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Förord  
Jag vill tacka min handledare professor Lena Ambjörn för god handledning samt även tacka 
övriga som har bidragit till arbetet med denna uppsats genom goda råd och svar på frågor, Jan 
Just Witkam, Emeritus Professor i islamisk paleografi1 och kodikologi2 vid Leidens 
Universitet, Don C. Skemer, manuskriptkurator vid Princetons Universitetsbibliotek, Colin 
Wakefield, fd. kurator av islamiska handskrifter vid Bodleian Biblioteket vid Oxfords 
universitet, Eva Nylander, 1:e bibliotekarie vid Lunds Universitetsbibliotek  och Anna 
Wolodarski, bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

 

1)Introduktion  
Handskriftsepoken kan definieras som den tidsrymd som föregått introduktionen av 
tryckkonsten. Inom den islamiska världen kan denna period anges till 600-tal - tidigt 1900-tal 
e Kr. Handskriftsepoken varade mycket längre inom islam än i västvärlden på grund av den 
sena introduktionen av tryckerikonsten. Detta har medfört att det föreligger en mycket större 
mängd handskrifter producerade i den islamiska världen än från västvärlden.3 

Det uppskattas allmänt att flera miljoner handskrifter kan ha producerats i den muslimska 
världen fram till början av 1900-talet, av vilka hundratusentals eller ännu fler har bevarats. 4 

I takt med ökande kunskapsmassa och den därigenom ökande mängden böcker som fanns i 
cirkulation uppstod ett behov av systematisering och listning av verk inom den islamiska 
världen. Ett välkänt exempel är verket al-Fihrist av ʾIbn al-Nadīm(d.380/990), i vilket 5970 
böcker som var kända eller i cirkulation under författarens tid listas.5 

I början av 1600-talet i Västeuropa publicerades de första katalogerna över arabiska 
handskrifter. Dessa kataloger var väsentligen skrivna på latin. Från denna tid fram till tidigt 
1800-tal publicerades ca 30 stycken kataloger över arabiska handskrifter i Västvärlden.6  

Kataloger i arabvärlden under denna tid var mer ovanliga och utgjorde mest listor över titlar 
och författare. Efter andra världskriget har katalogiseringsteknikerna förbättrats i den arabiska 

                                                             
1 Paleografi definieras som ”an art of deciphering and determining the date of ancient writings and systems of 
writing”. Se; Gacek Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers. s. 184. 
2 Termen “kodikologi” definieras som ”the study or science of manuscripts and their interrelationships”. Gacek 
Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers, s. 64. Islamisk kodikologi är studien av eller vetenskapen 
om islamiska handskrifter. Termen islamiska handskrifter syftar till handskrifter som har producerats i ett 
islamiskt kulturellt eller politiskt sammanhang.. Denna term innefattar även texter utan klart islamiskt kontext. 
Trots att denna term ej är helt tydlig så är den vanligt använd bland experter.  Se. Brinkman, Stefanie och 
Wiesmüller, Beate (Red), From codicology to technology: Islamic manuscripts and their place in scholarship, 
Berlin, 2009, Frank & Timme, s. 15, fotnot 2.  Denna term innefattar ej endast arabiska handskrifter utan även 
turkiska och persiska (ej- förislamiska) handskrifter mm.. 
3 Gacek Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers. Handbook of Oriental studies. Section 1, the 
Near and Middle East, vol 98, Brill, 2009, ss. 152-153. 
4 Ibid. S 154. 
5 Ibid 
6 Gacek, Adam. “Some remarks on the cataloguing of Arabic manuscripts”, I Bulletin (Brittish society for Middle 
Eastern studies). 1983 . Vol. 10, nr.2, s. 175. 
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världen. Inrättandet av Maʿhad al-makhṭūṭāt al-ʿarabīyya (The Institute of Arabic 
Manuscripts) i Kairo 1946 har haft en avgörande betydelse för denna utveckling.7 

Listor och kataloger fyller väsentligen två funktioner – de lokaliserar samt beskriver 
dokument. Termen katalog bör reserveras för register där beskrivningen av dokumentet är mer 
utvecklad. 8 I allmänhet bör en katalog innehålla bibliografiska, historiska och fysiska detaljer 
om handskriften. Det saknas emellertid en enhetlig standard för tillvägagångssättet vid 
katalogiseringen av arabiska handskrifter, varför många institutioner producerar kataloger 
med sinsemellan skilda strukturer och utseenden.9 

Olika problem som berör katalogiseringen av arabiska handskrifter nämns i litteratur inom 
islamisk kodikologi. Genomgången av tillgänglig litteratur har emellertid inte kunnat påvisa 
någon bok eller artikel som tar upp dessa problem på ett allomfattande och systematiskt sätt.  
Bland de problem som diskuteras i verk och artiklar som berör arabiska handskrifter och 
kodikologi är dateringsproblem10, identifiering av anonyma verk11, förfalskningar berörande 
bokkonst12, felaktiga tillskrivelser av verk13, hanteringen av samlingsskrifter14, paleografiska 
problem (t.ex. svårigheter kring definiering av olika typer av skrift)15, bristen på enhetligt 
metodologi för katalogisering av arabiska handskrifter16 m.fl. 

På UB i Lund finns en handskriftssamling benämnd Olle Rybergs orientaliska 
handskriftssamling. Denna handskriftssamling har ännu ej katalogiserats. 

Samlingen har tillhört Olof Ryberg (1905-1990), som var en välkänd profil i Lunds 
akademiska kretsar. Olof Ryberg var biolog med tjänst som gymnasielektor i biologi och 
geografi i Malmö samt lärare i biologi med egen institution vid jordbrukshögskolan i Alnarp. 
Utöver sina positioner inom Sverige så var Olof Ryberg internationellt aktiv och reste mycket 
i vetenskapliga syften. Som pensionär jobbade Olof Ryberg på Lunds Universitetsbibliotek. 

 

                                                             
7 Ibid 
8 I kontrast till handlistor där informationen som ges angående en handskrift ofta är mycket sparsmakad. 
9 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script.. Al-Furqan 
Islamic Heritage Foundation, s. 318. 
10 Se t.ex; Déroche, Franҫois. Islamic Codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, ss 
210-211,och 330-344,  Gacek Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers, ss 82-89 och Fuʾād Sayyid, 
ʾAyman. Al-kitāb al-ʿarabī al-maḫṭūṭ wa ʿilm al-maḫṭūṭāt, vol. 2, s. 533. 
11 Se t.ex. Gacek, Adam. “Some remarks on the cataloguing of  Arabic manuscripts”, s. 175 och s.178 
12 Se t.ex. Gacek Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers, ss.-109-109. Exempel på detta är 
kaligrafi. Det var vanligt att kaligrafiska verk innehöll förfalskade signaturer av berömda mästare inom 
kaligrafikonsten som t.ex. ʾIbn al-Bawwāb. Se ibid, s. 108. 
13 Se t.ex. Ibid, s.109. 
14 Se t.ex. Witkam, Jan. J. Codices Manuscripti XXI. Catalogue of  Arabic manuscripts in the library of the 
University of Leiden and other collections in the Netherlands, Leiden, 1983-1985, Fascicule 1, s. 9, Gacek, Adam. 
“Some notes on the cataloguing of Arabic manuscripts”, s 174 och Al-Munaǧǧid, Ṣalāḥ al-dīn. Qawāʿid fahrasat 
al-maḫṭūṭāt al-ʿarabiyya. Beirut. 1976. Dār al-kitāb al-ǧadīd, s. 73. 
15 Se  t.ex. Déroche, Franҫois. Islamic Codicology: an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, ss. 
210-219. 
16  Se t.ex. ibid, s. 356 och Stefanie Brinkman och Beate Wiesmüller (Red),  From codicology to technology: 
Islamic manuscripts and their place in scholarship,., Berlin, 2009,  Frank & Timme, ss. 26-27 
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2)Syfte 
Syftet med denna uppsats är att presentera en förstudie av Olle Rybergs handskriftssamling 
med avseende på en eventuell kommande katalogisering. Fokus kommer att läggas på olika 
metodologiska och kodikologiska problem som kan förväntas föreligga med hänsyn till vad 
som redovisats under Introduktion. Syftet är alltså inte att studera ett statistiskt representativt 
urval eller att ge en heltäckande bild av samlingen. 

 

3) Metod 

Handskriftssamlingen på Universitetsbiblioteket i Lund förvaras i vagnar och ett antal 
förvarades i kartonger medan andra låg fritt. En uppskattning av förste bibliotekarien Eva 
Nylander var att det fanns ca 600 handskrifter totalt. Av dessa 600 handskrifter har ett urval 
på 98 handskrifter gjorts. Urvalet har ej gjorts slumpmässigt eller systematiskt 
parameterbundet utan i ordnings- och tillgänglighetsföljd ur en av vagnarna.17 

Samtliga 98 handskrifter har genomlästs och för varje handskrift har följande registrerats: 
språk, ämnesområde, författare, kopieringdatum, i förekommande fall, skriftdatum, 
certifikat18, fragmentariska texter, texter med svår/oläslig skrift, redaktionella titlar, incipiter19, 
namn på kopierare samt plats för kopiering i förekommande fall. 

