagt dels 
attributet type, dels attributet xml:id. Genom det senare attributet har varje ”text” fått en 
unik identifierare. <text> och <msItem> blir alltså i någon mån synonyma. Under den 
inledande beskrivningen av <msContents> och de olika <msItem> har jag lagt in 
hänvisningar till de olika <text> (ibland har hänvisningarna i stället gjorts till olika 
<div>-nivåer). 
 
Det finns i materialet många exempel med manuscript items som är fysiskt spridda i 
volymen, som griper in i varandra: I mina inledande kodningsförsök har jag låtit den 
innehållsliga strukturen vara primär, och den fysiska strukturen (sidnumrering etc.) har 
fått bli sekundär. Teoretiskt skulle man kunna ”möblera om” genom att låta pagebreak-
elementet, <pb/>, vara strukturerande. Ett exempel är cod. 58, med texter som behandlar 
de fem sinnena. Volymen har inledningsvis tydliga kapitelnumreringar, som jag har 
återgivit i kodningen. Under kapitelrubriken följer underavdelningar som saknar 
numrering. Ganska snart upphör kapitelnumreringen och därmed görs ingen skillnad på 
kapitel resp. underavdelning. I min kodning har jag dock även fortsatt använt och gjort 
skillnad på div1- och div2-elementen. Jag har alltså gjort en tolkning av hur olika 
avsnitt förhåller sig till varandra. Cod. 65 är ett annat exempel på hur textstrukturer så 
att säga fått suppleras, så även cod. 88, där utkast till textsidor bildar fristående texter. 

5.3.13. <div> 
 
Under elementet <text> har jag gjort ytterligare hierarkisk finfördelning med hjälp av 
elmentet <div>. Det kan finfördelas ned till <div7>, men jag har som mest använt mig 
av <div4>. Funktionen hos de olika <div> har beskrivits närmare med hjälp av attributet 
attributet ”type” till <div>. Exempel: 
 
<div 1 type=”notes”> <div2 type=”entry”> 
<div 1 type=”excerpts”> <div2 type=”section”> 
<div 1 type=”transaction”>  <div2 type=”chapter”> <div3 type=”paragraph”> 
 

                                                 
134 I TEI: P5 Guidelines, 2008, kap. 4.3.1, finns ett par exempel (The Adventures of Sherlock Holmes; 
The poems of Richard Crashaw, The Norton Book of Travel; the chapter of ’extracts’ which appears in 
the front matter of Melville’s Moby Dick). Det är visserligen här fråga om tryckta texter, men grunden för 
att de förs samman inom elementet <group> är ju att de befinner sig inom samma fysiska volym. 
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De olika typerna har kopplats löst till respektive <div>-nivå. (”section” har t.ex. inte 
genomgående kopplats till <div>2: det kan förekomma som attribut till såväl <div1> 
som <div3>.) 

5.3.14. </pb> 
 
</pb>-elementet placeras nu inom exempelvis <head>. Det är inte någon optimal 
lösning, men fungerar praktiskt vid bearbetning av kodningen till HTML. (Jfr 
<locus>.)135 

5.3.15. <del>, <gap> etc. 
 
Jag har bara undantagsvis gjort textkritiska noter (med hjälp av elementen <del>, 
<gap>, etc.). 
 
6. Analys och diskussion 

6.1. Kommentarer och diskussion i relation till funktionskraven 

6.1.1. Volym (codex) som bärande enhet 
 
I den kodning som utförts här motsvarar en TEI-fil en volym. I stort sett fungerar detta 
väl, men se nedan, 6.1.4, beträffande relationer mellan metadata som refererar till 
handskrift resp. tryck. 

6.1.2. Traditionella deskriptiva metadata 
 
Element av denna typ är exempelvis <title> motsvarande samlingstitel, <author> som 
anger upphov, <date> för datering och <physDesc> motsvarande fysisk beskrivning; se 
ovan, samt exemplen i bilaga 2. Jag har utgått i första hand från tillgängliga element i 
TEI-schemat. 

6.1.3. Strukturella metadata 
 
Ett TEI dokument innehåller, som vi sett, normalt två huvudkomponenter, nämligen 
<teiHeader> och <text>. I textelementet presenteras den kodade texten, medan 
<teiHeader> innehåller metadata om både den kodade datafilen, och den källa man 
använt vid kodningen. I min kodning ligger tyngdpunkten på elementet <teiHeader>. 
Där registreras deskriptiva metadata, beskrivningen av den fysiska volymen och en 
övergripande bild ges av volymens intellektuella innehåll. Textelementet har använts 
som komplement för att registrera strukturella metadata. Det rör sig om data som 
beskriver ”textstruktur” (på ett sätt liknande det vi såg Schiebel och Rydberg-Cox 
efterlysa ovan, avsnitt 2.2.1.2), men också strukturer hos dokumentet i fysisk mening 
(såsom sid- och radbrytning).136 

                                                 
135 Problematiken med ”conflicting hierarchies” diskuteras i TEI: P5 Guidelines, 2008, kap. 20. 
136 Ordningen här skulle kunna vara den motsatta, så att denna typ av strukturella metadata härleds ur en 
mer fullständigt kodad text. Inom TEI kan man också på automatisk väg generera indelningar, och 
använda denna funktion till att skapa innehållsförteckningar och liknande (TEI: P5 Guidelines, 2008, 
4.4.). Elementet text division (div) är en nyckel i detta sammanhang. 
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Kodningen av strukturer inom textelementet är inte helt oproblematisk, eftersom 
textstrukturerna bör kunna länkas till den fysiska volymens struktur. Jag har ju tidigare, 
kap. 2.2.2.2 ovan, talat om hur ett hierarkiskt textbegrepp, en idé om texter som ordnade 
hierarkier av innehållsliga objekt (OHCO), som en underliggande teori som präglar 
kodstrukturen i TEI. (Ett XML-dokument måste ha en dominerande hierarki, och i TEI 
utgörs den av den abstrakta textstrukturen.) Den övergripande strukturen inom 
textelementet utgörs i mitt fall av de olika <div>-nivåerna (div1, div2, div3 o.s.v.). 
Dessa bildar en representation av textens struktur; denna är av abstrakt karaktär. (Det 
rör sig inte om DuRietz materialtext här, snarare om idealtexten.) Sidbyte uttrycks 
genom <pb/>-elementet i TEI. Detta element bildar en representation av dokumentets 
fysiska struktur; i TEI blir den underordnad (den bildar ingen egen hierarki, jfr ovan 
3.2.1). Ibland innebär detta konflikter. Den logiska, abstrakta textstrukturen fördelar sig 
ibland ojämnt i handskriftens materiella struktur:  
 

• En och samma manuskriptsida innehåller ibland delar av flera olika texter 
(msItems). Ett exempel av detta slag utgörs av cod. 12, där två olika texter är 
orienterade till olika delar av sidorna.  

• I något fall hör höger- resp. vänstersidorna samman med olika olika manuscript 
items. Det gäller t.ex. cod. 7; för att komplicera saken ytterligare innehåller dock 
vänstersidorna ibland tillägg till den text som annars huvudsakligen är orienterad 
till högersidorna. 

• Ibland förekommer utkast till titelsidor i handskrifterna. Exempelvis i cod. 10 
finns sådana skisser. I denna handskrift är de dock genomgående placerade efter 
huvudtexten. I TEI kodas titelsidor i elementet <front>; schemat tillåter bara att 
detta placeras före elementet <text>. För att foga in titelsidan i koden måste man 
alltså här följa den abstrakta textstrukturen (som är omvänd i förhållande till den 
fysiska strukturen) och kan bara antyda den fysiska volymens struktur med hjälp 
av <pb/>-elementet. 

 
Problemet med konflikt mellan text- och dokumentstruktur har uppmärksammats 
tidigare. Exempelvis Stäcker kommenterar diskrepansen mellan det semantiska system 
som texten utgör och den fysiska sekvens som utgörs av sidor respektive digitala bilder 
vid kodning i TEI: Oavsett om man väljer att utgå från bilder (motsvarande sidor i 
dokumentet) eller logiken i texten uppstår redundanser. TEI-kodningen inom text-
elementet utgör så att säga en rekonstruktion av idealtexten (med DuRietz term, jfr ovan 
2.2.2.2), medan ett av mina huvudsyften är att beskriva naturaltextens orientering i det 
fysiska dokumentet. Fokus på en entitet (text) i den bibliografiska begreppstriaden 
innebär att det blir svårt att hantera en annan entitet (dokument). 

6.1.4. Handskrifter och tryck 
 
Metadata som refererar till handskrift resp. tryck kodas olika i TEI. Detta innebär 
problem i de fall där det är nödvändigt att hantera handskrift och tryck i en och samma 
volym. Den bibliografiska informationen hamnar då inom olika element. 
 
Antag att vi har en volym som innehåller både tryck och handskrift (ett sådant exempel 
är cod. 51). Beskrivningen av bokbandet hamnar naturligt under elementet <physDesc> 
som sorterar under <msDesc>. Men hur skapar man lämpligen bibliografiska delposter 
för de tryck som ingår i volymen? Beskrivningen av titelsidorna skulle kunna göras 
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under <text> i elementet <front>. Men en kodad titelsida motsvarar inte automatiskt en 
bibliografisk post. För att skapa en meningsfull bibliografisk post måste man nästan 
alltid hämta information även från andra källor än titelsidan.137 Jag har i stället kodat en 
enkel bibliografisk post för trycken i elementet <biblStruct> inom <sourceDesc>, och 
refererat till denna post från <msItem> under <msContents>. Det innebär att de 
bibliografiska posterna för handskrift resp. tryck inordnas på olika ställen i kodningen 
(jfr bilaga 3). 
 
Listan med <msItem> under <msContents> (som alltså är underordnad <msDesc>) får 
ändå genomgående fungera som huvudstruktur vid beskrivning av volymernas 
intellektuella innehåll. Jag menar att det är möjligt att resonera på följande sätt: Det är 
rimligt att anta att för alla tryckta arbeten av Swedenborg har det någon gång existerat 
ett manuskript. Det normala är dock att ett arbete föreligger endera i handskrift eller i 
tryck, förhållanden som följande figurs vänstra och mellersta ”ben” tänks illustrera. I 
något fall har både handskrift och tryck bevarats, som i benet längst till höger i figuren: 
 

 
 
Fig. 4. Handskrift och tryck 
 
Med utgångspunkt i denna modell skulle det kunna vara möjligt att försvara förfarandet 
där även trycken i de aktuella volymerna listas som msItems. (För min del hade det 
naturligtvis varit bättre om det bara hade hetat ”items”.) Varje msItem får sedan 
attributet class=”manuscript” resp. ”print.  

