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Lars Gunnar Martling och Erling Lundberg 
 
 
 
 

Om Bygdeåboken 
 
 
När f.d. kyrkoherden i Bygdeå 
Sven-Olof Hägglund sökte efter 
källor för att skriva sin bok 
Bygdeå församling, stötte han 
på Bygdeåboken i landsarkivet i 
Härnösand. Han försåg sig med 
en fotokopia i hopp om att 
kunna träffa på någon, som 
skulle kunna tyda dess innehåll.  

Han hade med sig kopian 
vid ett besök hos sin mentor, 
f.d. chefen för Umeå univer-
sitets forskningsarkiv, professor 
emeritus Egil Johansson, som 
hade ännu en besökare vid det 
tillfället, nämligen hans 
ungerska forskarkollega Hanna 
Zipernovszky. På Johanssons 
inrådan visade Hägglund 
kopian för henne och hon kunde som van körsångerska konstatera, att det rörde sig om 
den sortens notskrift, som varit och är vanlig i katolsk liturgi. Hon tog hand om 
pärmen och lämnade den till sin körledare, som med på allehanda sätt välvilligt stöd av 
forskningsarkivets personal fick disponera bord och stol och kunde börja försöka svara 
på frågan: Vad står det här? Om denna händelsekedja inte hade ägt rum, hade kanske 
denna värdefulla handskrift fortsatt sin dvala på landsarkivet i Härnösand i stället för 
att bli återuppväckt på forskningsarkivet i Umeå. 
 
Omnämnanden 
Den allra första gången som begreppet Bygdeåboken veterligen förekommer i en 
offentlig publikation är i 1935 års decembernummer av Tidskrift för kyrkomusik och 
gudstjänstliv, organ för sällskapet Kyrkosångens vänner. Kyrkoherde teol. lic. Knut 
Peters (1894-1951) framför där sitt tack till kyrkoherden i Bygdeå, Albert Markgren, 
för att denne givit Peters tillfälle att ta del av en handskrift, som enligt Peters 
Markgren skulle ha ”upptäckt”. Peters kallade handskriften Bygdeåboken och namnet 
har varit det vedertagna alltsedan dess med enstaka undantag. Förutom allmän 
beskrivning av volymen inledde Peters en systematisk förteckning över innehållet.  

