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De svenska medeltidsbreven i Svenskt
Diplomatariums huvudkartotek

Den vetenskapliga utgivningen av de svenska medeltidsbreven i Svenskt Diploma-
tarium fortsätter: Under 2002 utkommer det tredje häftet i volym 10, och verket
har därmed nått fram till 1375. Sedan några år tillbaka finns dessutom en ny in-
gång för den som vill överblicka hela materialet och hämta information ur eller
om samtliga kända brev, alltså även de hittills outgivna. Diplomatarieredaktion-
ens så kallade Huvudkartotek över brevtexter med anknytning till Sverige under
medeltiden började läggas upp som ett kortregister för över femtio år sedan och
har fungerat som ett hjälpmedel för redaktörerna. Under nittiotalet inleddes ar-
betet med att komplettera och utveckla informationen och överföra registret till
en databas.

Det konkreta resultatet av denna digitalisering blev en cd-skiva som först pre-
senterades i november 1999. I den andra, uppdaterade versionen av cd-skivan
(2001), finns uppgifter om närmare 40 000 brevtexter.1  Användaren kan bland
annat söka på datering, personer, orter, språk och brevets tradering i medeltida
eller senare källor. Dessutom finns fullt sökbara innehållssammanfattningar av
varierande längd där det är möjligt att söka på diverse sakupplysningar i texterna.

För närvarande finns flera utvecklingsplaner. Så snart olika tekniska problem
är lösta kommer hela kartoteket att göras tillgängligt online via Internet. Detta
medför stora fördelar i och med att redaktionen kontinuerligt kan föra in tillägg
och ändringar; det kan nämnas att ett stort antal förslag på kompletteringar har
inkommit från olika användare allt sedan den första skivan släpptes.

Långt framskridet är arbetet med att successivt samordna kartoteket med en
databas upprättad av Riksarkivets sigillkonservatorer och innehållande fullstän-
dig information kring originalbrevens sigill. Många har efterlyst en elektronisk
utgåva av de hitintills tryckta brevtexterna. Planeringen för en sådan presentation
av texterna är i full gång, och avsikten är att koppla texterna till respektive
kartotekspost. Till sist kan nämnas att digitala bilder av originalbrev stegvis kom-
mer att bli tillgängliga för användarna av kommande Internetversionen av Huvud-
kartoteket.

Claes Gejrot

1. Cd-skivan De svenska medeltidsbreven, version 2, utg. av Riksarkivet 2001, kan beställas via SVAR
(www.svarbokhandel.ra.se).