6.1.5. Referenser till tidigare förteckningar och bibliografier 
 
Jag har funnit det praktiskt att infoga sådana referenser genom hänvisningar i <history>-
elementet, och – kanske principiellt viktigare – genom att använda type-attribut för titlar 
och liknande. (Se exempelvis <title> och <date> under <msDesc>, där jag med hjälp av 

                                                 
137 Beträffande skrivsätt kunde följande tilläggas: Att använda hakparentes som man normalt gör för att 
ange att information är supplerad från anan källa än den som rekommenderas i första hand fungerar inte 
riktigt. Textelementet är ju tänkt att innehålla textutgåvor. Vid textedition används hakparentes normalt 
för att ange att utgivaren anser att något bör uteslutas; spetsparentes för att ange att något bör läggas till. 

MS 

MS [MS]     MS 

[Tryck] 
Tryck 

  Tryck 
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type-attribut markerat överensstämmelse med Hyde, 1906, Rose, 2005, och Stroh & 
Ekelöf, 1910.) 

6.2. Kommentarer till jämförelser med AACR2 och AMREMM 
 
Ett intressant mått på TEI P5:s funktionalitet är kompatibiliteten med andra 
metadataformat. Här har jag försöksvis gjort jämförelser i tabellform med två format 
som är avsedda för handskriftskatalogisering, nämligen Anglo-American Cataloging 
Rules (=AACR2, 1998), kap. 4, och Descriptive Cataloging of Ancient, Medieval, 
Renaissance and Early Modern Manuscripts (=AMREMM, 2003) (se bilagorna 5 och 
6). AACR2 är en underliggande standard för de katalogiseringsregler som gäller vid 
svenska bibliotek (KRS) och bör av den anledningen vara relevant för en jämförelse. 
Regelverket i fjärde kapitlet av AACR2 skall enligt systemet vara tillämpligt på alla 
typer av handskrifter.138 AMREMM å andra sidan är en utbyggnad och vidareutveckling 
av AACR2, kap. 4, och innehåller många exempel på tillämpningar och ganska utförliga 
resonemang. Systemet är utförligt beskrivet och innehåller många exempel. Märk dock 
att det inte är utformat för moderna handskrifter, utan för katalogisering av medeltida 
litterära handskrifter (d.v.s. medeltidens handskriftliga polyformer) i första hand 
(angående skillnader mellan dessa kategorier, se kap. 2.2.3.1).139  
 
Jag har gjort en översiktlig jämförelse mellan de två systemen och TEI P5 <msDesc> 
och tycker mig ha funnit motsvarigheter till de flesta fälten i AACR2 och AMREMM. 
Se här tabellerna i uppsatsens bilaga 5 och 6, där jag angivit ekvivalenser för resp. fält i 
AACR2, kapitel 4, resp. AMREMM. Tabellerna skall förstås på följande sätt: 
 
Title proper (huvudtitel) i såväl AACR2 som AMREMM motsvaras av elementet 
<title> under <head> i TEI P5. 
Statement of responsibility i AACR2 resp. first statement of responsibility i AMREMM 
motsvaras av elementet <persName> under <head> i TEI P5. 
o.s.v. 
 
Ibland visar det sig nödvändigt att precisera användningen av ett visst element med 
hjälp av type-attribut. Det gäller t.ex. det nämnda <title>, där det inte finns färdiga 
lösningar för att exempelvis markera att det rör sig om parallelltitlar, och <persName> 
samt <author>, där det inte heller finns särskilda markörer för att ange olika typer av 
upphov. Att lägga till sådan information är tekniskt sett ett relativt enkelt ingrepp.140 I 
det flesta fall torde det också gå bra att hitta motsvarigheter till entiteterna och etablera 
konkordanstabeller, även om det kan tyckas problematiskt att detta måste göras separat 
för varje projekt.  
 
Större bekymmer när det gäller kompatibiliteten hos TEI P5 som metadatasystem utgör 
bristen på regler för 1) interpunktion och bruk av gemener/versaler, 2) föreskrivna 
källor för information, och 3) system för auktoritetsposter. Detta innebär svårigheter när 
det gäller att migrera poster mellan olika system. Problemen har noterats i tidigare 

                                                 
138 AACR2, s. 12: ”The rules in this chapter cover the description of manuscript (including typescript or 
printout) materials of all kinds, including manuscript books, dissertations, letters, speeches, etc., legal 
papers (including printed forms completed in manuscript), and collections of such manuscripts.” 
139 AMREMM, s. xi f. Bland bilagorna finns tabeller och prov på tillämpningar exempelvis i MARC (se 
AMREMM, s. 87-109). 
140 Jfr Pouchard, 1998, kap. 3.1.5 ovan beträffande granularitet. 
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försök att utvärdera TEI header som metadataformat, bl.a. hos Pouchard (1998; jfr ovan, 
kap. 3.1.5). 
 
Mina iakttagelser bekräftar alltså tidigare konstateranden om att TEI-schemat bör 
kombineras med etablerade katalogiseringsregler i någon form för att bli riktigt 
kraftfullt som metadataschema.  

6.3. Incipit och explicit i elementet <msItem> 
 
Både MASTER-DTD:n och TEI P5 <msDesc> utvecklades för att beskriva medeltida 
handskrifter. Katalogisering av ”moderna handskrifter”, det vill säga handskrifter 
tillkomna efter tryckkonstens etablering, är ett område som inte förefaller fullt lika 
formaliserat. Det hör snarast hemma inom arkivområdet, där det sällan finns utrymme 
för att göra detaljbeskrivningar. Såvitt jag kunna finna finns inte heller några 
standardiserade verktyg för detaljbeskrivning av handskrifter på arkivområdet, i alla fall 
inte i elektronisk form (jfr anm. beträffande EAD i not 6 ovan).  
 
Vi har redan varit inne på att det tycks finnas vissa grundläggande skillnader mellan 
medeltida och modernt material (jfr ovan, 2.2.3.1). Med en mycket grov generalisering 
skulle man kunna säga att de medeltida handskrifterna i normalfallet utgör delar av en 
texttradition; de stammar från en tid då all spridning av text skedde i den handskriftliga 
formen, de är normalt sett polyformer. De moderna handskrifterna däremot är ofta 
intressanta inte som textvittnen i traditionell mening, instanser av en ”färdig” text (d.v.s. 
exemplar av en text som man önskar rekonstruera; den traditionella filologin strävar ju 
efter att återskapa en text som ligger så långt tillbaka – nära författarens egen 
slutversion – i texttraditionen som möjligt), utan snarare för att de dokumenterar 
tillblivelseprocessen hos ett verk.141 De utgör handskriftliga monoformer.  
 
Incipit och explicit är en form av strukturella metadata som brukar användas vid 
katalogisering av medeltida handskrifter.142 Elementen <incipit> och <explicit> finns 
också tillgängliga i TEI P5 <msDesc>. Jag har dock valt att inte använda incipit och 
explicit som medel för att karaktärisera <msItem>. Jag har resonerat på följande sätt: 
Dels tycks det mindre meningsfullt som ensamt redskap för att karaktärisera texter som 
inte fixerats och standardiserats – det tycks mindre intressant när det gäller 
handskriftliga monoformer i allmänhet.143 Men jag har också en annan invändning: Om 
man använder <msDesc> i header och lägger transkriptioner av delar av handskriften 
under <text> får man dubbleringar: incipit och explicit upprepas i transkriptionen under 
text-elementet. Det är ett praktiskt problem eftersom eventuella ändringar måste göras 
på två ställen. Det är också ett logiskt problem eftersom samma sak benämns olika i 
olika sammanhang inom beskrivningen av samma dokument. (Det uppstår alltså en 
sorts ”ontologiska inkonsekvenser”.)144  
                                                 
141 Jfr Vanhoutte, 2002. 
142 Incipit, latin för ”Den börjar”, och explicit, ”Den tar slut” egentligen ”Den viks ut”, syftar på de 
inledande respektive avslutande orden i en text. I äldre handskriftsmaterial kan man ofta se dessa fraser 
som en markering av en texts början och slut. 
143 Märk att man i det s.k. Perdita-projektet genomgående använder incipit och explicit, trots att man 
arbetar med moderna handskrifter. 
144 För en bestämd kategori texter har jag dock beslutat ange början och slut: Det gäller indices 
(exempelvis samlingar av referenser till bibelställen ordnade under huvudord) där jag ibland angivit första 
och sista uppslagsord, samt början av första resp. slutet av den sista anteckningen som strukturella 
metadata (det anger dels omfång, dels visar det på textens karaktär). Denna information har då registrerats 
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7. Slutsatser 

7.1. Undersökningens resultat 
 
Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka hur TEI P5 (elementen 
<teiHeader> inkl. <msDesc> samt <text>) fungerar som hjälpmedel vid katalogisering 
av enskilda volymer i Swedenborgssamlingen.  
 
Den första av de delfrågor som ställdes upp för att svara mot syftet (kapitel 1.2.2) rörde 
vilka bibliografiska entiteter som skulle ligga till grund för katalogen och entiteternas 
inbördes relationer. I uppsatsens första del (kapitel 2.2) undersöktes ett antal olika 
bibliografiska begrepp och entiteter, bland dem verk, text och dokument. Ett viktigt 
resultat av diskussionen blev en bibliografisk modell där entiteten text uppvärderades i 
relation till gängse teoretiska modeller. Det konstaterades att de bibliografiska posterna i 
den katalog som skall skapas för Swedenborgssamlingen bör utgöra representationer 
inte bara i förhållande till entiteterna verk och dokument utan också direkt i förhållande 
till entiteten text. Detta kan betraktas som ett viktigt resultat i uppsatsen och ett visst 
bidrag till den teoretiska utvecklingen på katalogiseringsområdet. 
 