Trasig sida ur Bygdeåboken. 
Texten är ur officiet för Marie Bebådelsedag 
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 Nästa gång Bygdeåboken omnämns är i Förteckning över arkivhandlingar vilka 
år 1937 från Bygdeå församlings arkiv överlämnas till Landsarkivet i Härnösand. 
Jämte husförhörslängder in- och utflyttningslängder, födelse- och dopböcker, längder 
över nattvardsgäster, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, 
skrivelser till/från Kunglig Majestät och Konungens Befallningshavande, socken-
stämmoprotokoll och räkenskaper för kyrka finns kategorin Andra handlingar, bland 
vilka är förtecknad Bygdeåboken, musikhandskrift. Den dateras till 1530-talet och får 
signum P:1. 
 Med avseende på innehåll och utformning var Bygdeåboken vid sin tillkomst och 
för sin tänkta användning inte någon unik bok. Liknande böcker torde ha funnits i alla 
svenska kyrkor vid 1500-talets början. Bygdeåboken kom dock inte att i den 
reformatoriska ivern försvinna på något sätt liksom övriga böcker, som användes i den 
kyrkan vid den tiden, och liksom liturgiska böcker, som tidigare varit i bruk vid alla 
andra medeltida kyrkor. Kan den ha legat i Bygdeå kyrkoarkiv ända fram till tiden för 
kontakten mellan Markgren och Peters? Skulle den under den turbulenta tiden ha 
hamnat i något skrymsle för att i sinom tid ha hittats av Markgren eller någon annan? 
Hade någon ”tagit hand” om den? Häradshövding C. M. Björner i Medelpad sägs ha 
ägt en ”gammal mässbok”, i vilken Jonas Nicolais son och efterträdare, Jonas Jonae, 
skrivit notiser om sig och sin familj. Eftersom dylika anteckningar finns i Bygdeå-
boken, är det troligt att den ”gamla mässboken” kan ha varit Bygdeåboken. Var hade 
den funnits, innan Björner fick den? När kom den tillbaka till Bygdeå kyrkoarkiv? Den 
lämnades ju till Härnösands landsarkiv två år efter Peters bekantskap med den. I 
Härnösands stifts herdaminne kan man läsa om Bygdeå kyrka: ”Af kyrkliga 
medeltidsminnen, som ännu funnos kvar på 1870-talet återstår nu intet.” Betyder det 
att Bygdeåboken inte fanns i församlingsarkivet vid just den angivna tiden? 
 Knut Peters återkommer 1945 och 1946 med notiser om Bygdeåboken och 
fortsatt innehållsredogörelse i tidskriften Svenskt gudstjänstliv, vilken tidskrift var en 
direkt fortsättning på ovan nämnda Tidskrift för kyrkomusik och gudstjänstliv. Även 
om dessa tidskrifter hade relativt snäv läsekrets, kan det tyckas vara förvånande, att 
Peters offentliggöranden inte medförde att någon forskare tog vid och genomförde en 
grundligare undersökning av Bygdeåboken med jämförande studier. 
 1954 publicerade Ingmar Milveden sitt arbete Tradition och förnyelse i 
uppsalastiftets musikliv. Där klargör han sakligt fakta från de första decennierna på 
1500-talet, men han för också fascinerande och sannolika om än hypotetiska 
resonemang kring Bygdeåboken. Prästutbildningen var vid denna tid förlagd till 
domkyrkorna och bland teologistuderandena i Uppsala fanns en ung man Jonas 
Nicolai, vars namn är inskrivet i Bygdeåboken. Eftersom tryckta böcker ju var dyrbara 
rariteter vid denna tid, ingick det i prästkandidaternas förberedelser att skriva av de 
böcker, som fanns vid domkyrkan, och som de behövde för sin kommande ämbets-
utövning. När det var dags för Jonas Nicolai att bli prästvigd, fanns ingen biskop i 
Uppsala. Sveriges siste katolske ärkebiskop, Gustav Trolle, var fördriven från sin 
ämbetsbostad och hade liksom många andra präster, munkar och nunnor gått i 
landsflykt. Prästkandidaten Jonas Nicolai begav sig då till Linköping, där han 
prästvigdes i april 1522 av den kände biskopen Hans Brask. Det finns således 
anledning förmoda, att Bygdeåboken skrevs av en katolsk teologie studerande men 
kom att användas av luthersk(a) präst(er). Jonas Nicolai kom 1534 till Bygdeå som 
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församlingens förste lutherske kyrkoherde och efterträdare till församlingens siste 
katolske kyrkoherde, herr Rauld. Det är inte alls otroligt, att dessa båda sjungit samma 
melodier och samma texter i Bygdeå kyrka med kort tids mellanrum! Herr Rauld lär 
väl ha tagit med sig sina böcker och sannolikt medförde Jonas Nicolai bland sina 
tillhörigheter egna liturgiska böcker och bland dem det antifonale, som kom att bära 
namnet Bygdeåboken. Han kan dock sannolikt inte vara ensam skrivare, eftersom man 
finner olika handstilar i boken och inbindningen kan förmodas vara samtida.  
 Sven Helander lämnar kortfattade upplysningar om Bygdeboken i två av sina 
arbeten. I Ansgarskulten i Norden (1989) och i Den medeltida uppsalaliturgin (2001) 
konstaterar han att ”Liber cantus ecclesie Bygdeå” icke innehåller något officium för 
Ansgar.  
 Under 1990-talet utkom två omfattande verk i flera band, Musiken i Sverige (4 
band) och Sveriges kyrkohistoria (8 band), vilka båda nämner ett antal medeltida 
liturgiska handskrifter, men ingendera tycks äga kännedom om Bygdeåboken. 
 