Handskrifter skrivna på icke-arabiskt språk har ej analyserats i ovan nämnda avseenden utan 
har endast registrerats som ”icke-arabiska handskrifter” 

Ett antal kataloger över arabiska handskriftssamlingar har studerats. Av dessa kataloger har ett 
fåtal kunnat användas i det praktiska arbetet med identifiering av anonyma verk och 
ämnesindelning. Wilhelm Ahlwardts katalog över de arabiska handskrifterna vid Kungliga 
biblioteket i Berlin från 1887-189920 har använts som modell för ämnesindelning. Ahlwardts 
katalog är normativ för ämnesindelningen för såväl österländska som västerländska 
katalogiserare. Denna ämnesindelning rekommenderas av professor J.J. Witkam.21 

                                                             
17 De 98 handskrifter som granskades låg tillsammans i en vagn sorterade i nummerordning. Numreringen har 
gjorts av Eva Nylander. 
18 Traditionella certifikat (Iǧāzāt) finns i tre olika varianter i arabiska handskrifter; 1)allmänt certifikat för 
överföring av text , 2)åhörandecertifikat (Iǧāzat al-samāʿ/ Iǧāzat al-qirāʾa) och 3) Certifikat för presentation 
(Iǧāzat al-munāwala). Samtliga tre typer av certifikat utgör tillåtelser för överföringen av verk som ges av 
författaren eller en annan person som via auktoriteten hos en överföringskedja som går tillbaka till författaren 
är auktoriserad att ge tillåtelse till överföringen av verket. Se. Gacek, Adam. Arabic manuscripts: a vademecum 
for readers, ss. 51-54.  Ytterligare en form av certifikat som framträdde senare än dessa nämnda och ej är 
relaterad till överföringen av ett verk presenteras i sektion 5.5 av denna uppsats. 
19 Termen ”incipit” syftar till  de inledande orden i en text,  
20 Ahlwardt, Wilhelm. Verzeichniss der arabischen handschriften der königlichen Bibliotek zu Berlin, 10 vol. 
Berlin ,1887-1899. Vol 1(1887): A. W. Schades Buchdrückeri. Vol 2-10 (1889-1899): A. Asher & Co. 
21 Denna rekommendation har givits under mail-korrespondensen 
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Gällande identifiering av verk så har huvudsakligen tre kataloger över arabiska 
handskriftssamlingar vid Princeton University(framförallt katalogen från 1977) samt en 
katalog över arabiska handskrifter vid McGill University använts. 22 

De under Material redovisade handskrifterna har genomgående korsrefererats gentemot 
standardbibliografiska verk vad avser författarens namn, dödsdatum samt att olika verk finns 
listade bland författarens kända verk23. 

Mailkorrespondens rörande metodologiska frågor har förekommit. De experter som anlitats är 
J.J. Witkam, Emeritus Professor vid Leidens universitet; Manuskriptkurator D.C. Skemer, 
Princeton university; C. Wakefield, Bodleanbiblioteket, Oxfords universitet, Bibliotekarie A. 
Wolodarski, Kungliga biblioteket Stockholm samt Professor E. Csato-Johansson, Uppsala 
universitet 

Biografisk information rörande Olof Ryberg har erhållits genom telefonkontakt med sonen 
Björn Ryberg. Skriftlig information om Olle Ryberg orientaliska handskriftssamling24 finns ej 
att tillgå 

Redovisningen av materialet är medvetet kort hållen och mer exemplifierande Någon 
detaljerad listning eller redovisning för vilka/hur många handskrifter som har egenskaper som 
faller under ovan nämnda registreringsparametrar föreligger ej. Skälet till detta är att urvalet 
ej är slumpmässigt och därför ej kan anses vara representativt för hela samlingen 

De metodologiska problem som upptäckts har väsentligen redovisats under problematik och ej 
under material. Det har bedömts vara mer relevant att föra en metodologisk principdiskussion 
rörande problem som förvisso uppdagats i handskriftssamlingen under diskussion än under 
material, då någon statistisk bearbetning över de olika problemens frekvenser och eventuella 
signifikans i ett vidare perspektiv ej är möjligt 

Avgränsningen av antalet problem som tas upp under diskussion har gjorts enligt följande: 
Problemet ska ha återfunnits med en icke-obetydlig frekvens i Olle Rybergs orientaliska 
handskriftsamling och/eller ska vara av stort principiellt intresse samt ska problemet kunna 
diskuteras ur perspektivet förslag till lösning.  

                                                             
22 Två av Princetons kataloger samt katalogen över de arabiska handskrifterna vid McGill Universitet presenteras 
mer noggrant på sidan 13, fotnot 75. Den tredje katalogen är  Handlist of Arabic Manuscripts (New Series) in 
The Princeton University Library av Eric Ormsby från 1987. 
23 Korsreferering har gjorts till Geschichte der Arabischen Litteratur av Carl Brockelmann och Geschichte des 
Arabischen Schriftums av Fuat Sezgin. Geschichte der Arabischen Litteratur refereras till som GAL medans 
Geschichte des Arabischen Schriftums refereras till som GAS. Dödsdatum för olika författare och författares 
namn presenteras så som de återges i dessa två verk, undantaget att kunyan (t.ex. Abū ʿAbd Allāh etc.) har 
utelämnats då det har ansetts överflödigt att ta med dessa, samt att translittereringen av bokstäver i vissa fall 
skiljer sig ifrån dessa verks. Olika författares dödsdatum nämns enligt både islamisk samt kristen tideräkning i 
följande form; islamiskt datum/kristet datum, vilket är den form de ges ibland annat GAL och GAS. Även 
kopieringdatum för handskrifter anges på detta sätt. En internetomvandlare av datum som har testats via 
inskrivandet av olika kända datum från olika århundraden har använts för omvandling från islamisk tideräkning 
till kristen tideräkning enligt den Gregorianska kalendern. 
24 Universitetsbiblioteket i Lund refererar till samlingen som Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling, därför 
refereras är det den titel som ges i uppsatsen istället för Olof Rybergs orientaliska handskriftsamling. 



5 
 

 

4)Material 

4.1. Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling 

Materialet som har granskats är handskrifterna Nr 178-275 i Olle Rybergs orientaliska 
handskriftssamling vid Lunds Universitetsbibliotek. Det fullständiga antalet handskrifter i 
denna samling har ej ännu exakt beräknats. Antalet har dock uppskattats till omkring 600.  
Den information som har givits av sonen medger ej exakta uppgifter angående var eller när de 
olika handskrifterna har införskaffats. En sammanfattning av informationen lyder som följer:  

Mellan åren 1959-1967  gjorde Olof Ryberg, tillsammans med andra kollegor, ett flertal resor 
till Turkiet där han besökte olika städer i landet, bland annat Istanbul och Ankara m.fl. Under 
dessa resor införskaffade Olof Ryberg en mängd orientaliska handskrifter, bland annat på 
antikvariat och andra platser. Delar av dessa handskrifter donerades till Lunds 
Universitetsbibliotek av Olof Ryberg själv för ca 20 år sedan, medan resten donerades av 
sonen Björn Ryberg för ca 3 år sedan.   Som nämnt tidigare så finns ingen information om 
exakt var handskrifterna har införskaffats, varför spekulationer om detta är överflödigt. Enligt 
Björn Ryberg så kunde Olof Ryberg ej förstå arabiska och införskaffade inte handskrifterna 
enligt några särskilda kriterier.  

 

4.2. Handskrifterna nr 178-275 

4.2.1. Icke arabiska handskrifter 

En del av verken och fragmenten i handskrifterna är skrivna på annat språk än arabiska. De 
icke-arabiska verken och fragmenten har till större del endast noterats som icke-arabiska, på 
grund av bristande kunskaper inom de språk som dessa handskrifter är skrivna på. Eftersom 
uppsatsen berör problematik vid katalogiseringen av just arabiska handskrifter kan detta 
förfarande motiveras. Dock bör nämnas att bland de icke arabiska handskrifterna så har brev 
och fotografier hittats, vilket kan vara av intresse för den som har kompetens att fullt granska 
dessa handskrifter. Ett urval av fotografier över textutdrag från ett fåtal icke-arabiska 
handskrifter skickades till Éva Á. Csató Johanson, professor i turkiska språk vid Uppsala 
Universitet, som bekräftade att dessa texter var skrivna på osmansk- turkiska. En annan icke 
arabisk text som ej har skickats för granskning har bekräftats som skriven på persiska.25 
Emellertid har ej all icke- arabisk text granskats och bekräftats som skrivet på ett visst språk. 
Därför kan ingen säker slutsats dras angående de icke arabiska texterna som helhet.  

  De icke- arabiska handskrifterna har följande nummer: 178, 181(1)26, 194, 199, 210, 211, 
219, 223, 233, 238, 239, 244, 247, 248, 250, 251, 254, 258, 259, 261, 263, 265, 266, 269, 273. 

                                                             
25 Detta är den berömda diktsamlingen Rubāʿiyāt av ʿUmar (al-)Ḫayyām, HS 259. Information angående denna 
text har erhållits från följande källa: http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Handskrifter/Orientaliska-
handskrifter/Rubaiyat/   
26 Denna udda numrering ges eftersom två stycken handskrifter har numrerats som nr 181 i samlingen.  
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Följande texter i samlingsskrifter har klassificerats som ickearabiska27: 181.6, 183.4, 186.2, 
192.2., 192.3, 192.4, 193.2, 193.3, 193.4., 193.5., 193.6., 193.7., 193.8., 193.14., 193.15, 
193.16, 193.18, 193.19, 193.20, 221.4, 230.2, 232.2, 237.2, 274.2, 274.3., 274.4, 274.6. 

 

4.2.2. De Arabiska handskrifterna och texterna; en sammanfattande beskrivning 

4.2.2.A. En sammanfattning av innehållet.  

 Handskrifterna 178-275 i Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling innehåller 136 olika 
arabiska verk och en mängd fragment skrivna på arabiska som omfattar en rad olika genrer. 
Vissa av de förekommande genrerna är välrepresenterade i samlingen, medans andra är 
mindre förekommande. De genrer som förekommer mest är grammatik, rättslära och islamisk 
dogma i formen av hela verk samt fragment. Grammatiken representeras av olika kända verk 
inom verbmorfologi, syntax, allmän grammatik samt fragment från grammatiska verk. 
Rättsläran och dess olika förgreningar representeras enbart av den hanafitiska rättsskolans 
tolkning. Bland de ämnen som förekommer i handskrifterna så är lära om naturen samt 
geometri minst representerade. Lära om naturen representeras endast av ett kort fragment från 
det zoologiska verket Ḥayat al-ḥayawān av Kamāl al-dīn Muḥammad bin Mūsā al-Damīrī (d. 
745/134428)29.  Geometri omfattas likaså endast av ett fragment ifrån ett oidentifierat verk30. 
Två stycken studiecertifikat 31, samt en mašāyiḫa32 finns i samlingen.33. Totalt 12 stycken 
verk finns i mer än ett exemplar, bland dessa så finns ett verk i 4 stycken exemplar, det 
grammatiska verket Al-Misbāḥ fī al-naḥw av Nāṣir bin ʿAbd al-Sayyid Al-Muṭarrizī (d.610/1213 34) 
35. I två stycken handskrifter står det skrivet waqf  36; HS 243 som innehåller verket inom rättslära 
Durar al-ḥukkām fī šarḥ Ġurar al-ʾaḥkām av Muḥammad bin Farāmurz bin ʿAlī Mulla 
Ḫusraw (d. 885/1480 37)38, samt HS 235som innehåller verket inom läran om Koranens recitering 
Šarḥ al-durr al-yatīm av ʾAḥmad bin ʿAbd al-Qādir al-Rūmī (D.1041 e.h/1631 e. Kr 39).  