Den andra av delfrågorna handlade om vilka funktionskrav som var rimliga med 
utgångspunkt i handskrifternas empiri och den bibliografiska traditionen kring 
Swedenborgsmaterialet. Mot denna delfråga svarar den grundliga genomgång av 
Swedenborgsarkivets historia och olika bibliografiska hjälpmedel med anknytning till 
samlingen som gjordes i kapitel 3.2. Genomgången gav stöd för formuleringen av fem 
grundläggande funktionskrav som också utgjort analyskriterier vid utvärderingen av den 
empiriska undersökningen: 
 

1. Volym (codex) skall vara den bärande enheten i katalogen. 
2. Traditionella deskriptiva data skall kunna rymmas. 
3. Strukturella metadata beträffande texter skall kunna registreras. 
4. Såväl handskrifter som tryck skall kunna infogas i formatet. 
5. Referenser skall kunna göras till tidigare förteckningar och bibliografier. 

 
Ett annat resultat av materialgenomgången är den konkordanstabell som presenteras i 
uppsatsens bilaga 1 och som innehåller en förteckning av texter som ingår i 
handskrifterna med referenser till två standardbibliografier över Swedenborgs arbeten 
(Stroh & Ekelöf, 1910, samt Hyde, 1906).  
 
I uppsatsens senare del redovisades en empirisk undersökning där TEI P5 tillämpades 
som metadataformat. Undersökningen innebar ett test av TEI P5 som metod för 
katalogisering. Undersökningen kommenterades och analyserades i föregående kapitel i 
uppsatsen (kapitel 6). Som mått på funktionalitet användes de redan nämnda fem 
funktionskraven och det gjordes också en jämförelse med två etablerade 
metadatasystem för handskriftskatalogisering, AACR2, kapitel 4, samt AMREMM.  
 

                                                                                                                                               
i textelementet, inte under <msContents>. Inför en digitalisering i form av bildåtergivningar bör 
kodningen kompletteras med uppgifter om var resp. avdelning i den alfabetiska följden börjar. 
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Jag skall här redovisa fem slutsatser, vilka motsvarar den inledande delfråga 3 om hur 
entiteterna kan implementeras i TEI, samt delfråga 4, om TEI P5 är funktionellt i den 
meningen att det är kompatibelt med andra medatascheman och hur kompatibiliteten i 
så fall kan beskrivas. Den första och övergripande slutsatsen som följer av de 
redovisade försöken att koda katalogposter är följande: 
 

1. Det är i princip möjligt att i TEI P5 registrera alla de kategorier av deskriptiva 
och strukturella metadata som angivits i kravspecifikationen.  

 
Ibland har systemet bjudit motstånd, det gäller exempelvis registrering av deskriptiva 
metadata beträffande handskrift och tryck i samma volym (jfr ovan, 6.1.4). Här har jag 
svårt att finna någon riktigt god logisk lösning. Det är tydligt att TEI präglas av 
mediespecificitet när det gäller utformningen av deskriptiva metadata. Av detta följer en 
andra slutsats: 
 

2. Funktionaliteten hos TEI P5 är dock inte helt tillfredsställande när det gäller 
registrering av deskriptiva metadata rörande handskrift och tryck i samma 
volym. 

 
TEI är från början ett textcentrerat system. Därför är det självfallet så att den teoretiska 
diskussionen i anslutning till TEI-projektet i första hand gäller begreppet text. 
Relationen text – fysiskt dokument har dock också diskuterats i olika sammanhang, 
eftersom TEI ofta använts i olika digitaliseringsprojekt. Jag har kodat strukturella 
metadata rörande texter i text-elementet i TEI-filerna (jfr ovan, 6.1.3 och 5.3.12-13). 
Det har i stort sett fungerat väl, men jag har noterat att det ibland uppstår konflikter 
mellan märkning rörande textstruktur respektive fysisk dokumentstruktur (jfr 6.1.3). En 
slutsats blir alltså att:  
 

3. TEI är inte heller självklart ändamålsenligt när det gäller att beskriva 
textstrukturer i relation till fysiska dokumentstrukturer. 

 
Den bibliografiska begreppstriadens tredje storhet, verk, har såvitt jag kunnat märka inte 
uppmärksammats särskilt när det gäller exempelvis utvärderingar av TEI header som 
metadatasystem. (Redan i materialkapitlet, 3.2. ovan, noterade jag att verk varit en 
viktig enhet i den bibliografiska traditionen kring Swedenborgsmaterialet.145) Med 
reservation för att jag inte särskilt studerat verksstrukturer i Swedenborgsmaterialet vill 
jag ändå påstå att: 
 

4. Relationen text och verk är svår att uttrycka på ett tydligt sätt i systemet.  
 
Vid jämförelserna med AACR2 och AMREMM kunde jag konstatera att: 
 

5. Kompatibiliteten mot AACR2 och AMREMM är inte förberedd i TEI P5, men 
entiteter bör i princip kunna matchas mellan systemen. 

 
Jag kunde även instämma med tidigare försök att utvärdera TEI header som 
metadataschema: 
                                                 
145 Ett par exempel där det inte är helt lätt att på ett tydligt sätt uttrycka relationer i systemet: Dateringar i 
äldre bibliografier kan höra ihop med hela verk snarare än volymer (jfr bibelkonkordanserna cod. 1, samt 
4-6); likaså kan titlar ha två delar, där det ena ledet refererar till verk och det andra till volym. 
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6. TEI P5 är i sig inte helt tillräckligt som metadataformat: det behöver t.ex. 

kompletteras med regler för interpunktion och val av källa för olika kategorier 
metadata för att bli helt funktionellt. 

 
I mitt praktiska arbete med TEI P5 har jag noterat att kodschemat visserligen är relativt 
enkelt att tillämpa med hjälp av den editor (Oxygen) jag använt och som har en inbyggd 
matchning mot TEI. Den vidare bearbetningen av koden mot en webbpresentation är 
dock svår och komplicerad och kräver ganska stor programmeringsvana. Det är ibland 
svårt att hitta rätt i manualen (TEI: P5 Guidelines, 2008, på webben): Jag har t.ex. ofta 
frågat mig varför det inte finns någon mer utvecklad sökfunktion – finns den så är den 
väl dold. Fler utförliga exempel skulle också vara praktiska att ha tillgång till. En sista 
slutsats av mitt arbete blir alltså att: 
 

7. För den som saknar programmeringsvana är TEI P5 inte helt lätt att använda. 

7.2. Undersökningens relevans 
 
Stora befintliga material digitaliseras och nytt material skapas i den digitala miljön. 
Digitalisering är ett expanderande fält nationellt och internationellt. Men samtidigt som 
stora pengar satsas på digitaliseringsprojekt befinner sig de digitala infrastrukturerna på 
svensk botten ännu under utveckling. (Jfr Ediffah som nämndes inledningsvis i 
uppsatsen.) Min undersökning rör sig därmed på ett område (metadatautveckling i 
digital miljö) som är högaktuellt på många sätt.  
 
Ett intensivt arbete med att utveckla olika metadatasystem pågår på biblioteken och 
inom olika internationella samarbeten (exempelvis det ovan nämnda MASTER-
projektet). Men såvitt jag kunnat finna ägnas detta område påfallande lite intresse inom 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Samtidigt har dock kulturarvs-
digitalisering framhållits som en angelägen del av B&I-området kunskapsorganisation, i 
synnerhet delområdet dokumentrepresentation.146   
 
När det gäller bibliografiska entiteter och textforskning har jag också direkt kunnat 
anknyta till vad som pågått och pågår inom B&I.  I synnerhet vad gäller teorier om 
texter är forskningsvolymen så omfattande att jag bara haft möjlighet att redovisa en 
mycket liten del här. (I mitt arbete har jag försökt relatera olika bibliografiska entiteter – 
verk, text, dokument – till TEI P5 som system och diskutera dem i anslutning till min 
praktiska tillämpning.) 
 
I och med min strävan att kombinera deskriptiva och strukturella metadata rör sig min 
undersökning i gränslandet mellan textutgivning och katalogisering, ett fält som nyligen 
belysts i Mats Dahlströms avhandlingsarbete (2006), ofta anfört ovan. Mitt anslag är 
dock ett annat genom att jag valt att huvudsakligen undersöka en praktisk tillämpning. 
Mer ”materialrelaterade” och praktiskt inriktade undersökningar av den typ som 
företagits här har jag inte kunnat finna några exempel på vid B&I- institutionerna.  

                                                 
146 Jfr Dahlström & Hansson, 2008, s. 113. 
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7.3. Avslutning 
 
I stort sett är TEI ett oerhört kraftfullt verktyg. Det har många och viktiga fördelar, bl.a. 
genom att: 
 

• TEI utgör en bred plattform. Kodschemat tillämpas i många projekt världen 
över. Detta innebär visserligen ingen garanti för kontinuitet och lång livslängd, 
men tycks ändå ge ganska goda förutsättningar.  

• TEI utfärdar riktlinjer och inte standardiseringsregler; det medger ändå att poster 
kan migreras mellan system, och detta innebär en viss kompatibilitet mellan 
olika TEI-baserade projekt. 

• TEI-schemat är öppet; det är möjligt att välja den tillämpning som är önskvärd 
inom ett visst projekt. Katalogposterna kan t.ex. byggas ut med textutgåvor och 
bildåtergivningar. 

• Det finns en medvetenhet om TEI inom biblioteksvärlden och flera ansatser att 
säkra kompatibiliteten mellan exempelvis TEI header och andra 
metadatascheman. I framtiden kommer det sannolikt att bli lättare att exportera 
data exempelvis till MARC. 

 
Men man kan även se nackdelar, såsom exempelvis följande: 
 

• TEI är ett starkt hierarkiskt system där en struktur (textens struktur) dominerar. 
Detta gör det svårt att dels kombinera olika medietyper (såsom tryck och 
handskrift), dels tydliggöra fysisk dokumentstruktur i kodningen.  

• Bristen på standardisering kan vara ett problem, kanske gäller det särskilt i 
katalogiseringssammanhang, där det finns behov av standarder för att data skall 
kunna överföras mellan system, 

• Ett allmänt problem med digitala system är att de kräver en hel del underhåll. En 
digital katalog kräver en infrastruktur, däribland en värdinstitution, på vars 
server data kan placeras och som i längre perspektiv kan svara för uppdateringar, 
omvandlingar till nya lagringsformat och underhåll av webbsidor och 
sökfunktioner. Detta är dock en invändning som alltså kan sägas gälla om 
digitala system mer allmänt, och inte riktigt ämne för denna uppsats. 