Transkriptionsarbetet 
Skrivytan är i allmänhet ca 11 x 17 cm och varje sida rymmer 8 – 11 notsystem. Linjal 
för att dra upp raka notlinjer tycks praktiskt taget aldrig ha använts. Handstilen är inte 
enhetlig hela boken igenom, vilket med säkerhet innebär flera olika skrivare. Bygdeå-
boken kan alltså sägas vara en samlingsvolym. Den är i sitt nuvarande skick inbunden 
i brunt skinnband, som fästs på pärmar av trä. Skinnet är skadat liksom bakre 
träplattan. 
 Den första utskriften i blyerts var tämligen ofullständig med mängder av 
frågetecken beträffande både noter och bokstäver därför att kopian ofta var roddig och 
därför besvärande svårläst. Där fanns bl. a. genomslag från omstående sidor, vilket gav 
intryck av ytterst märkliga intervall i melodilinjen. Den otydliga nottexten kunde också 
ibland förleda till förmodan att det skulle vara fråga om flerstämmighet, vilket ju var 
något otänkbart. För att möjliggöra en betydligt exaktare notskrift var det alldeles 
nödvändigt, att utgivarens ögon finge direktkontakt med själva källan. Genom vissa 
tacknämliga ansträngningar respektive välvilligt tillmötesgående forslades dyrgripen 
från Härnösands landsarkiv till Umeå forskningsarkiv, där den förvarades i kassaskåp, 
varifrån benäget tjänstvilliga händer plockade fram den under flera års tid på 
utgivarens begäran. Så kom Bygdeåboken att för en tid befinna sig något närmare sin 
egentliga hemort. 
 Allt eftersom transkriptionsarbetet framskred visade befattningshavarna vid 
forskningsarkivet allt större intresse och man började så smått fundera över huruvida 
denna viktiga källa borde publiceras för att komma till forskares kännedom och 
möjliga utnyttjande. Därtill krävdes då två saker: dels att hitta ett notskrivnings-
program, som var ändamålsenligt, och dels att hitta en mera latinkunnig person, som 
vore villig att på lika ideell basis som medarbetaren bidra med insats. Sedan båda 
dessa problem fått lyckliga lösningar kunde arbetet fortskrida och nu med bestämd 
målsättning. 
 2001 förelåg Bygdeåboken - en medeltida liturgisk musikhandskrift i tryck färdigt 
skick och var tänkt att publiceras som nr 18 i Umeå universitets forskningsarkivs serie 
Urkunden. Arkivet sökte då tryckningsbidrag från Segelbergska stiftelsen för liturgi-
vetenskaplig forskning med säte i Uppsala. Segelbergska stiftelsens ordförande, 
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professor Oloph Bexell, fann i och med ansökningshandlingarna Bygdeåboken ha ett 
så värdefullt innehåll, att den vore värd om inte en mässa så i varje fall ett seminarium. 
Inbjudan till ett sådant 10 januari, 2002 utgick från Uppsala universitets teologiska 
fakultet till ett antal representanter för teologi/liturgihistoria, musikvetenskap och latin. 
Därmed kan Bygdeåboken anses vara introducerad och därmed känd i den akademiska 
världen. Den blev strax efteråt utnyttjad som en av källorna vid utgivning av en 
medeltida liturgisk musikhandskrift. Dessutom har Bygdeåboken givit upphov till två 
detaljstudier. 
 Förutom utgivningen av Urkunden nr 18 har också forskningsarkivet producerat 