Det följande är en förteckning av de ämnen som förekommer i de arabiska texterna bland 
handskrifterna 178-275. Frekvensen av olika ämnen listas ej. Ämnena listas i alfabetisk 

                                                             
27 Numret före punkt representerar handskriftens nummer medans numret efter representerar textens 
ordningsföljd i en handskrift. Ex. 192.3 = Handskrift nr 192, text nr 3. Handskrifter och texter i samlingen 
hänvisas till i uppsatsen i formen HS (HS=Handskrift), följt av nummer. 
28 Brockelmann Carl. GAL. Weimar. 1898, Verlag von Emil Felber. Band 1, s 138. 
29 HS 202.14. 
30 HS 184.3. 
31 HS 262 och HS 272 
32 HS 252. 
33 Se sektion 5.5 för förklaring av dessa termer 
34. Brockelmann Carl. GAL. Band 1, s. 293 
35 Nr. 216.2, 253.2, 255.3, och 260.1. 
36 Waqf är en term som syftar till skänkandet av egendom via testamente eller som gåva till den islamiska 
staten, i stöd till Gudsfruktiga handlingar eller allmänhetens intresse. Se: Glassé, Cyril. The concise encyclopedia 
of Islam. London. 1989. Första upplagan. Stacey International, s. 472. 
37 Brockelmann, Carl. GAL. Band 2, s 226. 
38 HS 243 
39 Brockelmann, Carl. GAL. Leiden. 1938. E.J Brill. Supplementband 2, s. 661 
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ordning. Ämnesindelningen är baserad på den arabiska handskriftskatalogen. Verzeichniss der 
arabischen handschriften der königlichen Bibliotek zu Berlin av Wilhelm Ahlwardt. 

 Allmäna verk samt förberedande verk för de individuella ämnena inom arabisk 
litteratur 

   I. Anledningar att studera  
  II.  Studiegång och studiedokument 

 Böner 
Sektion 1: Troshandlingar 
I. Bön och allmän religiös praxis 

2. Enskilda böner (ʾadʿiya) 
- Med titel 
3. Framstötta böner (Stossgebete) (ʾaḥzāb)  
4. Böner till och för profeten (Muhammad) 
5.  Predikningar 
Sektion 2: Vidskeplighetshandlingar  

- Spådomar om framtiden 
 

 Dogma 
     I. Tron som helhet (den islamiska tron) 
     1. Fundament och föreskrifter 
     2. Trosläror  
     3. Ortodoxi och kätteri 
II. Särskilda trosområden 
1. Om Gud 
A. Om Guds essens 
- Guds enhet och trosbekännelser 
B. Guds tjänare 
- Profeter 
2. Om profeten Muhammed 
3. Om slutet 
A. Döden och graven 
B. Domedagen 

 Etik 
I. Allmän etik 
II. Livsstil 

1.Droger 
-Tobak 

III) Spel    
     -Musik  
 

 Filosofi 
I. Logik 
1. Al-Šamsīyya 
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II. Disputering och forskning (ʾAdab al-Munāẓara, ʾadab al-baḥṯ) 
  

 Grammatik  

I. Allmänna textböcker om morfologi och syntax 
1. 400/1000-talet . 
2. 600/1200-talet . 
3. 700/1300-talet. 
4. 800/1400-tal till 1300/1900-tal. 
5. Textböcker från odefinierade perioder   
6. Främmande språks grammatik. 
II. Fragment 

 Historia  
I. Särskild historia 
- Profeten Muhammeds följeslagare 

 Koranen 
I. Texten 
- I Nasḫī och Maġribī skrift 
II. Förklaring av texten 
1. Introducerande och allmänt 
A. Recitation av texten 
- Läsande och recitationskonst  
2. Förklaringar och kommentarer 
A. Till hela texten 
B. Till enstaka passager 
  

 Natur (Lära om naturen) 
I. Djur 
- Allmänt (inget specifikt djur) 
  

 Matematik 
         Geometri 

 Metrik 
I. Textböcker 
- Al-ʾAndalusīyya 
  

 Retorik  
I. Retoriksystem (ʿIlm al-maʿānī wa  ʿilm al-bayān) 
1. Miftāḥ al-ʿulūm 
II. Specifika symboliska (retoriska) utryck 

- Metaforer (Al-Istiʿārāt) 
 

 Rättslära   
I. Lagens filosofi (Uṣūl al-fiqh) 
II. Lagens divisioner (Al-furūʿ) 
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III. Lagpraxis (Al-ʾAḥkām) 
IV. Arvslag (Al-Farāʾiḍ) 
V. Fatwan  

 Skönlitteratur 
I. I prosaform 
- Korta(små) berättelser (kleine erzähl) 
 

 Sufism 
I. Sufismens innehåll och syften 
II. Sufisters idéer, karaktärsdrag och uppförande 
-Allmän 
- Särskilda sufistiska idéer  
 

 Traditionen (Al-Ḥadīṯ) 
I. Introduktion till traditionsvetenskapen samt division  
II. Enskilda traditioner 

 

4.2.2. B. De tidigast daterade arabiska verken  
Totalt så finns det bland handskrifterna 178-275 i Olle Rybergs orientaliska 
handskriftssamling 45 arabiska verk som innehåller nedskrivna datum. Dateringen av 
handskrifter i vilka nedskrivna datum saknas är ett av de problem som behandlas senare i 
denna uppsats. 

 Det tidigaste kopierade verken är det välkända verket inom rättslära Al-Muḫtaṣar (känt som 
Muḫtaṣar al-Qudūrī) av ʾAḥmad bin Muḥammad Al-Qudūrī (D.428 e.h/1037 e. kr 40), 
kopierat år 838 e.h/1434 e. kr 41 , verket är dock inkomplett och börjar med kapitlet 
pilgrimsfärden(Kitāb al-Ḥaǧǧ). Exempel på andra tidigt kopierade är följande:  

1.  Ett oidentifierat verk inom rättslära kopierat år 915/1509, även detta verk är 
inkomplett och börjar med kapitlet om rening, avsnittet om tvagning 
(Kitāb al-ṭahāra, bāb al-wuḍūʾ)42 
 

2. Verket inom logik Taḥrīr al-qawāʿid al-manṭiqīyya fi šarḥ al-risāla al-šamsīyya av 
Quṭb al-dīn  Muḥammad bin Muḥammad Al-Rāzī Al-Taḥtānī (d. 766/136443) 
kopierat år 935/1529  av Muṣṭafā bin Yūsuf ʿĪsá al-Barġamuwwī, introduktionen till 
verket saknas dock). 44  

3. Verket inom retorik Talḫīs al-miftāḥ av Muḥammad bin ʿAbd al-Raḥmān al-
Qawzīnī Ḫaṭīb Dimashq (d. 739/1338 45), kopierat år 941/1534.46 

                                                             
 
40 Brockelmann, Carl. GAL. Band 1, s. 174 och Sezgin, Fuat. GAS. Leiden. 1967. E.J. Brill. Band 1, s. 451 
41 HS 190. 
42 HS 180, 
43Brockelmann, Carl. GAL. Band 2, ss. 209-210 
44 Nr. 257.1. 
45 Brockelmann, Carl. GAL. Band 1, s. 295 
46 HS 256.1 
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4.  Det berömda verket inom troslära Sharḥ al-ʿAqāʿid al-Nasafīyya av Masūʿd bin 
ʿUmar Al-Taftāzānī (d. 791/138947) kopierat år 987/1579.48  

5. Verket inom rättslära Durar al-ḥukkām fī šarḥ Ġurar al-aḥkām av Muḥammad bin 
Farāmurz bin ʿAlī Mulla Ḫusraw kopierat år 996/1588.49 

6. Det grammatiska verket Al-Ḍawʾ ʿalá  al-Miṣbāḥ av Muḥammad bin Muḥammad bin 
ʾAḥmad al-ʾIsfarāʿīnī (D. 684/128550), kopierat år 981/1573 .51 

 
Av möjligt intresse är även en kopia av verket Ġunyat al-mutamallī fī šarḥ Munyat al-muṣallī 
av ʾIbrāhīm bin Muḥammad ʾIbrāhīm Al-Ḥalabī (d. 956/154952), kopierad år 1017/1608 av 
Naṣūḥ bin Muṣṭafā , ca 60 år efter författarens död. 53 
Övriga daterade verk är kopierade kring 1000, 1100 och 1200- talen/ 1600, 1700 och 1800-
talen. 
 

4.2.2.C. Metodologiska oklarheter i materialet 

Följande fakta angående materialet berör direkt de problem som diskuteras i problematik. 
Totalt 32 stycken handskrifter bland numren 178-275 i Olle Rybergs orientaliska 
handskriftssamling är samlingshandskrifter som innehåller arabiska texter. Vissa 
samlingshandskrifter innehåller flertalet arabiska texter som omfattar mer än en genre. En del 
av de verk som finns i samlingen har antingen endast givits ospecifika redaktionella titlar i 
handskrifterna eller saknar några som helst indikationer på titel. Totalt 91 av de arabiska 
verken saknar nedskrivna datum, medans bläcket tycks ha tvinat eller smetats ut i kolofonen54 
i handskriften nummer 242, vilket gör att den information som kan ha funnits där ej går att 
läsa. Det finns ett antal arabiska handskrifter som innehåller text skriven på annat språk än 
arabiska på handskrifternas första och/eller andra blad. I en av dessa, HS 243 finns en text 
skriven på annat språk än arabiska som antas innehålla information angående verkets religiösa 
donation (waqf).55 Två stycken verk i finns ibland handskrifterna vars författartillskrivelser är 
obekräftade56. Tre stycken texter som kan vara obekanta för många finns bland 
handskrifterna. Dessa består av två stycken certifikat(iǧāzāt) som är relaterade till studier i 
formen av en mindre bok samt ett häfte,57 samt en mašāyiḫa58. 