 
De flesta av de anmärkningar jag framfört mot TEI P5 som metadataschema i mina 
slutsatser (8.1 ovan) är av den arten att de går att möta med hjälp av tilläggsdata och 
programmering. Systemet behöver dock kompletteras från andra håll med regler när det 
gäller från vilka källor olika kategorier av data skall hämtas samt vilka skrivsätt som 
skall gälla (regler för interpunktion, auktoritetsposter etc.). En möjlig fortsättning på 
föreliggande arbete kunde därför vara att arbeta vidare på jämförelserna med AACR2 
och AMREMM och andra system. 
 
Min ambition har varit att låta teoretiska och praktiska aspekter mötas i denna uppsats, 
och min förhoppning är att min undersökning skall visa sig ha ett värde i arbetet med en 
praxis för tillämpning av TEI P5 som metadataschema inte bara inom mitt pågående 
katalogiseringsprojekt, utan också i andra sammanhang. 
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Sammanfattning 
 
Digitalisering av kulturarvsmaterial ställer nya krav på utveckling av digitala 
infrastrukturer och metadatasystem. Utgångspunkten för denna undersökning är arbetet 
med utformningen av ett katalogformat för beskrivning av enskilda volymer i 
Swedenborgssamlingen vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm (=KVA). 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att pröva funktionaliteten hos Text Encoding Initiative i den 
senaste versionen, TEI P5, som metadataschema vid katalogisering av handskrifts-
material på volymnivå. Frågan om TEI:s funktionalitet som metod för kodning av 
bibliografisk information bryts ned i följande delfrågor: 
 

1. Vilka huvudsakliga entiteter bör ligga till grund för den bibliografiska 
beskrivningen och hur förhåller de sig till varandra? 

2. Vilka funktionskrav verkar rimliga med utgångspunkt i handskrifternas empiri 
och den bibliografiska traditionen kring det Swedenborgsmaterialet?  

3. Hur kan de implementeras i TEI P5? 
4. Är TEI P5 funktionellt i den meningen att det är kompatibelt med andra 

katalogiseringssystem, och hur kan kompatibiliteten i så fall beskrivas? 
 
Några för katalogiseringsteorin centrala termer och begrepp presenteras och diskuteras. 
Sådana termer och begrepp är deskriptiva och strukturella metadata samt 
metadataschema, men också de bibliografiska entiteterna verk, text och dokument. En 
begreppsmodell presenteras i uppsatsen, där den bibliografiska posten härleds ur såväl 
verk och dokument som text. För de bibliografiska posterna beaktas i modellen inte bara 
verk och dokument, utan även text i såväl materiell/konkret som intellektuell abstrakt 
mening. 
 
I uppsatsen görs också en utförlig presentation av Text Encoding Initiative, TEI, 
däribland en historik, beskrivning av grundläggande principer för xml-kodning, samt en 
kort introduktion av olika projekt där TEI använts för textmärkning och/eller 
katalogisering av tryck och handskrifter. Relationerna mellan det s.k. MASTER-
projektet och TEI:s modul för handskriftsbeskrivningar, <msDesc>, beskrivs. 
 
Primärmaterialet i undersökningen utgörs av 110 volymer innehållande huvudsakligen 
handskrifter, men också till en del tryckt material ingående i Swedenborgssamlingen vid 
Centrum för vetenskapshistoria, KVA. (Beskrivningar av 40 av dessa volymer har 
XML-kodats.) Äldre förteckningar och kataloger över samlingen presenteras kort i 
uppsatsen; vikten av att ta hänsyn till dessa i samband med nykatalogisering betonas. 
 
Fem funktionskrav formuleras som skall gälla för den nya katalogen och som bildar 
analyskriterier i förhållande till vilka funktionaliteten hos TEI P5 skall prövas: 
 

1. Volym (codex) skall vara den bärande enheten i katalogen. 
2. Traditionella deskriptiva data skall kunna rymmas. 
3. Strukturella metadata beträffande texter skall kunna registreras.  
4. Såväl handskrifter som tryck skall kunna infogas i formatet. 
5. Referenser skall kunna göras till tidigare förteckningar och bibliografier. 
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En redovisning görs i uppsatsen av hur TEI P5 tillämpats på materialet. En rad olika 
element och attribut kommenteras med hänvisningar till exempel i uppsatsens bilagor. 
En diskussion av hur resultaten svarar mot funktionskraven mynnar ut i följande sju 
slutsatser: 
 

1. Det är i princip möjligt att i TEI P5 registrera alla de kategorier av 
deskriptiva och strukturella metadata som angivits i kravspecifikationen. 

2. Funktionaliteten hos TEI P5 är dock inte helt tillfredsställande när det gäller 
registrering av deskriptiva metadata rörande handskrift och tryck i samma 
volym. 

3. TEI är inte heller självklart ändamålsenligt när det gäller att beskriva 
textstrukturer i relation till fysiska dokumentstrukturer. 

4. Relationen text och verk är svår att uttrycka på ett tydligt sätt i systemet.  
5. Kompatibiliteten mot AACR2 och AMREMM är inte förberedd i TEI P5, 

men entiteter bör i princip kunna matchas mellan systemen. 
6. TEI P5 är i sig inte helt tillräckligt som metadataformat: det behöver t.ex. 

kompletteras med regler för interpunktion och val av källa för olika 
kategorier metadata för att bli helt funktionellt. 

7. För den som saknar programmeringsvana är TEI P5 inte helt lätt att använda. 
 

En allmän avslutande reflektion är att TEI som metadataschema bör kompletteras med 
regler för interpunktion och val av källor för olika uppgifter, samt ett system för 
auktoritetsposter för att bli helt funktionellt som system för katalogisering. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Codex-volymer i Swedenborgsarkivet  
 
Mörkt skuggade fält=tryck; ljust skuggade=blandform 
 
 

 
Cod. nr 

 
Rubrik (i första hand fr. Hyde, 1906) 

 
Hyde nr 

 
Stroh & 
Ekelöf  (1910) 

1 [Summaria Expositio sensu<s> interni librorum Propheticorum ac Psalmorum 
...] 

1581 144 

2 Memorabilia (n. 149-3427) 513 128:1 
3A Memorabilia (n. 3428-5001) 896 128:2 
3B Memorabilia 896 128:3 
3B Memorabilia (n. 5002-6096) 2163 128:3 
4 [Index biblicus librorum propheticorum Veteris Testamenti, Psalmorum, Hiobi, 

Apocalypseos, et quoque Exodi, Levitici, Numerorum, et Deuteronomi] 
505 125:2 

5 [Index biblicus Novi Testamenti] 511 125:3 
6 [Index biblicus Esajae, et quoque Jeremiae et Geneseos quoad partem] 501 125:1 
7 [Index verborum, nominum et rerum in Apocalypsi revelata] 2273 155:1 
7 [Colloquia cum Angelis] 2316 155:1 
7 [Index Operis de Amore Conjugiali] 2392 155:1 
8 Arcana coelestia (Gen. 27-40) 549 129:1 
9 Arcana coelestia (Gen. 23-26) 552 129:4 
10 Arcana coelestia (Gen. 16-21) 550 129:2 
11 [Doctrina Novae Hierosolymae] de Charitate 2323 137:1148 
12 De Scriptura Sacra seu Verbo Domini, ab experientia 1618 145 
12 De Praeceptis Decalogi 1636 145 
12 De Ultimo Judicio 1642 145 
13 De Divino Amore 1659 146 
13 De Divina Sapientia 1687 146 
14 De Conjugio 2370 157 
15 Arcana Coelestia (Gen. 25-30) 553 129:5 
16 Arcana Coelestia (Gen. 31-36) 554 129:6 
17 Arcana Coelestia (Gen. 37-40) 555 129:7 
18 Arcana Coelestia (Gen. 41-44) 556 129:8 
19 Arcana Coelestia (Gen. 45-46; 48-50) 557 129:9 
20 Arcana Coelestia (Exod. 1-8) 558 129:10 
21 Arcana Coelestia (Exod. 9-14) 559 129:11 
22 Arcana Coelestia (Exod. 15-20) 560 129:12 
23 Arcana Coelestia (Exod. 21-23) 561 129:13 
24 Arcana Coelestia (Exod. 24-27) 562 129:14 
25 Arcana Coelestia (Exod. 28-29) 563 129:15 
26 Arcana Coelestia (Exod. 30-40) 564 129:16 
27 Apocalypsis Explicata (cap. 1-3) 1356 136:1 
28 Apocalypsis Explicata (cap. 4-5) 1357 136:2 
29 Apocalypsis Explicata (cap. 6) 1358 136:3 
30 Apocalypsis Explicata (cap. 7-8) 1359 136:4 
31 Apocalypsis Explicata (cap. 9-10) 1360 136:5 
32 Apocalypsis Explicata (cap. 11) 1361 136:6 
33 Apocalypsis Explicata (cap. 12) 1362 136:7 
34 Apocalypsis Explicata (cap. 13-16) 1363 136:8 
35 Apocalypsis Explicata (cap. 17-19) 1364 136:9 

                                                 
148 137:2. De Domino; 3.  De Athanasii symbolo; 4. Canones; 5. Quinque memorabilia are lost. 
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36 [Mathematica et physica in compendium redacta] 348 110 
36 [Varia philosophica et theologica] 350 110 
36 [Introductio ad psychologiam rationalem] 352 110 
36 Plans of anatomical works cf. 3034 110 
37 [Varia in mineralogia, anatomia, chymia, psychologia, pathologia, et cetera] 394 

 
90 

37 [Adversaria in metaphysica] 395 90 
38 Index partis secundae Oeconomiae animalis 286 122 
38 Index partis primae et secundae regni animalis, de visceribus abdominis et 

thoracis 
434 122 

38 De Messia venturo in mundum 481 122 
39 Nomina virorum, terrarum, regnorum, urbium 508 125:4 
40 [Index Biblicus librorum historicorum Veteris Testamenti] 496 125:5 
41 [Index Biblicus librorum historicorum Veteris Testamenti] 496 125:6 
42 [Index Adversariorum et Memorabilium. Pars I] 926 128:5 
43 [Index Adversariorum et Memorabilium. Pars II] 927 128:6 
44 [Index Adversariorum et Memorabilium. Pars III] 928 128:7 
45 [Index Adversariorum et Memorabilium. Pars IV] 929 128:8 
46 [Index Operis de Amore Conjugiali] 2393 159 
47 [Index ad Formulam Concordiae] 2714 172:1 
47 Historia ecclesiastica Novae Ecclesiae 2720 172:2 
48 [Summaria Expositio Doctrinae Novae Ecclesiae] 2473 161:1-3; 6-7149 
49 [Dicta Probantia Veteris et Novi Testamenti, collecta et breviter explicata] 2711 169 
50 “Register öfver Concordiae Boken”           Missing  -- -- 
51 Pars secunda, de cultu et amore Dei (London, 1745) 459 123:2 
51 Pars tertia, de vita conjugii paris primogeniti [first proof of first sheet] 460 123:3 
51 Pars tertia, de vita conjugii paris primogeniti 461 123:3 
52 ”Bref till Beijer” 2378 ”Sweden- 

borgs bref” 