en tydlig scannad pappersutgåva av handskriften samt en cd-skiva, som innehåller 
såväl handskriften som transkriptionen. 
 
Användningsområde 
För att kunna celebrera högmässan behövde den medeltida prästen ett missale, med 
texter och ordning för gudstjänsten. Om missalet enbart innehöll bokstäver och inte 
några noter för sången, behövde han komplettera missalet med ett graduale. För vad 
man kallar de kyrkliga förrättningarna: dop, konfirmation, vigsel och jordfästning, 
behövde han ett manuale.  
 Förutom skyldigheten att fira mässa och att utföra kyrkliga förrättningar ålåg det 
också den medeltida (liksom den nutida) katolske prästen att iaktta officium, 
tidegärdsgudstjänsterna, de dagliga bönestunderna. De ”stora” inramade dagen: 
matutin och laudes på morgonen samt vesper och completorium på kvällen. Därtill 
kom de ”små”: prim vid första timmen (kl. 9), ters vid tredje timmen (kl. 12), sext vid 
sjätte timmen (kl. 15, då Jesu pina begynte) samt non vid nionde timmen (kl. 18, Jesu 
dödsstund). Var det en stor högtidsdag, tillkom också nattlig tidebön; en eller två eller 
tre stycken, beroende på graden av högtid. Detta mönster var hämtat från klosterlivet. 
Nu var församlingsprästen utanför klostermurarna men han skulle likväl följa 
mönstret. Hans bönestunder skulle vara offentliga och äga rum i kyrkan. Klockaren 
skulle delta, han skulle som församlingsmedlem - ofta väl den ende närvarande - svara 
prästen i växelsångerna (”Med dig vare och Herren”) och han skulle ringa i 
kyrkklockan.  
 Den mest omfattande textmassan vid tidegärden var psaltarpsalmer. På en enda 
dag föreskrev formuläret att 25 psaltarpsalmer skulle sjungas; nota bene att Psaltaren 
är en sångbok! Det var vanligt, att hela Psaltaren sjöngs igenom på en vecka. Varje 
psaltarpsalm inramades av en antifon, en sång som sjöngs före och efter psaltar-
psalmen och som också kunde interfoliera mellan verserna. Dessa antifoner hade mera 
komplicerade musikaliska strukturer än de enklare recitativiska psalmerna och de var 
samlade i ett antifonale (ett annat ord med samma betydelse är antifonarium). 
Bygdeåboken är ett antifonale. Förutom antifoner innehåller den också responsorier, 
som är fristående sånger. Den innehåller också ett mindre antal hymner och en 
sekvens. Där finns också anvisningar om de tre lovsångerna ur Nya testamentet: 
Sackarias lovsång skulle sjungas vid laudes, Marias lovsång vid vespern och Simeons 
lovsång vid kompletoriet. Vid matutinen skulle prästen sjunga den gamla hymnen Te 
Deum. Just i den hymnen upphör plötsligt textunderläggningen och fortsättningsvis 
har endast noterna skrivits. Ett stycke in i den textlösa delen har tillskrivits ”Helig 
Häre Gudh Zebaoth”. På ytterligare ett ställe har någon skrivit svensk text och då 
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mellan den latinska texten och noterna. Det är i en av julantifonerna, där ”Christus 
natus est nobis. Venite adoremus” kompletterats med [Christus] ”är os födher, 
kommen och tilbidien honom”.- De enda sånger för mässan som finns i Bygdeåboken 
är propriesatser för mikaelidagen. Några ordinariesatser för mässan finns inte. Dem 
hade prästen i gradualet. 
 