 

 
                                                             
47 Brokelmann, Carl. GAL. Litteratur. Band 1, s. 226. 
48 HS 212 
49 Författarens dödsdatum samt handskriften i vilken verket finns har redan nämnts i sektion 4.2.2.A.  
50 Brockelmann, Carl. GAL. Band 1, s. 174 
51 HS 182 
52 Brockelmann, Carl. GAL. Leiden. 1937. E.J Brill. Supplementband 1, s. 659 
53 HS 227 
54 Kolofonen är en slags avslutningsnotis som finns i många handskrifter som ibland refereras till som ”textens 
svans”. Denna avslutningsnot kan vara skriven av kopieraren av ett verk eller av författaren själv. Kolofonen kan 
innehålla information angående bl.a. kopieringsdatum, kopierarens namn samt platsen där verket har blivit 
kopierat, verkets titel, författarens namn etc. Informationen som ges i kolofonen varierar dock från ett 
manuskript till ett annat. Kolofonen är alltid avskiljd från verkets text i handskrifter. Se; Gacek, Adam. Arabic 
manuscripts:a vademecum for readers, ss. 71-75. 
55 Detta antagande baseras på att ordet waqf står i texten. 
56 Verken inom verbmorfologi Al-Maqṣūd fī al-ṣarf och Bināʾ al-afʿāl. 
57 HS 262 och HS 272 
58 HS 252. Se sektion 5.5. för förklaring av dessa termer. 
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5) Problematik 

5.1. Introduktion 
I det följande diskuteras åtta olika problem som har identifierats under studierna av 
handskrifterna 178-275 i Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. Som tidigare nämnts 
under Metod så har ej till fullo de registrerade parametrarna vid genomläsningen redovisats i 
detalj under Material, av skäl som också framgår under Metod. Det har förefallit mer naturligt 
att direkt redovisa dessa problem under problematik, då de direkt kan diskuteras i ljuset av 
existerande kunskap. Det första problemet som tas upp är existensen av odaterade 
handskrifter, dvs., handskrifter i vilka nedskrivna datum för kopiering saknas och hur man 
lämpligast bör hantera detta. Även den typ av handskrift i vilken möjlig information angående 
datering i handskrifter är oläslig nämns.  Olika tekniker för att söka datera denna typ av 
handskrifter som nämns av experter diskuteras, samt möjligheten att applicera någon av dessa 
tekniker på handskrifter i Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling. I övrigt så nämns det 
faktum att ej alla katalogiserare söker att datera odaterade handskrifter.  Förslag ges här på 
lösning Det andra problemet som tas upp är anonyma verk, samt verk som endast har getts 
oprecisa redaktionella titlar och hur dessa verk kan identifieras. Det tredje problemet rör sig 
kring verk vars attribuering till olika författare är falsk eller obekräftad och vilken metodologi 
som bör användas för att undvika att felaktigt tillskriva en viss författare sådana verk. Det 
femte problemet är existensen av två olika typer av studierelaterade texter som kan vara 
obekanta för den som saknar djupa kunskaper inom de olika genrerna som förekommer i 
arabiska handskriftsamlingar; certifikat(Iǧāzāt) relaterade till utbildning och mašāyiḫan. 
Dessa två typer av texter nämns tillsammans med två andra två andra studierelaterade texter; 
fahrasan och barnāmajan. En definition av vad dessa texter utgör samt hur de bör benämnas i 
en katalog presenteras. Det sjätte problemet som diskuteras är hur en möjlig framtida katalog 
över Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling bör lämpligast vara strukturerad med tanke 
på närvaron av samlingsskrifter som innefattar olika texter inom skilda genrer. Det sjunde 
problemet som belyses är avsaknaden av en enhetlig metodologi och allmänna riktlinjer för 
katalogiseringen av arabiska handskrifter, vilket gör det mycket svårt för den som söker finna 
en mall för att katalogisera i olika arabiska handskriftskataloger samt verk om kodikologi. Det 
åttonde och sista problemet som nämns är behovet av flerspråkighet hos den som söker att 
granska arabiska handskrifter.  Den problematik som diskuteras sträcker sig över en rad olika 
vetenskapliga områden, t.ex. kodikologi, bibliografi, biblioteksvetenskap, orientaliska språk 
utöver arabiska, t.ex osmansk turkiska och persiska, etc. Därför behövs bred kompetens hos 
den/de som avser att katalogisera arabiska handskrifter.  Förslag ges efter presentation och 
diskussion av diverse problematik på hur dessa problem lämpligast bör bemötas av den/de 
som söker att katalogisera Olle Rybergs handskriftsamling.  

 

5.2. Odaterade handskrifter 
Dateringen av nedskrivandet eller kopierandet av texter i handskrifter är en viktig del av 
katalogiseringen av handskrifter. Arabiska handskrifter utgör värdefulla dokument för 
studierna av olika aspekter av islamisk civilisation och dateringen av handskrifter via 
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vetenskapliga tekniker är av yttersta vikt enligt ʾAyman Fuʾād Sayyid59. Enligt Franҫois 
Déroche utgör pålitligt daterade handskrifter ”landmärken” för kodikologisk forskning60. 
Faktum är dock att ett stort antal arabiska handskrifter saknar skrivna datum61, vilket gör det 
nödvändigt för katalogiseraren som söker att datera dessa handskrifter att använda sig av olika 
tekniker för att uppfylla detta syfte. Nedan ges exempel på tekniker som kan användas för att 
försöka datera handskrifter där datum för nedskrivning eller kopiering saknas i texten. 

A. Uppskattningar av datum baserade på den fysiska texten och dess innehåll 
Om datumet inte indikeras i själva kopian (av en text) så försöker katalogiserare oftast att tillskriva ett 
ungefärligt datum baserad på en mängd olika element. Katalogiseraren bör specificera dessa element 
som han har baserat sin uppskattning på i beskrivelsen av handskriften. 62 Kodikologen Adam Gacek 
skriver i sitt verk: Arabic Manuscripts: a vademecum for readers; att datumet kan uppskattas 
via olika element kopplade till texten i en handskrift eller dess historia63.  Exempel på dessa 
element är information angående ägarskap (före detta ägare av handskrifter) religiösa 
donationer(waqf) samt stämplar. De nämnda elementen gör det möjligt att ungefärligen 
uppskatta datum enligt termen ”terminus ante quem”, vilket innebär att handskriften har 
skrivits ned eller kopierats före ett visst känt datum. Element inom texten som t.ex. en 
historisk händelse, identitet av person64 samt datum för författandet (av ett verk) å andra sidan 
gör det möjligt att göra en ungefärlig uppskattning av datumet enligt termen ”terminus post 
quem”, vilket innebär att handskriften har skrivits ned eller kopierats efter ett visst datum. 65 
Dessa två termer, ”terminus ante quem” och ”terminus post quem” är de vanligast använda för 
uppskattningen av datum. Fuʾād Sayyid nämner bland annat det material som har skrivits på, 
sättet att skriva, samt certifikat som element som kan analyseras för att göra uppskattningar av 
datum66. Enligt Déroche så är det ofta information angående en handskrifts fysiska egenskaper, 
som typen av papper, vattenmärken, arkens sammanfogning och numrering antalet rader, 
bläckets färg etc. som möjliggör för katalogiseraren att tillskriva handskriften ett 
approximativt datum 67. Déroche skriver även att certifikat, notiser angående waqf, indikationer 
angående säljandet av ett manuskript eller dess ägare samt stämplar utgör ledtrådar till en handskrifts 
datering. Enligt Fuʾād Sayyid så är även skrivstilen ett element vars analys underlättar 
uppskattandet av en handskrifts datum. Enligt Fuʾād Sayyid så finns det karakteristiska drag i 
olika arabiska handstilar som är utmärkande för olika tidsperiod 68. Denna åsikt har tidigare 
presenterats av Ṣalāḥ al-dīn al-Munaǧǧid69. Enligt Al-Munaǧǧid så bör den som studerar 

                                                             
59 Fuʾād Sayyid, ʾAyman. Al-kitāb al-ʿarabī al-makhṭūṭ wa ʿilm al-makhṭūṭāt, vol 2, s. 532. 
60 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 318. 
61 Gacek, Adam. Arabic manuscripts:a vademecum for readers, s. 82. 
62 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 357. 
63 Gacek, Adam. Arabic manuscripts:a vademecum for readers, s. 89. 
64 Författaren, Adam Gacek, specifierar ej i texten om han syftar till kopieraren eller författarens personliga 
identitet eller båda två. Dock så ger ju information angående kopierarens identitet en bättre uppskattning av 
datum än författarens identitet, undantaget om verket har kopierats under författarens livstid 
65 Ibid, s. 89 
66 Fuʾād Sayyid, ʾAyman. Al-kitāb al-ʿarabī al-maḫṭūṭ wa ʿilm al-maḫṭūṭāt, vol. 2, s. 533. 
67 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 359. 
68 Fuʾād Sayyid, ʾAyman. Al-kitāb al-ʿarabī al-maḫṭūṭ wa ʿilm al-maḫṭūṭāt, vol. 2, s. 533. 
69 Al-Munaǧǧid, Ṣalāḥ al-dīn. Qawāʿid fahrasat al-makhṭūṭāt al-ʿarabiyya.. Dār al-kitāb al-ǧadīd, s. 67 och 
Qawāʿid  taḥqīq al-maḫṭūṭāt. Beirut. 1987. Sjunde trycket. Dār al-kitāb al-ǧadīd, s. 14   
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handskrifter skaffa sig erfarenhet av att känna igen olika handstilar genom frekventa studier 
av handskrifter eller alternativt vända sig till första delen av författarens egna verk Al-kitāb al-
ʿarabī al-maḫṭūṭ som innehåller exemplar av skrift, eller A.J. Arberrys handlista över de 
arabiska handskrifterna i Chester Beatty biblioteket som innehåller flertalet reproduktioner av 
arabisk skrift som representeras i de olika handskrifterna70.  Det bör dock nämnas att 
paleografin kring arabiska handstilar har haft en sen utveckling . Enligt Déroche så ligger den 
paleografiska forskningen kring arabiska handstilar fortfarande två hundra år efter den 
forskning som har gjorts kring skrift i latinska och grekiska manuskript71. Déroche beskriver 
paleografin kring arabiska handstilar som ”existerande endast i ett fragmentariskt tillstånd”. 72  
Framsteg har gjorts inom den paleografiska forskningen kring arabiska skrivstilar via diverse 
publiceringar av verk i vilka text ifrån handskrifter och gravyrer har reproducerats och 
analyserats under sent 1800-tal och under 1900-talet. De existerande exemplen är dock 
otillräckliga i dess kvantitet på grund av existensen av en väldig mängd handskrifter skrivna 
med arabisk text.73 Det finns flertalet kataloger i vilka textspeciment har reproducerats, men 
de fakta som presenteras i dessa är ofta otillräcklig74. Med detta i åtanke så bör möjligheten 
till en datering av odaterade handskrifter endast baserad på analys av skrift ses med en viss 
skepsis.   
Katalogiserare av arabiska handskrifter har hittills skiljt sig åt i sin metodik rörande odaterade 
handskrifter. Inte alla katalogiserare föreslår approximativa datum för nedskrivandet eller 
kopierandet av odaterade handskrifter. 75  