53 [Anatomia corporis: de periosteo, mammis, membris genitalibus, deque organis 
quinque sensuum agunt] 

406 
 

114 

53 Ex Martini Schur<i>gii Embryologia, Ex Anton. a Leeuwenhoek 407 114 
53 Johannis Swammerdamii Biblia Naturae 413 114 
54 [Psychologia rationalis] 384 113 
54 Ontologia 390 113 
55 [De cute, deque linga] 305 105 
55 [De cerebro, cerebello, medullis oblongata et spinali, deque nervis, anatomice, 

physice, et philosophice perquisita: quibus pathologia capitis et nervorum 
subnectitur] 

318 
 
 

105 

56 [Declaring war against Russia] 257 97 
56 [Liquor trade in Sweden] 935 130 
56 [On the metallic currency] 1537 138 
56 [Restoration of the coinage] 1540 139 
56 [Course of exchange] 1550 140 
56 [Exportation of copper] 1552 141 
56 [Criticism of Nordencrantz’ book] 1554 142 
56 Kort utdrag utaf Commercie Rådet Herr Nordencrantz’s bok och några 

anmerkningar deröfwer 
1568 142 

56 [Preservation of freedom] 1571 143 
57 [Addenda ad Transactiones de cerebro] 316 104 
58 [De sensu communi, ejusque influxu in animam, et hujus reactione] 415 119 
58 De aure humana ex Joh. Friderico Cassebom 418 119 
58 [De cerebro] 423 119 

                                                 
149 161:4. Summarium Coronidis seu Appendicis ad Veram Christianam Religionem; 5. De Deo Salvatore 
Jesu Christo are lost. 
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58 De musculis faciei [et abdominis] 426 119 
59 In nomine Domini. Historia creationis a Mose tradita. Ex Smidio et ex 

Castellione 
479 124:1 

59 Explicatio in Verbum historicum Veteris testamenti. Tom: I 483 124:1 
60 Explicatio in Verbum historicum Veteris testamenti. Tom: II 484 124:2 
61 Explicatio in Verbum historicum Veteris testamenti. Tom: III 485 124:3 
62 Esaias et Jeremias explicati 499 124:4 
64 Van der Hooght, Vol. II (Leipzig, 1740) -- 126:4 
65 [De Infinito et finito] 262 98:5 
65 De musculis in genere 274 98:2 
65 De via ad cognitionem animae 275 98:3 
65 De fide et bonis operibus 280 98:4 
65 [Transactiones de cerebro]  312 98:1 
66 De Telluribus in Mundo nostro Solari (London, 1758) 956 133 
66 De Coelo et ejus mirabilibus et de Inferno (London, 1758) 1002 132 
66 De Ultimo Judicio et de Babylonia destructa (London, 1758) 1166 131 
66 De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina coelesti (London, 1758) 1210 134 
66 De Equo Albo, de quo in Apocalypsi (London, 1758) 1313 135 
67 [Correspondence on finding the longitude (Schenmark)] -- -- 
67 Methodus nova inveniendi longitudines locorum (Amsterdam, 1766) 170 62 
67 Methodus nova inveniendi longitudines locorum 171 62 
68 Pars prima, de cultu et amore Dei (London, 1745) 458 123:1 
69 Regnum animale, I (Haag, 1744) 436 121 
69 Regnum animale, II (Haag, 1744) 437 121 
69 Regnum animale, III (London, 1745) 438 121 
70 Apocalypsis revelata, in qua deteguntur arcana quae ibi praedicta sunt 

(Amsterdam, 1766) 
2195 155 

71 Vera Christiana Religio (Amsterdam, 1771) 2725 173 
72 De Commercio Animae et Corporis ([London, 1769]) 2536 166 
73 Van der Hooght, Vol. I. (Leipzig, 1740) -- 126:3 
74 [De fibra, de tunica arachnoidea, deque morbis fibrarum] 320 109 
74 Transactio prima de anima et ejus et corporis harmonia in genere 354 109 
74 De spiritu animali 359 109 
74 De sanguine rubro 364 109 
74 De sensatione, seu de corporis passione 369 109 
74 De actione 374 109 
74 De origine et propagatione animae 379 109 
75 Delitiae sapientiae de Amore conjugiali (Amsterdam, 1768) 2400 159 
76 Oeconomia Regni animalis, I (London & Amsterdam, 1740) 288 102:1 
77 Oeconomia Regni animalis, II (Amsterdam, 1741) 289 102:2 
78 Summaria Expositio Doctrinae Novae Ecclesiae (Amsterdam, 1769) 2475 162:1 
79 Clavis Hieroglyphica arcanorum naturalium et spiritualium per viam 

representationum et correspondentiarum 
397 115 

80 [Arcana Coelestia] Pars tertia 551 129:3 
81 De Magnete et diversis ejus qualitatibus 202 74 
82 De sulphure et pyrite 218 83:2 
83 De sale communi 219 83:4 
84 De secretione argenti et cupri, quae Seger-arbete vocatur 216 83:1 
85 De Victriolo, deque modis victriolum elixandi 217 83:3 
86 Geometrica et Algebraica 143 53 
87 Principia rerum naturalium ab experimentis et geometria sive ex posteriori et 

priori educta 
145 89 

88 Generaliter de motu elementorum 220 93 
88 Comparatio Ontologiae et Cosmologiae generalis Domini Christiani Wolfii cum 

Principiis nostris rerum naturalium 
222 93 

88 [Addenda ad Principia] 226 93 
88 De mechanismo animae et corporis 242 93 
88 [Itinerarium ex annis 1733 et 1734] 250 93 
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88 [Observata de corpore humano] 255 93 
88 Ex Principiis rerum naturalium meis 259 93 
88 Mina resors beskrifning 264 93 
88 Oeconomia regni animalis [draft of title] 285 93 
88 Excerpta de cerebro 314 93 
89 Biblia sacra sive Testamentum Vetus et Novum ... in linguam latinam 

translatum ... a Sebastiano Schmidt, Vol. I [Vetus testamentum] ([Strassbourg, 
1696]) 

502 126:1 

90 Biblia sacra sive Testamentum Vetus et Novum ... in linguam latinam 
translatum ... a Sebastiano Schmidt, Vol. II [Novum testamentum] 
([Strassbourg, 1696]) 

503 126:2 

91 A Brief Exposition of the Doctrine of the New Church (London, 1769) 2477 162 
92 Daedalus Hyperboreus (Apr.-Jun., 1717) 63 15 
92 Underrättelse om thet förtenta Stiernsunds arbete (Stockholm, 1717) 104 33 
92 Förslag til wårt mynts och måls indelning (Stockholm, 1719) 138 50 
93 Daedalus Hyperboreus (1716-1717) 63 15 
94 Prodromus Philosophiae Ratiocinantis de infinito, et causa finali creationis 

(Dresden & Leipzig, 1734) 
244 96 

95 Memorabilia (n. 4545-4715) 915 128:4 
96 Om wattnens högd, och förra werldens starcka ebb och flod (Uppsala, [1719]) 127 47 
96 Om wattnens högd, och förra werldens starcka ebb och flod (Stockholm, 1719) 128 47 
97 Om jordenes och planeternas gång och stånd (Skara, [1719]) 124 46 
97 Om wattnens högd, och förra werldens starcka ebb och flod (Stockholm, 1719) 128 47 
98 Prodromus principiorum rerum naturalium, sive novorum tentaminum chymiam 

et physicam experimentalem geometrice explicandi (Amsterdam, 1727) 
158 60 

 
98 Nova observata et inventa circa ferrum et ignem (Amsterdam, 1727) 163 61 
98 Methodus nova inveniendi longitudines locorum (Amsterdam, 1727)  168 62-63 
99 Beskr. öfver Swänska Masugnar 134 49 
100 Miscellanea Observata circa Res Nat. (Leipzig, 1722) 175 65 
101 Camoena Borea (Greifswald, 1715)            Missing  [55] 14 
102 De la Nouvelle Jerusalem (London, 1782) 1278 -- 
103 Index Rerum in Apocalypsi revelata 2274 155:2 
104 Clavis Hieroglyphica (London, 1784) 398 -- 
105 Summaria Expositio Doctrinae Novae Ecclesiae (Amsterdam, 1769) 2475 162:1 
106 Prodromus Philosophiae Ratiocinantis de infinito, et causa finali creationis 

(Dresden & Leipzig, 1734) 
244 96 

107 Apocalypsis explicata, I (cap. 1-6) 1366 136:10 
108 Apocalypsis explicata, II (cap. 7-11) 1367 136:11 
109 Apocalypsis explicata, III (cap. 11-17) 1368 136:12 
109 Apocalypsis explicata, IV (cap. 18-20) 1369 136:12 
110 See cod. 63 -- -- 
111 See cod. 95 -- -- 
112 Index verborum, nominum, et rerum in Arcanis coelestibus 937 129:17 
113 Index verborum, nominum, et rerum in Arcanis coelestibus, Tom. I 938 128:18 
114 Index verborum, nominum, et rerum in Arcanis coelestibus, Tom. II 939 128:19 
63=110 [Index Memorabilium partium III-V] 2193 128:9 
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Bilaga 2: Exempel på kodning, Cod. 46 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 
    <teiHeader> 
        <fileDesc> 
            <titleStmt><title>A catalogue of the Swedenborg collection in the  
                Royal Swedish Academy of Sciences: the codices</title> 
                <respStmt><resp>Encoded by</resp><name>Maria Berggren</name></respStmt> 
            </titleStmt> 
            <editionStmt><p>This file was created by <name>Maria Berggren</name> 
                <date>17-12-2007</date></p></editionStmt> 
            <publicationStmt> 
                <authority>Royal Swedish Academy of Sciences</authority> 
                <pubPlace>Stockholm</pubPlace> 
                <date>2007</date> 
                <availability><p>This is a preliminary version, to be used with special  
                    permission only.</p></availability> 
            </publicationStmt>  
            <sourceDesc> 
                