Innehåll 
Bygdeåboken innehåller över tusen olika melodier. Förutom alla dessa sånger förekom 
även böner och textläsningar vid tidegärdsgudstjänsterna. Bygdeåboken innehåller 
antifoner, responsorier, hymner och i förekommande fall sekvens för tidegärden på de 
flesta av de stora högtiderna under kyrkoåret, nämligen (för att ta dem i nutida 
tidsföljd) jul, kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedag, palmsöndagen, de tre påsk-
dagarna (som i det katolska kyrkoåret innebär tiden från skärtorsdagens kväll till och 
med påskdagens vesper), Kristi himmelsfärds dag, pingst, trefaldighetssöndagen, 
Johannes döparens dag (midsommardagen), mikaelidagen och alla helgons dag. För 
sex ”vanliga” söndagar under fastetiden finns också officier. Därtill kommer officier 
för högtidsdagar, som numera inte firas i Svenska kyrkan, nämligen Marias besök hos 
Elisabet (Johannes döparens mor), gångedagarna (tiden mellan bönsöndagen och Kristi 
himmelsfärds dag), och Kristi lekamens högtid (Corpus Christi). 
 Även om Bygdeåboken till viss förvåning saknar officium för Ansgar, så finns 
där ett stort antal antifoner och responsorier för att fira helgonen på deras respektive 
dagar. Förutom Marie bebådelsedag uppmärksammas hennes födelsedag och dagen för 
firande av hennes upptagning till himmelen. Marias mor, Anna, har ett officium, 
liksom apostlarna Paulus, Petrus och Andreas. Det finns ett gemensamt officium för 
alla Sveriges skyddshelgon som grupp, men nationalhelgonen Birgitta och Erik har 
också sina särskilda officier liksom Henrik, Eskil och Sigfrid. Bland de internationellt 
firade helgonen har Bygdeåboken officier för Helena, Olav, Laurentius, Martin, 
Clemens, Katarina, Maria Magdalena och Nikolaus. 
 I likhet med andra medeltida liturgiska musikhandskrifter innehåller också 
Bygdeåboken ett s.k. tonarium. Det är en förteckning över olika formler för recitation 
av psaltarpsalmer och böner.  
 Även om Bygdeåboken kan sägas vara en mycket omfattande volym med sina 
350 sidor, saknas mera än t.ex. ett ansgarsofficium. Förutom att enstaka blad skadats 
så att större eller mindre partier är borta, saknas hela blad i bokens nuvarande skick. 
Det förekommer, att sånger på vänstersidor inte fortsätter på högersidan, utan att den i 
stället upptar en helt annan sång och då inte den nya sången från början. I några fall 
syns spår, som klart visar att blad rivits ur. Sista sidan kan inte ha varit den 
ursprungligt sista sidan, eftersom den oavslutade sången där på vänstersidan inte får 
någon fortsättning på någon högersida.  
 Förutom ursprunglig text förekommer en hel del senare tillskrivna marginal-
anteckningar med andra handstilar. Dessa kan utgöra viktiga tillägg, t.ex. versustexter 
till responsorier, som ursprungligen saknat sådana. Det förekommer också rent 
reflekterande texter samt en hel del som torde kunna betecknas som ovidkommande 
klotter. 
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Notskriften   
För den som förvärvat en viss 
vana att tyda handskrivna noter i 
liturgiska böcker från senmedel-
tiden erbjuder Bygdeåboken inga 
överraskningar. Det rör sig om s.k. 
kvadratnotskrift, som var den 
gängse typen över hela Väst-
europa vid tiden i fråga. Bygdeå-
boken kunde således då och kan 
nu tydas inom hela den romersk-
katolska kyrkan. Vad som först 
kan tänkas förbrylla den, som är 
van vid att se noter enligt nutida 
praxis, är att notsystemet inne-
håller fyra linjer och inte som nu 
fem. Har man väl konstaterat det 
och sedan försöker återge det 
skrivna i toner, blir man varse att 
klaven kan flyttas. Våra g- och f-
klaver har sina givna platser, men 
i Bygdeåboken och dess samtida 
kan c- och f-klaven placeras på 
vilken som helst av de fyra linj-
erna. Detta innebär, att en not på 
en viss linje kan betyda åtta olika toner. Transkriptionsarbetet har därför kort sagt 
inneburit att återge Bygdeåbokens melodier i modern notskrift på fem linjer med fast 
g-klav.  
 Den som läser noterna i urkundsutgåvan kan förvånas över att somliga melodier 
ligger så högt och somliga så lågt, att det innebär stora svårigheter att sjunga enligt 
noterna. Noteringen hänger samman med att alla melodier är som man säger ”skrivna i 
C”. Dåtidens notskrivare kunde inte tänka sig att använda vare sig hjälplinjer eller de 
på pianot svarta tangenternas toner i notskrift. Höjningstecken använde man inte och 
den enda ton som kunde få sänkningstecken var h. Detta medför, att om man vill 
studera in dessa melodier med en genomsnittligt kunnig kyrkokör, måste man 
transponera melodierna till ett bekvämt tonomfång, så att alla kan nå både den högsta 
och den lägsta tonen. Då måste man ta till förtecken (pianots svarta tangenter), vilket 
är en styggelse för teoretiska purister när det gäller gregoriansk sång. Ambitionen inför 
urkundsutgåvan var att återge melodistrukturerna såsom de faktiskt är skrivna; 
transponering till bekväm ambitus kommer att ske i en utgåva för praktiskt bruk 
 