B. Kol -14 metoder 
Laboratorier har under senare år försökt att datera gamla pergament via kol-14 metoder. Trots 
att denna teknik kan verka lovande i teori så involverar den en del svårigheter. Bland dessa 
svårigheter är att metoden endast är riktigt användbar då det finns tillräckligt många objekt 

                                                             
70 Ibid 
71 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology: an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 210 
72Ibid, s. 214. 
73 Ibid, s. 211.  
74 Ibid, ss. 211-212. 
75 Ibid, s. 357.  Exempel på kataloger över arabiska handskrifter där approximativa datum har föreslagits är 
följande:  
I. Arberry, Arthur. J. The Chester Beatty library: a handlist of the Arabic manuscripts. Dublin. 1955-1964 . Vol 1 
och 2: Emery Walker.  Vol.3-7 : Hodges, Figgis & Co. 
II. Vajda, Georges och Sauvan, Yvette. Catalogue des manuscrits Arabes. Deuxiéme partie: manuscrits 
musulmans. vol. 2-4. Paris. 1978-1985.  Bibliothéque Nationale. 
III. Mach, Rudolf. Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda section) in the Garrett Collection, Princeton 
University library, Princeton, New Jersey, 1977, Princeton University Press.  
   IV . Gacek, Adam. Arabic Manuscripts in the Libraries of McGill University, Union Catalogue, Montreal, 1991. 
McGill University libraries.  
Exempel på kataloger och handlistor över arabiska handskrifter där datum inte har föreslagits är följande: 
I.Hitti, Philip K, Faris, Nabih Amin and Abd Al-Malik, Butrus. Descriptive catalog of the Garett collection of Arabic 
manuscripts in the Princeton University library. Princeton,New Jersey. 1938. Princeton University Press.  
II. Witkam, Jan. J. Codices manuscripti  XXI. Catalogue of Arabic manuscripts in the library of the University of 
Leiden and other collections in the Netherlands. Vol 1-3. Leiden. 1983-1985.  E.J. Brill/Leiden University Press.  
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tillgängliga för jämförelse inom ett område. Det största problemet är att denna metod kräver 
användningen av apparater som finns i liten tillgång och är mycket dyra.76  

C. Ultravioletta strålar, ultravioletta fluorescens fotografier, Ultraviolett reflektografi, 
infraröd reflektografi samt optisk och fotometrisk och digital analys av bilder . 

Dessa tekniker är tekniker som kan användas för att tyda bleknad och försvunnen text. 
Ultraviolett strålning är den enklaste och vanligaste tekniken som används för att läsa 
utsuddad och försvunnen text. Läsning kan göras direkt via en sk. Woos lampa. Denna metod 
tröttar dock ut ögonen trots användning av skyddsglasögon. Ultraviolett reflektografi är 
särskilt användbar då bläcket som har använts är järngallusbläck. Då bläcket är kolbaserat ger 
infraröd strålning goda resultat med en Vidicon kamera kopplad till en monitor och utrustad 
med filter. Kolbaserat bläck är den vanligast använda typen av bläck i Öst. Infraröd 
reflektografi har fördelen att den möjliggör läsandet av text som har suddats ut eller 
övertäckts av lager av färg. Fotometrisk och digital analys är tekniker som kan användas på 
foton tagna i ultraviolett eller infrarött ljus för att optimera bilder. 77 

Totalt så finns det 91 arabiska verk som saknar skrivna datum bland handskrifterna nr 178-
275 i Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. Vissa av dessa verk finns i 
samlingshandskrifter tillsammans med daterade verk. Det kan lätt antas att dessa odaterade 
verk är nedskrivna vid samma datum som de daterade, men så behöver ej vara fallet då en 
samlingshandskrift kan bestå av diverse texter av olika ursprung som har bundits samman i en 
ad hoc samling av en ägare utav olika skäl.78  

Det är nog realistiskt att säga att användningen av kol-14 metoder är utesluten i fallet av ett 
eventuellt försök att datera de odaterade handskrifterna i Olle Rybergs orientaliska 
handskriftssamling då detta som nämnt tidigare kräver tillgång till apparater som är mycket 
svårtillgängliga och dyra, och därför kräver stora resurser. Det krävs dessutom ett nära 
samarbete mellan fysikaliska kemister och paleografer eller kodikologer. 79  Den teknik som 
kan tänkas appliceras är att göra ungefärliga uppskattningar av datum för nedskrivning eller 
kopierng av de odaterade handskrifterna via analys av de inom- och utomtextliga element som 
har nämnts tidigare . Detta kräver dock expertis inom islamisk kodikologi och eller arabisk 
paleografi. Petrus Voorhoeve presenterade argumentet att han inte var expert inom arabisk 
paleografi, som orsak till att han inte gjorde en uppskattning av datum för odaterade 
handskrifter i sin handlista över de arabiska handskrifterna vid Leidens Universitetsbibliotek 
samt andra samlingar i Nederländerna, undantaget ett fåtal handskrifter från Indonesien 80. 
Även en arabisk paleograf kan möta svårigheter i försöket att datera odaterade handskrifter. 
Problematiken kring utvecklingen av den paleografiska forskningen kring arabiska skriftstilar 
har berörts i korthet tidigare. Det finns även experter inom islamisk kodikologi som har valt 
att inte försöka uppskatta datum för odaterade handskrifter. Exempel på detta är Emeritus 

                                                             
76 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 23. 
77 Ibid, s. 21. 
78 Ibid, s. 357. 
79 Ibid, s. 23 
80 Voorhoeve, Petrus. Codices Manuscripti VII. Handlist of Arabic manuscripts in the library of Leiden and other 
collections in the Netherlands. 1957. Bibliotheca  Universitatis Lugduni Batavorium. Introduction, XI. 
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Professor Jan Just Witkam81 vars katalog över arabiska handskrifter från 1982 har nämnts 
tidigare82. Ifall någon med expertis inom islamisk kodikologi är villig att katalogisera de 
arabiska handskrifterna i Olle Rydbergs handskriftssamling och denna expert har vana av att 
söka datera odaterade handskrifter så skulle det vara möjligt att få dem ungefärligt daterade. I 
annat fall så tycks det lämpligaste vara att ej söka att datera dem, vilket har varit den följda 
metodologin i en del publicerade kataloger, vilka två av dessa har givits exempel på tidigare.  

Gällande handskrifter där text, i vilken datum kan ha angetts, inte går att läsa så har ett antal 
tekniker för att tyda dessa nämnts. Bland de arabiska texterna i handskrifterna 178-275 i Olle 
Rydbergs orientaliska handskriftssamling har endast ett verk funnits i detta tillstånd, HS 242. 
Det är svårt att säga ifall det är värt att tillämpa någon av de nämnda vetenskapliga teknikerna 
för att söka tyda oläslig text innan hela samlingen har granskats. Ifall det finns ett större antal 
handskrifter innehållandes texter i detta tillstånd så skulle man kunna försöka applicera någon 
av de tekniker som har nämnts, om resurser finns tillgängliga. 

 

5.3. Anonyma verk samt verk givna ofullständiga redaktionella titlar 

Det förekommer i arabiska handskrifter verk i vilka information angående verkets identitet ej 
går att finnas. Frågan som då måste ställas är hur man kan gå tillväga för att identifiera dessa 
verk. 

Adam Gacek skriver följande:  

Vikten av att citera incipten och eller expliciten83 kan ej underskattas. I många fall då varken författaren eller 
titeln kan finnas så är incipiten handskriftens enda säkra identifikationsbricka. Handskriftens inledande text bör 
inkludera den del av texten som kommer direkt efter basmalan (dvs. Bism Allāh al-Raḥmān al-Raḥim), övrigt 
känd som tasmiyan. 84.  

Franҫois Déroche skriver följande angående inkluderingen av texters incipiter i handskriftskataloger:  

Allt oftare så inkluderas incipiten- eller textens inledande ord - i kataloger eftersom detta utgör ett nyckelelement 
för att identifiera texter och dess revisioner. 85  

En mycket värdefull katalog för detta syfte är Wilhelm Ahlwardts katalog över de arabiska 
handskrifterna vid Kungliga biblioteket i Berlin, då han inte endast presenterar verkens incipiter utan 
även inkluderar ett index över de olika incipiterna86. Enligt Gacek så är det många verk som inte 
identifieras på grund av att katalogiseraren slutar upp med sitt ”detektivarbete” då han inte 
kan hitta det verk han söker i tillgängliga kataloger87. Gacek skriver att indexeringen av 
incipiter skulle underlätta sökandet efter verk samt reducera antalet verk som klassificeras 

                                                             
81 Följande är en länk till Jan Just Witkams personliga webbsida: http://www.janjustwitkam.nl/. Witkam är även 
moderator till hemsidan  http://www.islamicmanuscripts.info/  
82 Sid 13, fotnot 75. 
83 Termen ”explicit” syftar till de avslutande orden i en text 
84 Gacek, Adam. “Some remarks on the cataloguing of Arabic manuscripts” i Bulletin (Britttish society for Middle 
Eastern Studies). 1983 , V 10, nr.2, s. 175. Översättningen är min egen. 
85 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 357. 
86Ibid. 
87 Gacek, Adam. “Some remarks on the cataloguing of Arabic manuscripts”, s 178. 
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som anonyma88. Anonyma verk eller verk som endast getts ofullständiga redaktionella titlar 
kan identifieras genom jämförelse av verkens incipiter med de som presenteras i olika 
handskriftskataloger.  Det bör dock noteras i en katalog att en viss information saknas i en 
handskrift och att informationen som ges angående titel och eller författare har erhållits via en 
specifik källa. Exempel på detta är beskrivningen av handskrift 14. 091 i Jan Just Witkams 
katalog över handskrifter vid Leidens Universitetsbibliotek och andra samlingar i 
Nederländerna. Följande information ges i beskrivningen: ”Identifierad med MS Berlin Mo. 
368(2) (Ahlwardt No. 6534)”89. Ett annat exempel är Gaceks katalog över de arabiska 
handskrifterna vid McGill Universitetet från 1991, i vilken Gacek presenterar information90 
som har erhållits från annan källa än själva handskrifterna inom parantes. Bibliografiska 
referenser ges sedan för att klargöra för läsaren varifrån denna information har hämtats. Bland 
de kataloger i vilka incipiterna till verk presenteras är Princetons tre publicerade 
handskriftskataloger91. I Rudolf Machs katalog över handskrifterna i Yahuda sektionen i 
Garrett samlingen vid Princetons Universitetsbibliotek från 1977 och Eric Ormsbys handlista 
över handskrifterna i den nya serien vid Princetons Universitetsbibliotek från 1987 
korsrefereras det till Brockelmanns GAL.  Ormsby korsrefererar i sin handlista även till Sezgins 
GAS. Rudolf Machs katalog innehåller för övrigt ett detaljerat ämnesindex vilket underlättar sökandet 
efter ett verk inom ett visst ämne.  Det bör dock nämnas att Professor Rudolf Mach i sin katalog har 
gett redaktionella, deskriptiva titlar till oidentifierade verk i sin katalog: Detta är en metodologi som 
etablerades av Georges Vajda i katalogen Indéx général des manuscrits arabes musulmans de la 
Bibliothéque Nationale de Paris från 195392. Dessa verks titlar står inom parantes och skall ej misstas 
för sanna titlar på verk. 