                <msDesc>                     
                    <msIdentifier> 
                        <country>Sweden</country> 
                        <settlement>Stockholm</settlement> 
                        <repository>Royal Swedish Academy of Sciences</repository> 
                        <idno>MS Swedenborg 159</idno> 
                        <altIdentifier type="codex"><idno>Cod. 46</idno></altIdentifier> 
                        <altIdentifier type="Benzelstierna"><idno>Theol. 12:4</idno></altIdentifier> 
                    </msIdentifier>                     
                    <head> 
                        <title xml:lang="la"  type="Stroh">Index operis primi de amore conjugiali</title> 
                        <title type="spine">Index operis primi de amore conjugiali</title> 
                        <note><p>General Indexes to Lost Sketches for “Marriage Love”; De Conjugio III;  
                            Index on Marriage; Index to Conjugial Love; Indexes to Marriage;  
                            Indexes to “Missing Treatise” on Marriage; Marriage Index I.</p></note> 
                        <date type="Stroh">1767</date> 
                        <note>According to Hyde, p. 488, "The date of the MS. is determined, not only by  
                            its connection with the work on <title xml:lang="en">Conjugial Love</title>,  
                            but by the fact that it was written in the same codex as the first draft of the  
                            <title xml:lang="en">Index to the Apocalypse revealed</title>, after that index  
                            had been made in it. <title xml:lang="en">Index to Apocalypse revealed</title>  
                            occupies the right-hand page as the codex is opened, and <title xml:lang="en"> 
                            Index to Conjugial Love</title> occupies the left."</note> 
                        <persName>Swedenborg, Emanuel</persName> 
                    </head>                    
                     
                    <msContents>  
                        <msItem n="1"><locus from="1" to="7"></locus> 
                            <title xml:lang="en" type="new">Tables on Marriage love<ptr target="#C46.1"/></title>                             
                            <msItem n="1.1"><locus>p. 1</locus> 
                                <title xml:lang="en" type="new">Table<ptr target="#C46.1.1"/></title></msItem>                             
                            <msItem n="1.2"><locus>p. 1</locus> 
                                <title xml:lang="en" type="new">Table<ptr target="#C46.1.2"/></title></msItem>                             
                            <msItem n="1.3"><locus>p. 3</locus> 
                                <title xml:lang="en" type="new">Table of contents<ptr target="#C46.1.3"/></title></msItem>                             
                            <msItem n="1.4"><locus>p. 4</locus> <title xml:lang="en" type="new"> 
                                Table of contents (De amore scortatorio)<ptr target="#C46.1.4"/></title></msItem>                             
                            <msItem n="1.5"><locus from="4" to="7"></locus> <title xml:lang="en"  
                                type="new">Table of contents (Memorabilia)<ptr target="#C46.1.5"/></title></msItem>                             
                            <msItem n="1.6"><locus>p. 9</locus> 
                                <title xml:lang="en" type="new">Table of contents<ptr target="#C46.1.6"/></title></msItem> 
                        </msItem>                                                 
                        <msItem n="2"><locus from="11"  to="277"></locus> 
                            <title xml:lang="en" type="Rose">General Index to lost sketch for  
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                            <title xml:lang="en" type="Rose">Marriage Love</title><ptr target="#C46.2"/></title> 
                        </msItem>                         
                        <msItem n="3"><title xml:lang="en" type="new">Table<ptr target="#C46.3"/></title> 
                        </msItem> 
                    </msContents> 
                     
                    <physDesc> 
                        <objectDesc> 
                            <supportDesc material="Paper"> 
                            <extent><dimensions type="leaf"> 
                                <height>310</height><width>98</width></dimensions></extent> 
                            <foliation><p> 
                                Foliation in ink by the author: <lb/>A:1 (=p. 9)-A:14 <lb/>B:1-B:4 <lb/>C:1-C:15 <lb/>D:1-D:6 
                                <lb/>E:1-E:4 <lb/>F:1-F:4 <lb/>G:1-G:3 <lb/>H:1-H:4 <lb/>J:1-J:6 <lb/>L:1-L:5 <lb/>M:1-M:5 
                                <lb/>N:1-N:5 <lb/>O:1-O:5 <lb/>P:1-P:9 <lb/>Q:1 <lb/>R:1-R:5 <lb/>S:1-S:15 <lb/>T:1-T:8 
                                <lb/>U:1-U:15 (=p. 275)</p><p>Pagination in pencil (by J. A. Ahlstrand?): p. 1-277;  
                                    d:o foliation: fol. 1-107).</p> 
                                <note type="foliation">References in the description of items are in accordance  
                                    with the modern pagination.</note></foliation> 
                            <collation>278 pp.</collation> 
                            </supportDesc> 
                        </objectDesc> 
                        <bindingDesc> 
                            <binding contemporary="false"><p>White full-calf, probably early 20th century.  
                                The volume is mentioned in NS 9 as bound on commission by <persName> 
                                Tafel</persName>, 1870.  
                                The majority of the "Tafel-bindings" are light-brown leather, however. 
                            </p></binding> 
                        </bindingDesc> 
                    </physDesc> 
                     
                    <history>                         
                        <p> &quot;The memoranda on  the covers contain references to the printed Conjugial Love,  
                            showing that this Index was prepared before that work was printed, but not long  
                            before&quot; (Hyde, pp. 488 f.). Stroh &amp; Ekelöf (p. 44) also groups this index together  
                            with the printed <title xml:lang="la">Delitiae Sapientiae de Amore Conjugiali</title>,  
                            <origPlace>Amsterdam</origPlace><origDate>1768</origDate>.</p>                             
                           <p> In Björnstjerna&apos;s catalogue however this codex is mentioned as <title xml:lang="sv"> 
                            Register öfwer et Msc. De amore Conjugiali, som inte finns</title> <title xml:lang="en">(An 
                            index of a non-existing manuscript De amore conjugiali)</title>.  
                            Tafel, p. 849, quotes Björnstjerna. It seems beyond doubt  that the index refers to a  
                            no longer existing work on conjugial love, cf. Rose, p. 497 f. </p> 
                    </history>                     
                    <additional>                         
                        <listBibl>                             
                            <bibl> 
                                <author>Hyde, J.</author> 
                                <title>A Bibliography of the Works  
                                    of Emanuel Swedenborg, Original and Translated</title> 
                                <pubPlace>London</pubPlace> 
                                <date>1906</date> 
                                <biblScope>n. 2393, p. 488 f.</biblScope> 
                            </bibl>                             
                            <bibl> 
                                <author>Rose, J.</author> 
                                <title>Scribe of Heaven. Swedenborg's Life, Work, and Impact</title> 
                                <pubPlace>West Chester PA</pubPlace> 
                                <date>2005</date> 
                                <biblScope>n. U164, p. 498</biblScope> 
                            </bibl>                             
                            <bibl> 
                                <author>Stroh, A., &amp; Ekelöf, G.</author> 
                                <title>Kronologisk förteckning öfver Emanuel Swedenborgs skrifter 1700-1772</title> 
                                <pubPlace>Uppsala &amp; Stockholm</pubPlace> 
                                <date>1910</date> 
                                <biblScope>n. 159, p. 44</biblScope> 
                            </bibl>                             
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                            <bibl> 
                                <author>Tafel, R. L.</author> 
                                <title>Documents Concerning the Life and Character of Emanuel Swedenborg</title> 
                                <biblScope type="volume">II:2</biblScope> 
                                <pubPlace>London</pubPlace> 
                                <date>1877</date> 
                                <biblScope>p. 849 f.</biblScope> 
                            </bibl> 
                        </listBibl>                         
                    </additional>                     
                </msDesc>                 
            </sourceDesc>             
        </fileDesc> 
    </teiHeader> 
     
    <text> 
        <group> 
            <text  type="notes" xml:id="C46.1"> 
                <body> 
                    <div1 type="list" xml:id="C46.1.1"> 
                        <list> 
                            <item n="1"><pb n="1"/>De conjugiis in caelo</item> 
                            <item n="2">De statu conjugum post mortem</item> 
                            <item n="3">De amore vere conjugiali</item> 
                            <item n="4">De origine amoris vere conjugialis</item> 
                            <item n="5">De conjugio Domini et Ecclesiae et de correspondentia cum illo</item> 
                            <item n="6">De casto et incasto</item> 
                            <item n="7">Universalia de amore conjugiali</item> 
                            <item n="8">De causis frigorum, separationum et divortiorum inter conjuges ... 2040-2049</item> 
                            <item n="9">De causis amoris, amicitiae et favoris inter conjuges</item> 
                            <item n="10">De mutatione status vitae apud virum et apud faeminam per conjugium</item> 
                            <item n="11">De conjunctione animarum et mentium per conjugium, qvae intelligitur per  
                                Domini verba, qvod non amplius diversa sed una caro.</item> 
                            <item n="12">De desponsationibus et nuptiis</item> 
                            <item n="13">De conjugiis iteratis</item> 
                            <item n="14">De polygamia</item> 
                            <item n="15">De zelotypia</item> 
                            <item n="16">De amore infantum seu storge et de ejus conjunctione cum amore  
                                conjugiali</item> <note>The whole list has been crossed out in the MS.</note> 
                        </list> 
                    </div1> 
                     
                    <div1 type="list" xml:id="C46.1.2"> 
                        <list> 
                            <item n="1"><pb n="1"/>De oppositione amoris conjugialis et amoris scortatorii </item> 
                            <item n="2">De fornicatione</item> 
                            <item n="3">De concubinatu</item> 
                            <item n="4">De adulteriis</item> 
                            <item n="5">De libidine varietatum</item> 
                            <item n="6">De libidine deflorationis</item> 
                            <item n="7">De libidine violationis</item> 
                            <item n="8">De libidine seducendi innocentias</item> 
                            <item n="9">De correspondentia scortationum et adulteriorum cum violatione 
                                conjugii spiritualis, qvod est boni et veri</item> 
                            <item n="10">De imputatione utriusqve amoris, scortatorii et conjugialis</item> 
                        </list> 
                    </div1> 
                     
