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Ett unikt kungligt exemplar
av Nidaros ärkestifts mässbok 1519:
ett femhundraårsjubilerande
norskt kulturarv

NORG E S FÖR S TA T RYC K TA B OK

D

en 25 maj 2019 är det exakt femhundra

år sedan Missale Nidrosiense lämnade
tryckpressarna. Trots att det trycktes i Köpenhamn hålls Missalet för Norges första tryckta
bok eftersom det var avsett att tillgodose det
norska ärkestiftets behov av en egen liturgisk
handbok och därmed den första bok som trycktes specifikt för att användas i Norge.
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¶ Ett missale samlar de officiella texter och
psalmer som ingår i den kristna gudstjänsten
för var dag under kyrkoåret. Nidaros, nuvarande Trondheim, hade upphöjts till ärkestift för
Norge redan 1152 och fram till 1500-talet hade
gamla handskrivna mässböcker använts i landet, liksom engelska och tyska tryckta missalen.
De utländska missalena var inte anpassade till
det norska kyrkoåret, bl.a. saknades de specifikt
norska helgondagarna. Enhetlighet saknades.
¶ Detta ville ärkebiskop Erik Valkendorf komma till rätta med när han tog initiativ till och
bekostade tryckningen av Missale Nidrosiense.
Genom missalet – och ett breviarium tryckt i
Paris kort därefter – skulle kyrkans riter genomgå en nödvändig standardisering. Missalet
redigerades av Olav Engelbrektsson, sedermera
Norges sista katolska ärkebiskop.
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¶ Tryckningen av missalet utfördes i Köpenhamn av Poul Reff. Det
är ett påkostat verk, i stort format och med text i rött och svart.
Förutom en mängd vackra anfanger i träsnitt innehåller missalet en
helsidesillustration föreställande korsfästelsen. Därutöver pryds
titelbladet av Valkendorfs vapensköld.
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¶ Missalet och breviariet var grunden för gudstjänstlivet i Norge fram till reformationen 1537. Det
var tänkt att varje kyrka skulle äga ett exemplar av
missalet men idag tycks endast 26 stycken vara bevarade. Av dessa befinner sig så gott som samtliga
i offentlig ägo och bara några få är kompletta. Exemplaret som nu är till salu såldes på auktion 1932,
vilket var senaste gången ett missale såldes på den
öppna marknaden.

¶ Liksom de flesta exemplar som finns kvar bär
missalet givetvis spår av århundradens läsning. Det
saknar endast två blad, vilka är ersatta med välgjorda faksimiler, och boken är med tanke på sin ålder
i fint skick.
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¶ Missalet är bundet i ett något nött men vackert
skinnband från sjuttonhundratalets första hälft av
den danska bokbindaren Boppenhausen och har en
intressant ägarhistoria. På titelbladet har ”Sevaldus
Thomæ N.” år 1626 skrivit sitt namn, det vill säga Sevaldus Thomæ Norwegus (död 1649), prästson från
Kristiania, nuvarande Oslo. Han hade studerat i Kö-

penhamn och Wittenberg innan han 1623 återvände
till Kristiania där han blev konrektor för en skola.
Så småningom efterträdde han sin far som sockenpräst i staden. Nästa kända ägare är kung Kristian
VI (1699–1746) vars monogram i guld återfinns på
bokens rygg tillsammans med det lilla danska riksvapnet. Möjligen kan kungen ha erhållit boken som
gåva i samband med sin resa i Norge 1733. Senare har
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exemplaret ägts av den skotska samlaren David Laing (1793–1878) innan det 1879 köptes
av Charles Louis de Bourbon, hertig av Parma (död 1883). Missalet ingick sedan i hans
stora liturgiska bibliotek till dess det såldes
på auktion 1932. Där ropades det in av Thore Virgin (1886–1957), en av Sveriges främsta
boksamlare. Missalet har sedan dess befunnit sig i hans arvingars ägo. Det har ställts
ut flera gånger i Sverige, senast på Kungliga
biblioteket i Stockholm 1968.
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¶ Om man bortser från det försvunna Missale itinerantium (1520) var Nidarosmissalet det sista katolska missale som trycktes i Norden. Dess betydelse
i norsk historia understryks av det faktum att tre
exemplar ingår i Norges dokumentarv, samtliga i
Nasjonalbibliotekets ägo. Av dessa är ett komplett,
de övriga saknar 14 respektive 70 blad.
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[MISSALE N IDROSI ENSE]
Missale pro usu toti[us] regni Norwegie secundu[m] ritus sancte Metropolitane Nidrosiensis ecclesie. Correctu[m] atque cum diligentia
visu[m] castigatu[m] et revisu[m] Incipit in nomine domini.
¶ Köpenhamn, P. Reff, 1519.
¶ Folio (327 x 223 mm). (602) sidor arksignerade +8, a–
z8, A–F8, G6, A–F8, G5, H2–3. Tryckt i rött och svart.
Titelbladet med stor vinjett i form av Erik Valkendorfs
vapensköld. Med många initialer i texten. Helsides
träsnitt med korsfästelsen på blad v7. De tryckta notlinjerna i texten är genomgående oifyllda. Inklistrade
samtida tryckta rättelselappar i texten på blad d5, f6
och p6–7.

¶ Vackert men ngt nött danskt skinnband från 1700-talets första hälft med upphöjda bind, rikt guldornerad
rygg och titeletikett i marokäng med texten ”Missale
eccl. Nidros.”. Pärmarna med dekor av spegelbandstyp
i olikfärgade rektangulära och rombiska fält som har
blind- och guldtryckt dekor. Blindpressade pärmkanter. Marmorerade snitt. Ryggskinnet lite skadat allra
nederst och bandet med en 12 cm lång spricka nedtill i
frampärmen mot ryggen.
¶ Inlagan med en del spridda solkfläckar, men som
helhet ren. Lagning i marginalen på blad c5, h8, i4, n2,
o8, p1, q3, z2, D7 och B2, ngt större på blad m2 och på
blad o7 verso där texten snuddas. Minimal reva i blad
v4 och z4. Lagade nedermarginaler på blad v2–7 och
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från blad C8 till slutet. Maskstygn i inre marginalen på
bladen F8–G4 och i marginalen på de två avslutande
bladen. Samtida marginalanteckning på blad z1.
¶ Med Sevaldus Thomæ N:s namnteckning på titelbladet daterad den 12 januari 1626 och Kristian VI:s
förgyllda monogram överst på ryggen samt det lilla
danska riksvapnet inkorporerat i de övriga ryggfältens
dekor. Med Charles Louis de Bourbons litograferade
exlibris på frampärmens insida och Thore Virgins
namnteckning på försättsbladet, den sistnämnda daterad den 8 juni 1932. Rolf Wistrands lilla exlibrislapp
nedtill på eftersättsbladet. De saknade bladen G6 och
H1 ersatta med välgjorda faksimiler.
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