Exempel på anonyma verk bland handskrifterna 178-275 i Olle Rydbergs orientliska 
handskriftssamling är HS 180, 183.5, 185, 202.11, 257.1. och 264.1. Dessa är verk som 
saknar ledtrådar till dess titlar i handskrifterna. En del andra verk har getts redaktionella titlar 
i handskrifterna som utgör ledtrådar till verkens identitet, men dock ej anger verkens 
fullkomliga och korrekta titlar. Ett exempel på dessa är HS 182, verket Al-Ḍawʾ ʿalā  al-Miṣbāḥ 
av Muḥammad bin Muḥammad bin ʾAḥmad al-ʾIsfarāʾīnī (D. 684 E.H/1285 E. Kr93). På det andra 
bladet i handskriften står det skrivet ” hāḏā kitāb Al-Ḍawʾ” (”detta är boken Al-Ḍawʾ’”). Ett 
annat exempel är HS 229.3, verket Taṣrif al-ʿIzzī  av ʿIzz al-dīn ʿAbd al-Wahhāb bin ʾIbrāhīm Al-
Zanǧānī (D.655 E.H/1257 94). Det står skrivet längst upp i hörnan av verkets förstasida ”ʿIzzī”.  I 
övrigt så anges dock inte verkets titel i själva texten, och inte heller ges någon ytterligare 
redaktionell beskrivelse i handskriften. Många fler exempel skulle kunna ges, men syftet är 
dock här att endast peka på problematiken. De nämnda verken och en mängd andra verk har 
                                                             
88 Ibid 
89 Witkam, Jan. J. Codices Manuscripti XXI. Catalogue of  Arabic manuscripts in the library of the University of 
Leiden and other collections in the Netherlands. Leiden. 1983-1985, Fascicule 2, s. 179, nr. 14. 105. 3. 
Översättningen är min egen. 
90 Verk eller titel. 
91 Princetons tre kataloger över arabiska handskrifter finns tillgängliga för nedladdning i pdf-format via  
Princetons hemsida vid följande länk; http://www.princeton.edu/~rbsc/department/manuscripts/islamic.html  
92 Mach, Rudolf. Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda section) in the Garrett collection, Princeton 
University Library. New Jersey. 1977.  Princeton University Press.  Introduction. 
93  Se s.10, fotnot 50. 
94 Brockelmann, Carl. GAL. Band 1, s. 283 
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identifieras via jämförelse av verkens incipiter med de incipiter som presenteras i olika 
handskriftskataloger, som t.ex. Ahlwardts katalog över de arabiska handskrifterna vid det 
kunglliga biblioteket i Berlin från 1887-1899, Philip K. Hitti, Nabih Amin Faris och Butrus 
Abd Al-Maliks95 katalog över de arabiska handskrifterna i Garrett samlingen vid Princetons 
Universitetsbibliotek från 1938 och Rudolf Machs katalog över de arabiska handskrifterna i 
Garrett samlingen vid Princetons Universitetsbibliotek från 1977. 

Gacek skriver följande:  
Citeringen av expliciten är också mycket användbar, särskilt om kopian tillhanda är acefalisk96. De avslutande 
raderna i handskriften bör inkludera en del av huvudtexten (matn) som direkt föregår kolofonen.97 

Även enligt Déroche så kan expliciten ha en identifierande funktion(liksom incipiten) men de är dock 
svårare att indexera 98. Exempel på kataloger i vilka expliciter presenteras är Philip K. Hitti, Nabih 
Amin Faris och Butrus Abd Al-Maliks99 katalog över de arabiska handskrifterna i Garrett 
samlingen vid Princetons Universitetsbibliotek från 1938, Georges Vajda och Yvette Sauvans 
katalog över arabiska handskrifter vid Nationalbiblioteket i Paris och Jan Just Witkams 
katalog över de arabiska handskrifterna i Leidens Universitetsbibliotek och andra samlingar i 
Nederländerna. 100 Värd att nämna i detta sammanhang är även Irmeli Perhos noggrant 
framställda katalog över de arabiska handskrifterna vid det kungliga biblioteket i Köpenhamn 
från 2007. I denna katalog så presenteras både de olika verkens incipiter och expliciter.  

Betydelsen av tillgång till olika handskriftskataloger där incipiterna presenteras bör ej 
underskattas då incipiterna är mycket användbara för syftet att identifiera anonyma verk samt 
verk vars fullständiga titlar ej anges i handskrifter. Tillgången till kataloger i vilka verks 
expliciter presenteras kan också underlätta försöket att identifiera de nämnda typerna av verk i 
Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling. För övrigt så bör framställandet av ett index över 
de olika verken samt fragmentens incipiter i en möjlig framtida katalog av Olle Rybergs 
orientaliska handskriftssamling anses som högprioriterat, då detta skulle göra katalogen lättare 
att söka i, samt göra den till en möjlig referenskälla för andra som söker identifiera anonyma 
verk i olika okatalogiserade samlingar. 

 

5.4. Osäkert författarskap 

5.4.1. Felaktiga eller osäkra tillskrivelser av verk till berömda författare 

 Olika genrer inom den klassiska arabiska litteraturen har haft vissa särskiljande drag, och 
dessa drag återfinns i en mängd olika verk inom samma genre. Samtidigt har det saknats en 
individualitet i skrivandet. Inom den klassiska arabiska litteraturens olika genrer så har det 
dessutom inom olika ämnen funnits ett antal normgivande författare. Samtidigt har anonyma 
verk inte accepterats. Dessa faktorer; bristen på individualistiska stildrag i sättet att skriva 
                                                             
95 Författarnas namn har ej translittererats utan återges så som de anges i katalogen. 
96 Det vill säga att början av texten saknas. 
97 Gacek, Adam. “Some notes on the cataloguing of Arabic manuscripts”, s. 176. 
98 Déroche, Franҫois. Islamic Codicology: an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 357. 
99 Författarnas namn har ej translittererats utan återges så som de anges i katalogen. 
100 Fullständig beskrivning av dessa tre kataloger har redan givits på s. 13 i fotnot 75 . 
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samt behovet att tillskriva en text till en författare har gjort denna litteratur mycket exponerad 
för förfalskningar.101 Enligt Gacek finns det finns många pseudoverk inom den klassiska 
arabiska litteraturen, särskilt inom de ockulta vetenskaperna som felaktigt tillskrivs berömda 
personligheter som t.ex. Al-Ġazzālī102 (d. 505/1111), ʾIbn al-ʿArabī 103(d.638/1240) och Al-
Suyūṭī104 (d. 911/1505) 105. Dock så är felaktiga attribueringar av verk till olika författare ej 
alltid avsiktliga106. Oavsett om ett felattribuerat verk är en förfalskning som avsiktligt har 
tillskrivits en annan författare, eller ett verk som av misstag har attribuerats till en viss 
författare så krävs en medvetenhet om denna problematik hos den som söker att katalogisera 
arabiska handskrifter.   

Al-Maqṣūd fī al-ṣarf är ett verk som ofta tillskrivs den berömde ʾAbū Ḥanīfa Al-Nuʿmān bin 
Ṯābit (d. 150/767107), grundaren av den hanafitiska rättsskolan. Detta verk har dock tillskrivits 
författaren i en senare tid enligt Brockelmann108 och Sezgin109. Brockelmann beskriver verket 
som ”anonymt”. 110 I Philip K. Hitti, Nabih Amin Faris och Butrus Abd Al-Maliks katalog 
över de arabiska handskrifterna i Garrett samlingen vid Princetons Universitetsbibliotek från 
1938 så anges ʾAbū Ḥanīfa som författare till verket Al-Maqṣūd fī al-ṣarf. 111 Trots att 
tillskrivandet av detta verk till ʾAbū Ḥanīfa är obekräftat enligt både Brockelmann och Sezgin 
så anges ʾAbū Ḥanīfa som författare till verket i vissa relativt sent tryckta 
handskriftskataloger som t.ex. Catalogue of the Arabic manuscripts in the library of the school 
of Oriental and African studies, University of London från 1981112och Arabic Manuscripts in 
the Libraries of McGill University: Union catalogue från 1991 av Adam Gacek113. I andra 
kataloger som t.ex. Rudolf Machs katalog över de arabiska handskrifterna i Yahuda sektionen 
av Garett samlingen vid Princetons Universitetsbibliotek från 1977 Jan Just Witkams katalog 
över de arabiska handskrifterna i Leidens Universitetsbibliotek samt andra samlingar i 

                                                             
101 Kilíto, Abdelfattah. The author and his doubles: Essasys on classical Arabic culture. Översatt av Michael 
Cooperson. Syracuse, New York. Första utgåvan. 2001. Syracuse University Press. Ss 2-3. Denna bok i sin helhet 
innehåller för övrigt en mycket intressant diskussion om problematiken kring författarskap i klassisk arabisk 
litteratur. 
102 Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī . Se: Brockelmann Carl. GAL. Band 1, s 419. Brockelmann 
skriver författarens namn med ett z:a istället för två. 
103 Muḥyī al-dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin al-ʿArabī. Se: Brockelmann Carl. GAL. 
Band 1, s 441. 
104 ʾAbū al-Faḍl ʿAbd al-Raḥmān bin Abī Bakr bin Muḥmmad bin Abī Bakr Jalāl al-dīn Al-Suyūṭī.  Se: Brockelmann 
Carl. GAL. Band 2, s 143. 
105 Gacek, Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers, s. 108 
106 Ibid 
107 Sezgin, Fuat. GAS. Band 1, s 409. 
108 Brockelmann, Carl. GAL. Supplementband 1, s 287 
109 Sezgin, Fuat. GAS. Band 1, s 418. 
110 Brockelmann, Carl. GAL. Supplementband 1, s 287 
111 Hitti, Philip. K,  Faris, Nabih Amin and Abd Al-Malik Butrus. Descriptive catalog of the Garett collection of 
Arabic manuscripts in the Princeton University library. Princeton,New Jersey. 1938, Princeton University Press, 
s. 117, HS 302. 
112 Gacek, Adam. Catalogue of the Arabic manuscripts in the library of the school of Oriental and African studies, 
University of London. 1981. Sheffield, Storbrittanien. Ashford Press, s. 125, HS 205.   
113 Gacek, Adam. Arabic Manuscripts in the Libraries of McGill University: Union Catalogue. Montreal. 1991. 
McGill University libraries, s. 120, HS 124. 