                    <div1 type="list" xml:id="C46.1.3"> 
                        <list><head><pb n="3"/>Contenta in communi</head> 
                            <item>De conjugiis in Caelo, n: 2 ad 30<note>Crossed out.</note></item> 
                            <item>De origine amoris conjugialis, n. 31 ad 76</item> 
                            <item>De delitiis amoris vere conjugialis, n. 77 ad 146</item> 
                            <item>De nexu amoris conjugialis cum omnibus amoribus caeli, n. 147 ad 222</item> 
                            <item>De amore conjugiali masculino et faeminino in specie, et  
                                de intelligentia utriusqve, n. 223 ad 303</item> 
                            <item>De conjugio boni et veri, n. 304 ad 407</item> 
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                            <item>De differentiis et varietate amoris conjugialis secundum status Ecclesiae  
                                apud homines, n. 408 ad 565</item> 
                            <item>De incrementis amoris vere conjugialis et de decrementis amoris  
                                non vere conjugialis n. 369 ad 763<note>Crossed out.</note></item> 
                            <item>De similitudine et dissimilitudine conjugiali n. 564 ad 852</item> 
                            <item>De causis frigorum, separationum et divortiorum inter conjuges, n. 853 ad 1018</item> 
                            <item>De polygamia seu pluralitate uxorum n. 1019 ad 1110</item> 
                            <item>De desponsationibus et nuptiis, n. 1111 ad 1193</item> 
                            <item>De dicrimine inter amorem sexus apud bestias et amorem sexus apud homines</item> 
                            <item>De mutatione status faeminae et viri per conjugium, ex qva virgo fit  
                                uxor et juvenis fit maritus, n. 1252 ad 1286</item> 
                            <item>De statu viduorum et viduarum, et de iteratis conjugiis, n. 1252 ad 1286</item> 
                            <item>De conjugio Domini cum Ecclesia, n. 1301 ad 1344</item> 
                            <item>De correspondentia conjugii Domini et Ecclesiae cum conjugiis  
                                angelorum et hominum, n. 1345 ad 1457<note>Crossed out.</note></item> 
                            <item>De potentia conjugiali naturali et de potentia conjugiali spirituali, n. 1459 ad 1585</item> 
                            <item>De causis amoris, amicitiae et favoris inter conjuges, n. 1586 ad 1641</item> 
                            <item>De amore infantum seu storge, n. 1642 ad 1700</item> 
                            <item>De conjunctione amoris conjugialis cum amore infantum,  
                                seu storge, n. 1701 ad 1718</item> 
                            <item>De statu duorum conjugum post mortem, n. 1719 ad 1737</item></list> 
                       </div1> 
                
                    <div1 type="list" xml:id="C46.1.4"> 
                                    <list><head><pb n="4"/>De amore scortatorio, n. 1738 seq.</head> 
                                        <item>De Zelotypia, n. 1739 ad 1791 <note>Crossed out.</note></item> 
                                        <item>De fornicatione, n. 1792 ad 1848 <note>Crossed out.</note> <lb/> 
                                            ibi de pellicatu, n. 1806 seq. <lb/> 
                                            de libidine varietatum, n. 1811  <lb/> 
                                            de lidibidine deflorationis, n. 1814 <lb/> 
                                            de libidine violationis n. 1419 <lb/> 
                                            de libidine seducenti innocentias, n. 1823</item> 
                                        <item>De concubinatu, n. 1849 ad 1878 <note>Crossed out.</note></item> 
                         <item>De adulteriis, n. 1874 ad 1909</item> 
                                        <item>De oppositione amoris conjugialis et amoris scortatorii, n. 1910 ad 1949  
                                            <note>Crossed out.</note></item> 
                        <item>De correspondentia scortationum et adulteriorum cum violatione 
                        conjugii spiritualis, qvod est boni et veri, n. 1950 ad 2001</item> 
                          <item>Vide plura A1</item> 
                    </list></div1> 
                     
                    <div1 type="list" xml:id="C46.1.5"> 
                        <list><head><pb n="4"/>De memorabilibus</head> 
                            <item>Visi e Tertio caelo conjuges vecti in curru et descendentes, et descripti  
                                qvoad facies et vestes, qvi mecum loqvuti, demiserunt membranam, in qva arcana  
                                amoris conjugialis, n: 1, pag: 16 <note>Crossed out.</note></item> 
                            <item>De correspondentia amoris conjugialis cum igne, cum coloribus iridis,  
                                cum fragrantiis, cum rosariis, arboreis, cum volatilibus et animalibus,  
                            ... ab angelis, n. 29, pag. 42-43</item> 
                            <item>De horto nuptiali, qvi apparet circa domos dum nuptiae factae sunt; et  
                                de divina Providentia circa conjugia ex sermone  
                            cujusdam sapientis in illo horto, n. 76, pag. 49</item> 
                            <item>Qvod visi e tertio caelo conjuges primum infantes decorati sertis, postea  
                                in sua statione, qvod 1000 annis vixerint in beatitudine conjugiali,  
                                describitur ibi amor conjugialis qvod sit a sapientia, et amore sapientiae, et apud  
                                illos qvi usus faciunt, et c. n. 146, pag. 50</item> 
                            <item>Qvod frigus spirituale resideat in suprema regione, n: 2054, pag: 51</item> 
                            <item>Aliqvid de magnificis et splendidis in caelo, et postea unde angelis perpetua  
                                potentia, confirmata per rationes ab angelo, n. 222, pag. 46-47</item> 
                            <item>De charta cui inscriptum conjugium boni et veri, qvalis apparuit in via Dei  
                                ab angelo ... in terram et mutata, et de ... et in Ecclesia, n. 301</item> 
                            <item>Adulteri visi sicut satyri cum .. in sylva et ibi in caverna, et postea in domo,  
                                ubi loqvebantur de conjugiis, de natura et de religione, nefanda, n. 407</item> 
                            <item><pb n="5"/>deliberatio de Deo et natura, 1. num natura sit vitae vel num  
                                vita sit naturae, 2. num centrum sit expansi vel num expansum sit centrum.  
                            3. de centro et expanso naturae et vitae, n. 568, p. 79</item> 
                            <item>De qvodam horto in qvo plura paria conjugum et ibi loqvelae de amore,  
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                                sapientia et usu qvia tria illa procedant a Domino et qvod inde amor  
                            conjugialis, et ejus ineffabiles delitiae, de qvibus et qvarum origine multa, n. 763, p. 41</item> 
                            <item>De juvene gloriante ex scortatione, qvi ... in caelum, et ibi per vices  
                                tenebatur in externis et per vices in internis, et qvod tum in externis videat  
                            caelestia, et vera, tum in internis videat opposita de qvibus n. 852, p. 77</item> 
                            <item>Qvod seqvendo lucem venerim ad templum sapientiae, circum qvod  
                                habitabant sapientes et </item>                             
                        </list> 
                    </div1> 
                 
                    <div1 type="list" xml:id="C46.1.6"> 
                        <list><head><pb n="9"/>Contenta</head> 
                            <item>De perceptione et sapientia propria viri et propria feminae, et de  
                                conjunctione utriusqve per illas, n. 2007</item> 
                            <item>De officiis propriis viri et propriis faeminae, et de conjunctione utriusqve  
                                per illa, n. 2023</item> 
                            <item>De transcriptione amoris proprii apud virum in amorem conjugialem apud uxorem,  
                                n. 2036.</item> 
                            <item>De casto et incasto, n. 2046 <note>Crossed out.</note></item> 
                            <item>De inclinationibus, affectionibus et qvalitatibus virorum et faeminarum, et  
                                de conjunctione illorum per conjugium, n. 2047</item> 
                            <item>De propriis apud virum et faeminam et de transcriptione illorum in amorem  
                                conjugialem, n. 2048</item> 
                            <item>De frigoribus in conjugiis, n. 2049</item> 
                            <item>De difficultatibus intelligendi conjunctiones conjugum, et inde varietatibus,  
                                n. 2050</item> 
                            <item>De amore vere conjugiali, n. 2055 <note>Crossed out.</note></item> 
                        </list> 
                    </div1>                     
                </body> 
            </text> 
             
           <text  xml:id="C46.2" type="index"><body> 
               <div1 type="entryFirst"> 
                   <pb n="11"/><head>Adulteria</head> 
                   <p> vide etiam Lascivia. De tribus gradibus adulteriorum, 
                       n: 386 ad 388, vide gradus. De adulteriis visis sicut Satyri cum scortis et in sylva, 
                       et ibi in caverna, et postea in domo, ubi loqvebantur inter se de conjugiis, de natura 
                       et religione. Memorab. n: 407. <note>Incipit of first entry.</note></p> 
               </div1> 
               <div1 type="entryLast"> 
                   <pb n="277"/> <head>Zelus et Zelotypia</head> 
                   <p> ... Qvod apud qvosdam sit ex varia aegritudine  
                           mentis, n: 1779 ad 1785. Qvod apud qvosdam nec sit zelotypia, etiam ex variis causis, 
                           n: 1786. Qvod zelotypia apud faeminas ac uxores alia sit qvam apud viros ac maritos,  
                           n: 1787 ad 1790. <note>Explicit of last entry.</note></p> 
               </div1></body> 
           </text> 
             
            <text xml:id="C46.3" type="notes"><body> 
                <div1 type="list"><pb n="279"/><list> 
                <item>Sapientia describitur n: 130.</item>  
                <item>Sapientia rationalis et sapientia moralis describuntur n: 163, 164.</item> 
                <item>Conjunctio cum hac n: 165.</item> 
                <item>Qvod viris non sit amor, experientia, n: 161.</item> 
                <item>De trans ... amoris ... in amorem conjugialem, 193.</item> 
                <item>Qvod formatur uxor a viro secunda creatione, 193.</item> 
                <item>Qvod hoc sive .. sive ...., n: 194.</item> 
                <item>Qvod amor conjugialis ... ... ... n: 137.</item> 
                </list></div1> 
            </body></text> 
            
            </group>  
    </text>     
</TEI>     
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Bilaga 3: Exempel på kodning, Cod. 51 
 
            <sourceDesc>                 
                <biblStruct><monogr><author>Swedenborg, Emanuel</author><title>Pars secunda de cultu et amore Dei; 
ubi agitur de conjugio primogeniti seu Adami,  
                    et inibi de anima, mente intellectuali, statu integritatis, &amp; imagine Dei</title> 
                    <imprint><pubPlace>Londini</pubPlace><date when="1745">1745</date></imprint></monogr><idno 
xml:id="P51.1"></idno></biblStruct> 
                
                 <msDesc> 
                    <msIdentifier> 
                        <country>Sweden</country> 
                        <settlement>Stockholm</settlement> 
                        <repository>Swedish Royal Academy of Sciences</repository> 
                        <idno>MS Swedenborg 123: 2-3</idno> 
                        <altIdentifier type="codex"><idno>Cod. 51</idno></altIdentifier> 
                        <altIdentifier type="Benzelstierna"><idno>--</idno> 
                        <note>Not in the Wennberg &amp; Benzelstierna catalogue.</note></altIdentifier> 
                         