Texten 
Under reformationstidevarvet kom de latinska texterna i mässan så småningom att 
ersättas med svenska. Beträffande tidegärden kvarstod dock latinet under avsevärd tid. 
Olaus Nicolai var kyrkoherde i Bygdeå fram till sin död 1651 och han har skrivit sitt 
namn i boken. Skulle han ha gjort det, om han inte använt den? 

Cantus sancte marie Magdalene ur Bygdeåboken.
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 Texterna i Bygdeåboken består dels av citat ur Vulgata och dels av fri diktning. 
De avviker inte nämnvärt från dåtida och internationella versioner. Språket följer 
gängse normer vad gäller ordbildning och syntax med tydlig påverkan från Vulgata 
och kyrkolatinet. Skrivarna har ibland gjort sig skyldiga till grammatiska felaktigheter. 
De ymnigt förekommande förkortningarna kräver speciella insikter för att kunna tolkas 
och transkriberas. 
 
Editioner 
Utgivarnas ambition har varit att underlätta för en bredare läsekrets att ta del av 
utgåvorna. Därför har utgivarna medvetet avstått från akademiska traditioner 
beträffande paginering och bruk av termerna recto och verso. I handskriften har någon 
på senare tid numrerat vart femte uppslag med blyerts. Utgivarna har följt den 
numreringen och numrerat varje uppslag och sedan angivit, om det rört sig om 
vänstersidan (V) eller högersidan (H). Vidare har angivits på  
vilken rad på respektive sida som sången börjat. Signum 31 V 4 betyder alltså att 
sången börjar på uppslag 31, vänster sida, rad 4. Detta har väckt misshag hos expertis, 
men utgivarna tänker inte frångå sina ambitioner i fråga om vad man brukar kalla 
folkbildning. Nu kan ”vem som helst” lätt hitta viss antifon i handskriften. Utgivarna 
lutar sig mot de råd som en kontaktad latinprofessor gav: ”Bara man talar om vad och 
hur man tänker göra, och sedan konsekvent gör på det sättet, kan man få göra hur som 
helst.” 
 Som tidigare nämnts finns handskriften i en scannad version och en cd-skiva 
innehåller både handskriften och transkriptionen. 
 Urkundsutgåvan kom våren 2002 och på försommaren 2003 förelåg en översätt-
ning av texterna från latin till svenska. Detta i linje med utgivarnas ambitioner att en 
bredare allmänhet bestående av medlemmar av Bygdeå församling (som visat stort 
intresse för hela projektet) och andra intresserade men icke latinkunniga ska kunna se 
vad Bygdeåbokens texter handlar om. 
 Vid höstterminens början 2003 kommer att föreligga i tryckfärdigt skick ett urval 
av antifoner och responsorier för praktiskt bruk. Volymen kommer att ingå i 
forskningarkivets serie Scriptum. Melodierna kommer att vara transponerade till 
bekvämt tonomfång och vara försedda med både latinsk orginaltext och svensk över-
sättning, så att sångare kan välja det språk man vill sjunga på. Dels är materialet 
hämtat från officier på högtidsdagar och dels har gjorts samanställningar såsom 
skapelsen, Adam, Kain, Abraham, Jacob (den gammaltestamentlige), Noa, Maria 
Magdalenas möte med den uppståndne samt systrarna Marta och Maria. Bygdeå 
vokalensemble och Camerata Umensis har framfört ett antal sånger ur Bygdeåboken i 
både liturgiska och konsertanta sammanhang till åhörarnas påtagliga intresse. Att på 
detta sätt återuppväcka Bygdeåboken till återanvändning såsom något brukbart och att 
inte låta den ligga som ett tyst och stumt museiföremål har varit en högprioriterad 
målsättning från allra första början av arbetet. 
 Ett fjärde delprojekt, ”Jämförelser och kommentarer”, är i skrivande stund under 
arbete. Utgivarna gör där jämförelser med samtida handskrifter beträffande musik och 
text. I första hand gäller detta Skara musikhandskrift nr 1, som har påtagliga likheter 
med Bygdeåboken. Dessvärre har utgivarna tillgång till enbart en fotokopia, som på 
sina ställen är ytterst svårläst. Lättare att arbeta med är då de i tryck utgivna Eriks-, 



 96

Olavs- och Birgittaofficierna och antologin Monumenta monodica samt facsimili-
utgåvan av handskrifterna från Bjuråker och Hög. Linköpings- och uppsalabreviarierna 
har liksom Analecta Hymnica (en samling officietexter i 54 band) inga noter, så där 
kan endast texterna jämföras. Vidare görs också jämförelser med nutida tryck såsom 
ett Graduale Romanum från år 1979 och en Liber Usualis från år 1951, där man kan 
iaktta exakta likheter resp. ytterst små skillnader mellan dessa och den nästan 500 år 
äldre Bygdeåboken. I ett fall kan man jämföra även med svenska kyrkans nuvarande 
psalmbok, nämligen nr. 361, vilket betyder en notabel förbindelselänk mellan då och 
nu. 
 Utgivarna är starkt medvetna om det besvärande utgångsläget: de är sedan 
avslutad grundutbildning för flera decennier sedan icke knutna till någon universitets-
institution. Vid Umeå universitet finns icke institution för vare sig allmän musik-
vetenskap (må vara personlig professur i musiketnologi) eller latinska språket (må vara 
sporadiska A-kurser). Man har inte obegränsad tillgång till disketter, papper och 
bläckpatroner, behöver man ett sofistikerat dataprogram får man skaffa det själv, det 
händer att fjärrlåneexpeditionen på universitetsbiblioteket ger besked om att annat 
universitetsbibliotek inte lånar ut den begärda litteraturen, det finns ingen budgetpost 
för vare sig resor till och vistelse vid förvaringsplatser för beaktansvärda källskrifter 
eller expertgranskning av manuskript och framför allt: man kan inte gå ut i korridoren 
och in i annat rum för att rådfråga mera bevandrad ämneskollega.  
 Trösten är de snälla människorna på Umeå universitets forskningsarkiv.  
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