19 
 

Nederländerna från 1983-1985 så refereras det dock till verket som tillskrivet ʾAbū Ḥanīfa114. 
Al-Maqṣūd fī al-ṣarf finns i två exemplar bland handskrifterna nr 178-275 Olle Rybergs 
orientaliska handskriftsamling. 115  

 
5.4.2. Korsreferering till bibliografiska referensverk och handskriftskataloger.  

Verket Al-Maqṣūd. fī al-ṣarf har nämnts i syftet att ge ett exempel på problematiken, då Abū 
Ḥanīfa har angetts som författare till verket i vissa nämnda publicerade handskriftskataloger. 
Detta tyder på att den som söker efter författaren till ett visst verk ej bör nöja sig med att 
referera till enstaka kataloger för bibliografisk information. Det finns förutom GAL och GAS 
andra kända bibliografiska verk i vilka olika författares kända verk nämns som t.ex. Al-Aʿlām: 
qāmūs tarājim li ʾašhar al-rijāl wa al-nisāʾ min al-ʿarab wa al-mustʿaribīn wa al-mustašriqīn 
av Ḫayr al-dīn Al-Ziriklī116, Kashf al-ẓunūn ʿan ʾasāmī al-kutub wa al-funūn av Hāǧǧī 
Ḫalīfa117 och Muʿjam al-muʾallifīn: tarājim muṣannifī al-kutub al-ʿarabīyya av ʿUmar Riḍā 
Kaḥāla118. Den som söker att katalogisera arabiska handskrifter kan söka efter ett visst verk i 
en författares bibliografi i något av de nämnda bibliografiska referensverken. Det kan även 
sökas efter titeln i t.ex. Kashf al-ẓunūn. Förövrigt så bör lämpligast ett flertal(ej endast 
enstaka) handskriftskataloger refereras till för att försäkra sig om att attribueringen av ett verk 
till en viss författare är bekräftad. I vissa handskriftskataloger refereras det till utöver GAL 
,GAS och andra standardreferensverk till diverse olika bibliografiska verk samt ett antal olika 
handskriftskataloger.119 Då katalogiserare skiljer sig åt i tillskrivelsen av ett verk till en viss 
författare så bör lämpligast ej verket tillskrivas denna författare i en katalog, pga. av risken till 
felattribuering. I sådant fall att ingen information går att finna i olika referensverk samt 
handskriftskataloger angående ett visst verk som tillskrivs en känd författare så bör 
försiktighet iakttas i att bekräfta författarskap. Det lämpligaste bör vara att nämna verket som 
tillskrivet en viss författare. Det faktum att ett visst verk ej går att finnas i en välkänd 
författares biografi behöver dock inte innebära att det är ett förfalskat eller feltillskrivet verk. 
Hāǧǧī Ḫalifa listar i verket Kashf al-ẓunūn ca 15000 titlar på verk skrivna av omkring 9000 
olika författare medans Brockelmann ungefär tre århundraden senare listar i GAL ca 25000 

                                                             
114Witkam, Jan. J. Codices Manuscripti XXI. Catalogue of  Arabic manuscripts in the library of the University of 
Leiden and other collections in the Netherlands, Fascicule 2, s. 179, nr. 14.105. 2 och Mach, Rudolf. Catalogue of 
Arabic manuscripts (Yahuda section) in the Garrett collection, Princeton University Library, s. 319, HS 3725 
115 Dessa två exemplar är HS 222.3 och 229.4. 
116 Detta är verk liksom GAL och GAS ett standardverk för biobibliografiska referenser.  Se: Déroche, Franҫois. 
Islamic Codicology: an introduction to the study of manuscripts in Arabic script. S 357, fotnot 31. 
117 Detta verk är även ett standardreferensverk. Se t.ex; Gacek Adam Gacek, Adam. Arabic manuscripts: a 
vademecum for readers, s 328  och “Some notes on the cataloguing of Arabic manuscripts”, S 175. 
118 Detta verk nämns som referensverk bland annat av Gacek i Arabic manuscripts: a vademecum for readers 
samt I artikeln “An Arabic manuscript library: some important discoveries” av Hans Daiber Se: Gacek, Adam. 
Arabic manuscripts: a vademecum for readers, s. 329 och Daiber, Hans. ”An Arabic manuscript library: some 
important discoveries” i  Manuscripts Of The Middle-East. Red. Jan Just Witkam. Vol 2. 1987.  Leiden. Ter Lugt 
Press. S 19. 
119 t.ex. i Mach, Rudolf. Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda section) in the Garrett collection, Princeton 
University Library, och Vajda, Georges och Sauvan, Yvette. Catalogue des manuscrits Arabes. Deuxiéme partie: 
manuscrits musulmans. 
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titlar av omkring 18000 olika författare120. Under senare år så har omkring sju stycken nya 
handskriftskataloger publicerats årligen, i vilka mängder av nya titlar och författare 
presenteras121. Vissa författare som t.ex. Al-Suyūṭī är kända för att ha författat väldigt många 
verk122. Al-Suyūṭīs student Al-Dāwūdī har beräknat sin lärares totala antal författade verk till 
över 500. 123 Att bekräfta tillskrivelsen av nyfunna verk som ej tidigare har listats i den 
bibliografiska referenslitteraturen eller publicerade handskriftskataloger till kända författare är 
dock en svår procedur, som ej ämnas diskuteras närmare i denna uppsats.  

 

5.5. Texter relaterade till utbildning 

Vid ett senare skede i historien, troligen under 1200-1800 talet så började en form av 
certifikat att framträda i separata häften (ej som del av en text i en handskrift). Dessa certifikat 
eller diplom är relaterade till studier. Dessa certifikat liknar de traditionella 
åhörandecertifikaten (Iǧāzāt al-samāʿ)124 som finns i handskrifter i den mån att även dessa 
studierelaterade certifikat ofta innehåller en kedja av lärda föregångare125. De är dock ej 
relaterade till överföringen av en text. Denna form av certifikat har lett till att certifikat har 
utvecklats till en självständig genre inom den arabiska litteraturen126. En annan genre av 
personlig natur inom den islamiska litteraturen är Fahrasan som framträdde i Al-ʾAndalus och 
Al-Maġrib . Fahrasan kan ses som en form av Curriculum Vitae för lärda, i vilken den lärde 
räknar upp de lärda som han har studerat hos samt vilka verk som han har läst tillsammans 
med dessa.. Två andrar genrer var funktion är mycket densamma som den hos Fahrasan är 
Barnāmaǧan och Mašāyiḫan.  I Barnāmajan så fokuseras det mer på de verk som har 
studerats tillsammans med olika lärda, medans fokusen i Mašāyiḫan ligger på själva de lärda 
som det har studerats hos. I dessa texter nämns även 127.  Ahlwardt har i sin katalog av de 
Arabiska handskrifterna vid Kungliga Biblioteket i Berlin samlat certifikat, fahrasan, 
mašāyiḫan mm. i en kategori som benämns som ”Studiengang und lehrbriefe”128 vilket kan 
översättas ungefärligt som ”Studiegång och studiedokument” . 

Två stycken studiecertifikat,129 samt en mašāyiḫa130 finns bland handskrifterna nr 178-275 i 
Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. En beskrivning av denna form av texter har 

                                                             
120 Witkam, Jan. J. Codices manuscripti XXI. Catalogue of  Arabic manuscripts in the library of the University of 
Leiden and other collections in the Netherlands. Fascicule 1, ss 4-5. 
121 Gacek, Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers, ss 154-155. 
122 Kaḥāla, ʿUmar Riḍā. Muʿjam al-muʾallifīn: tarājim muṣannifī al-kutub al-ʿarabīyya. 4 vol. Beirut. 1993. Första 
trycket. Muʾassasat al-risāla, vol 2, s 83. 
123 Ibid, fotnot 2. 
124 Se s. 3, fotnot 18. För mer detaljerad angående information åhörandecertifikat se t.ex. Gacek, Adam. Arabic 
manuscripts:a vademecum for readers, ss. 52-55. 
125 Witkam, Jan J. “The human element between text and reader: the Ijāza in Arabic manuscripts”., I The 
codicology of Islamic manuscripts: proceedings of the second conference of Al-Furqan Islamic heritage 
foundation.  Red. Yasin Dutton. London. 1995. Al-Furqan Islamic heritage foundation, s. 127. 
126 Ibid. S 128. 
127 Ibid. Ss 126-127. 
128 Ahlwardt, Wilhelm. Verzeichniss der arabischen handschriften der königlichen Bibliotek zu Berlin. Berlin 
1887. A.W Schades Buchdrückeri. Band 1, s 54. 
129 HS 262 och HS 272 
130 HS 252. 
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givits för att ge kännedom om vad de utgör, då det är lätt för den som ej har kännedom om 
denna typ av texter att ge dem en form av ospecifik beskrivning som t.ex. ”privat dokument”, 
vilket kan orsaka svårigheter för den som har intresse av denna typ av texter att finna dem i en 
katalog. Det lämpligaste bör vara att beskriva dessa texter och andra möjligt existerande i 
samlingen med de etablerade termer som har nämnts, ”certifikat(Iǧāza)”, ”mašāyiḫa”, osv. 