                        </msIdentifier> 
                      
                     <head> 
                         <title type="Stroh" xml:lang="la">De Cultu et Amore Dei, 2-3</title> 
                         <date type="Hyde" when="1745">1745</date> 
                         <date type="Stroh" when="1745">1745</date> 
                         <date type="Rose" when="1745">1745</date> 
                         <persName>Swedenborg, Emanuel</persName> 
                     </head> 
                     
                    <msContents> 
                         
                        <msItem n="1"  class="Print"><p><title xml:lang="en">Worship and love of God, part 
two</title><ptr target="#P51.1" type="print"></ptr> 
                            <note>In printed form, § 87-110, p. 1-24.</note></p> 
                        </msItem> 
                        
                        <msItem n="2"  class="Manuscript"><p><title xml:lang="en">Worship and love of God</title><ptr 
target="#P51.2" type="manuscript"></ptr> 
                            <note>Galley proofs of § 111-125, p. 1-16 (p. 11 blank).</note></p> 
                        </msItem> 
                        
                        <msItem n="3"  class="Manuscript"><p><title xml:lang="en">Worship and love of God, 
III</title><ptr target="#P51.3" type="manuscript"></ptr> 
                            <note>Manuscript, clean copy of § 118-131, fol. 7-16.</note></p> 
                        </msItem> 
                         
                        <msItem n="4"  class="Manuscript"><p><title xml:lang="en">Worship and love of God, 
III</title><ptr target="#P51.4" type="manuscript"></ptr> 
                            <note>Manuscript, clean copy of § 128, fol. 15.</note></p> 
                        </msItem> 
                         
                        <msItem n="5"  class="Manuscript"><p><title xml:lang="en">Worship and love of God, 
III</title><ptr target="#P51.5" type="manuscript"></ptr> 
                            <note>Manuscript, rough draft of sections II-VI + &quot;Ultimo&quot;. One leaf.</note></p> 
                        </msItem> 
                         
                        <msItem n="6"  class="Manuscript"><p><title xml:lang="en">Worship and love of God, 
III</title><ptr target="#P51.6" type="manuscript"></ptr> 
                            <note>Manuscript, rough draft of sections II-III. One leaf.</note></p> 
                        </msItem> 
                         
                                                                       
                    </msContents> 
                     
                    <physDesc> 
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                        <objectDesc><supportDesc material="paper"> 
                            <extent><dimensions type="leaf"> 
                                <height>335</height><width>203</width></dimensions><note>Not consistant. Dimensions of 
items 1-2 (in printed form): 270 X 210 mm.</note></extent> 
                            <foliation> 
                                <p>Running pagination (in pencil) throughout the volume by J. A. Ahlstrand: 1-74.</p> 
                                <note type="pagination">References in the description of manuscript items 2-6 are in accordance 
with the modern pagination.  
                                    For further information on pagination, see below on collation.</note></foliation> 
                             
                            <collation><p>[1.] 4 p. + p. 1-24; [2.] fol. 1-16; + [3.] fol. 7-16; [4.] fol. 15 + [5.] 2 p. + [6.] 2 
p.</p></collation> 
                            <condition></condition> 
                        </supportDesc> 
                        </objectDesc> 
                        <bindingDesc> 
                            <binding contemporary="false"><p>White full-calf, probably early 20th century.</p></binding> 
                        </bindingDesc> 
                    </physDesc> 
                     
                    <history> 
                    </history> 
                     
                    <additional> 
                        <listBibl> 
                             
                            <bibl type="bibliographica"> 
                                <author>Hyde, J.</author> 
                                <title level="m">A Bibliography of the Works  
                                    of Emanuel Swedenborg, Original and Translated</title> 
                                <pubPlace>London</pubPlace> 
                                <date>1906</date> 
                                <biblScope>[1.] n. 459, p. 104 f.; [2.] n. 460-461, p. 105</biblScope> 
                            </bibl> 
                             
                            <bibl type="bibliographica"> 
                                <author>Rose, J.</author> 
                                <title level="m">Scribe of Heaven. Swedenborg's Life, Work, and Impact</title> 
                                <pubPlace>West Chester PA</pubPlace> 
                                <date>2005</date> 
                                <biblScope>[1.] n. P82, p. 428; [2.] n. U113, p. 480</biblScope> 
                            </bibl> 
                             
                            <bibl type="bibliographica"> 
                                <author>Stroh, A., &amp; Ekelöf, G.</author> 
                                <title level="m">Kronologisk förteckning öfver Emanuel Swedenborgs skrifter  
                            1700-1772</title> 
                                <pubPlace>Uppsala &amp; Stockholm</pubPlace> 
                                <date>1910</date> 
                                <biblScope>n. 123: 2-3, p. 33 f.</biblScope> 
                            </bibl> 
                             
                            <bibl type="bibliographica"> 
                                <author>Tafel, R. L.</author> 
                                <title level="m">Documents Concerning the Life and Character of Emanuel Swedenborg</title> 
                                <biblScope type="volume">II:2</biblScope> 
                                <pubPlace>London</pubPlace> 
                                <date>1877</date> 
                                <biblScope type="pages">p. 947-950</biblScope> 
                            </bibl> 
                        </listBibl> 
                         
                    </additional> 
                </msDesc> 
            </sourceDesc> 
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Bilaga 4: Vyer från preliminär webbplats  
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 67

 

Bilaga 5: Konkordanstabell AACR2 och TEI P5 manuscript 
description 
 
 
AACR 
 

 
TEI P5, <msDesc> 

1. Title and statement of responsibility area  
1B. Title proper <head>: <title> 
1D. Parallel titles <head>: <title> m. attribut? 
1E. Other title information <head>: <title> m. attribut? 
1F. Statements of responsibility <head>: <persName> m. attribut? 
2. Edition area  
2B. Edition statement finns ej? 
2C. Statements of responsibility relating to edition finns ej? 
4. Date area  
4B. Date of the manuscript  <history>: <origDate> eller kanske <head>: 

<date> 
5. Physical description area <supportDesc> m. följande barnelement (jfr 

nedan 7B10) 
5B. Extent of item <extent> 
5C. Other physical details <support>: <material> 
5D. Dimensions <extent>: <dimensions> 
7. Notes  
7B1. Nature, scope or form a) förutsätts vara ms?, b) <msContents> (jfr 

nedan 7B17 och 7B18) 
7B2. Language <msItem>/ <textLang> 
7B3. Source of title proper får uttryckas med attribut till <title> resp. 

<author>? 
7B4. Variations in title får uttryckas med attribut till <title> resp. 

<author>? 
7B5. Parallel titles and other title information <head>: <title> m. attribut? 
7B6. Statements of responsibility <head>: <persName> m. attribut, ev. <note> i 

anslutning 
7B7. Donor, source, etc. and previous owner(s) <history>: <acquisition> 
7B8. Place of writing <history>: <origPlace> 
7B9. Published versions <listBibl> 
7B10. Physical description <physDesc>: urval av barnelement 
7B11. Accompanying material <accMat> 
7B13. Dissertations finns ej? 
7B14. Access and literary rights <availability> 
7B15. Reference to published descriptions <recordHist>: <source> m. ref. t. <listBibl>? 
7B17. Summary <msContents>: <p> 
7B18. Contents <msContents>: <p> eller <msItem> 
7B23. Ancient, medieval, and Renaissance manuscripts 
 Style of writing 
 Illustrative matter 
 Collation 
 Other physical details 
 Opening words 

 
<handDesc>, <handNote> 
<decoDesc>, <decoNote> 
<supportDesc> med barnelement 
som föreg. 
<msItem>: <incipit> 
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Bilaga 6: Konkordanstabell AMREMM och TEI P 5 manuscript 
description 
AMREMM 
 

TEI P5, <msDesc> 

1. Title and statement of responsibility  
1B. Title proper <head>: <title> 
1D. Parallel title <head>: <title> m. attribut? 
1E. Other title information <head>: <title> m. attribut? 
1F. First and subsequent statements of 
responsibility 

<head>: <persName> m. attribut? 

2. Edition/ Version  
2B. Statement of edition/ version finns ej? 
2C. Statement of responsibility relating to edition/ 
version 

finns ej? 

4. Place and date of production  
4C. Place <history>: <origPlace> 
4D. Date <history>: <origDate> eller kanske <head>: 

<date> 
5. Physical description <supportDesc> m. följande barnelement (men jfr 

nedan 7B7!) 
5B. Extent <extent> 
5C. Other physical details <support>: <material> 
5D. Dimensions <extent>: <dimensions> 
7. Notes  
7B1. Format, nature, and scope a) förutsätts vara ms?, b) <msContents> 
7B2. Language <msItem>/ <textLang> 
7B3. Source of title and statement of responsibility får uttryckas med attribut till <title> resp. 

<author>? 
7B4. Variations of title and statement of 
responsibility 

får uttryckas med attribut till <title> resp. 
<author>? 

7B5. Contents <msContents> 
7B6. Secundo folio <secFol> 
7B7. Statement of collation <supportDesc> med barnelement 
7B8. Layout <layoutDesc> 
7B9. Script <handDesc>, <handNote> 
7B10. Decoration <decoDesc>, <decoNote> 
7B11. Music <musicNotation> 
7B12. Binding <bindingDesc> 
7B13. Accompanying materials <accMat> 
7B14. Origin <origin> 
7B15. Provenance <provenance> 
7B16. Immediate source of acquisition <acquisition> 
7B17. Former and related shelfmarks <msIdentifier>/ <idno> 
7B18. Bynames <title> m. attribut? 
7B19. Current shelfmark <aldIdentifier>/ <idno> 
7B20. Reference to published descriptions or 
citations 

<recordHist>: <source> m. ref. t. <listBibl>? 

7B21. Reference to published editions, facsimiles, 
or treatments 

<listBibl> 

7B22. Additional physical form <surrogates> 
7B23. Form of reproduction Saknar motsvarighet eftersom katalogiseringen 

tänks utförd med utgångspunkt i originalet eller 
vara digitaliserad förlaga? 

7B24. Restrictions on access <availability> 
7B25. Terms governing use and reproduction Som föregående? 
7B26. Location of originals/ reproductions <repository> 
7B27. Cataloguing history Som 7B20? 
 