 

5.6. Katalogens struktur 

Organiseringen av handskrifter enligt alfabetisk ordning eller ämnesordning innefattas av den 
nackdelen att samlingshandskrifter (handskrifter innehållandes flera verk och/eller fragment) 
styckas upp och de olika texterna sprids ut i en eller flera volymer av en katalog131. Samtidigt 
så förenklar en alfabetisk indelning eller en ämnesindelning sökandet efter ett visst verk. 
Totalt 32 stycken handskrifter bland numren 178-275 i Olle Rybergs orientaliska 
handskriftssamling är samlingshandskrifter som innehåller arabiska texter.  HS 192 är ett 
exempel på den problematik som har nämnts. HS 192 innehåller totalt sexton texter på 
arabiska som omfattar sex olika genrer inom arabisk litteratur132. Ett annat exempel är HS 202 
som innehåller femton texter skrivna på arabiska vilka omfattar fyra olika genrer. 133 Då 
möjligheten finns att flertal samlingsskrifter av denna sort existerar i Olle Rybergs 
handskriftssamling så bör denna faktor hållas i åtanke i valet av struktur på en möjlig framtida 
katalog över de arabiska handskrifterna i Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. Det 
som föreslås i denna uppsats, är att i en eventuell framtida katalog över samlingen organisera 
handskrifterna enligt nummerordning istället för att lista de olika texterna i alfabetisk ordning 
eller ämnesordning. Särskilt om det finns många fler samlingsskrifter med texter inom skilda 
genrer. Mer specifikt så är den metodologi som föreslås att de olika handskrifterna numreras 
enligt en viss ordning och presenteras enligt denna nummerordning, samt att varje enskild text 
i en samlingshandskrift numreras enligt dess förekomst i handskriften, och beskrivs separat 
inom beskrivningen av handskriften. Denna metodologi har följts bland annat av Jan Just 
Witkam i hans katalog över de arabiska handskrifterna i Leidens Universitetsbibliotek samt 
andra samlingar i Nederländerna134. Indexen över verk samt författare bör inkluderas i 
katalogen för att underlätta sökandet efter olika verk och författare, vilket även har gjorts i 
Witkams katalog. 

 

5.7. Bristen på allmänna riktlinjer för katalogiseringen av arabiska handskrifter 

Vid behandlingen av olika handskriftskataloger så finner läsaren skillnader mellan olika 
kataloger över arabiska handskrifter i bland annat informationen som ges i en handskrifts 
beskrivning, sättet på vilket en författares namn skrivs samt translittereringen av bokstäver. 
För katalogiseringen av västerländska manuskript så finns det verk som t.ex. Descriptive 
                                                             
131 Witkam, Jan. J. Codices Manuscripti XXI. Catalogue of  Arabic manuscripts in the library of the University of 
Leiden and other collections in the Netherlands, fascicule 1, s 9. 
132  Islamisk dogma, sufism, rättslära, metrik, etik samt fiktiva berättelser 
133 Islamisk dogma, tradition(Hadith), etik samt rättslära 
134 Se t.ex. Witkam, Jan. J. Codices Manuscripti XXI. Catalogue of Arabic manuscripts in the library of the 
University of Leiden and other collections in the Netherlands, Fascicule 1, nr. 14.012. 
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cataloguing of Ancient, medieval, reinassance and early modern manuscripts av Gregory A. 
Pass från 2003135, som utgör en mall för en katalogs innehåll. Förutom att lista vad för 
information som bör inkluderas i beskrivelsen av en handskrift samt hur denna information 
bör presenteras så innehåller verket även bl.a. beskrivningar över hur latinska bokstäver bör 
transkriberas. För katalogisering av handskrifter skrivna i latinsk text så har även riktlinjer 
publicerats av Deutsche Forschungsgemeinschaft136. Denna typ av riktlinjer saknas för 
katalogiseringen av arabiska handskrifter.137 Då den som söker att katalogisera arabiska 
handskrifter vänder sig till diverse handskriftskataloger för riktlinjer så finner man ingen 
enhetlig metodologi. Just nu görs dock ansträngningar för att framställa internationella 
riktlinjer för katalogiserandet av islamiska handskrifter.138 Organisationer som arbetar för 
katalogisering, presenterande samt bevarande av handskrifter som t.ex. TIMA (The Islamic 
Manuscript Association)139och Al-Furqan Islamic heritage foundation140 strävar efter en 
internationell standardisering.  Arbetet för en standardisering möts dock av svårigheter som 
varierad tillgång till teknologi i olika länder samt intresset hos olika individer att framhäva 
sina egna individuella katalogiseringssystem. 141  

Det bör anses som angeläget att i samband med en eventuell katalogisering av Olle Rybergs 
orientaliska handskriftssamling kontakta dessa nämnda organisationer för att få kunskap om 
de riktlinjer de föreskriver för katalogisering, samt kunna samverka med dem i produktionen 
av en digital katalog som kan ingå i en omfattande internationell databas.  

 

5.8. Behovet av flerspråklighet 

Gacek skriver följande angående behovet av flerspråkighet hos den som granskar och studerar 
arabiska handskrifter: 

För övrigt så kan inte arabiska handskrifter i formen av kodexar beaktas i isolering. För det första så är kunskap 
om de persiska och turkiska språken och handskriftstraditionerna hjälpfull, eftersom många arabiska handskrifter 
kopierades av persisk- och turkisk-talande skrivare som lämnade sina spår inte endast genom sin applikation av 
lokala praxis, utan även i olika handskriftsnotiser och yttranden, inte av minsta vikt(bland dessa) kolofoner 
skrivna på deras egna infödda språk. 142 

Bland handskrifterna nr 178-275 i Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling så finns det 
arabiska handskrifter som innehåller information skriven på annat språk än arabiska. Exempel 
på detta är text som antas innehålla information angående donationen av HS 243 vilket har 
                                                             
135 Detta verk uppmärksammades av Don. C. Skemer vid Princetons Universitetsbibliotek under 
mailkorrespondensen.  
136 http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSKRICH.htm. Riktlinjerna för katalogisering av 
samma typ av handskrifter I Sverige är baserade på dessa ritlinjer enligt Anna Wolodarski vid Kungliga 
Biblioteket i Stockholm. Denna information har erhållits via mailkorrespondens.   
137 Se. Déroche, Franҫois. Islamic Codicology an introduction to the study of manuscripts in Arabic script, s. 357 
138 Brinkmann, Stefanie och Wiesmüller, Beate(Red), From codicology to technology: Islamic manuscripts and 
their place in scholarship, s. 27. 
139 Organisationens hemsida är följande; www.al-furqan.com 
140 Organisationens hemsida är följande; www.islamicmanuscripts.org 
141 Brinkmann, Stefanie och Wiesmüller, Beate(Red), From codicology to technology: Islamic manuscripts and 
their place in scholarship, ss. 27-28 
142 Gacek, Adam. Arabic manuscripts: a vademecum for readers, Introduction, x. Översättningen är min egen 
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nämnts tidigare i material. Ett antal handskrifter innehåller text skriven på annat språk än 
arabiska på dess förstasidor och flertalet före detta ägares namn (framförallt efternamn) är 
icke-arabiska. Då den information som är skriven på annat språk än arabiska i de arabiska 
verken i Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling kan vara värdefull för kunskapen kring 
olika handskrifter eller samlingen som helhet så finns det ett behov av flerspråkighet hos 
katalogiseraren. Ett alternativ då det ej finns någon tillgänglig som kan förstå både arabiska 
samt det andra språket eller språken så kan katalogiseraren göra ett antagande angående 
språkets identitet och sedan skicka bilder över olika texter till någon som har kompetens inom 
det språk som texten antas vara skriven på, för bekräftelse och tydande av dess mening.  

   

6)Sammanfattning och slutkommentar 
I denna uppsats så har åtta olika problem relaterade till katalogiseringen av Olle Rybergs 
orientaliska handskriftssamling diskuterats. De problem som har diskuterats berör olika 
aspekter av katalogiseringen av handskrifter. Förslag har givits för hanteringen av dessa 
problem. Det som har föreslagits för dateringen av handskrifter och verk i vilka skrivna datum 
saknas är att antingen låta en katalogisering utföras av en kodikolog som har för vana att söka 
uppskatta datum för nedskrivandet av odaterade handskrifter, eller att lämna handskriften 
odaterad vilket är en metodologi som har följts av vissa experter inom islamisk kodikologi. 
Betydelsen av texters inledande samt även dess avslutande delar (incipiter och expliciter) för 
identifieringen av anonyma verk samt verk som saknar fullständiga titlar i handskrifter har 
lyfts fram. Problemet kring verk vars tillskrivelse till en viss författare är osäker har belysts, 
och slutsatsen som har dragits är att dessa verk endast bör beskrivas som tillskrivna vissa 
författare då det finns risk till felaktiga tillskrivelser. Ett antal olika typer av texter relaterade 
till utbildning som kan vara obekanta för många har presenterats enligt de termer som de 
refereras till av experter. Det har nämnts att dessa texter bör i en katalog kategoriseras enligt 
de termer som ges av experter, för att den som söker efter denna typ av texter i en eventuell 
framtida katalog skall kunna identifiera dem utan svårigheter. Problemet kring 
samlingshandskrifter innehållandes flertal texter inom olika genrer har presenterats, och det 
har föreslagits att ordningsstrukturen i en katalog som Olle Rybergs handskriftsamling som 
innehåller denna typ av handskrifter bör vara ordnad enligt nummer istället för enligt 
alfabetisk eller ämnesordning. Bristen på allmänt accepterade riktlinjer för katalogiserandet av 
arabiska har belysts och det pågående arbetet för en standardisering av katalogiseringen av 
islamiska (innefattandes bland annat en större del av arabiska handskrifter) har nämnts, samt 
några av de organisationer som jobbar för denna standardisering. Förslaget har givits att dessa 
organisationer bör kontaktas inför en eventuell framtida katalogisering av de arabiska 
handskrifterna i Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling. Slutligen så har det nämnt att 
även den som söker att endast katalogisera de arabiska handskrifterna i Olle Rybergs 
orientaliska handskriftsamling bör vara flerspråkig, då de arabiska handskrifterna även 
innehåller text skriven på annat språk än arabiska, som kan innehålla värdefull information 
kring enskilda handskrifter eller samlingen som helhet. Ett alternativt förslag som har givits är 
att samarbeta med någon som behärskar språket på vilket de icke arabiska texterna är skrivna. 
De förslag på hantering av olika problem som har givits kan förhoppningsvis vara till nytta för 
en eventuell framtida katalogisering av samlingen. 
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