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Collecta atque ordinata sunt hec omnia per D. 
Jo(annem) Fran(ciscum) Brixianum, monach-
um congregationis sancte Justine ordinis sancti 
Benedicti de observantia ac per eundem iterum 
atque iterum emendata pervisaque diligenter, 
ad omnipotentis Dei laudem cunctorumque 
iucunditatem et commodum devotorum.
 Absoluta vero Venetiis felicibus auspi-
ciis divi martyris Georgii, necnon monacho-

rum cenobii ipsius invictissimi Christi militis nomine digne addicati, 
cura et impensis nobilis viri Luce Antonii de Giunta Florentini, arte et 
ingenio magistri Joannis de Spira. Anno salutis dominice MCCCCC, 
Idibus Aprilis.

“Detta verk har samlats och redigerats av Johannes Franciscus av 
Brescia, munk i Benediktinorden inom den heliga Justinas kongregation, 
och av samma åter och åter emenderats och noga genomsetts, till Gud 
den allsmäktiges ära och alla hängivnas behag och nytta.
 Avslutat i Venedig under nådigt beskydd av den guddomliga  
martyr Göran, och munkklostret dedikerat till samme Göran, Kristi o 
besegrade soldat, omsorgsfullt beskostat av den ädla herr Lucantonio  
Giunta från Florens med hjälp av mäster Johann de Spira’s hantverk och  
yrkeskunskap, i Herrens år 1500, den 13 april.”

  
Med utgångspunkt i ovanstående detaljerade kolofon önskar vi att 
presentera ett exempel på ett samarbete mellan en bibliotekarie och 
en forskare med följande introduktion till en av de mer intressanta 
inkunablerna i Stockholms universitetsbiblioteks raritetssamling, 
nämligen det verk som såg dagens ljus i florentinaren Lucantonio K
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Giuntas tryckeri i Venedig den 13 april jubelåret 1500.
 Med kolofonens tvådelning som modell kommer vi att i första 
delen fokusera på innehållet i form av en presentation av den längs-
ta men mindre kända av texterna i Johannes Franciscus av Brescias 
edition, medan vi i den andra delen behandlar aspekter av det prak-
tiska arbetet med att trycka boken samt bokförläggaren Lucantonio  
Guintas verksamhet i Venedig och hans samarbete med den tyske  
tryckaren Johann Emerich de Spira.

Inkunabelns innehåll
Enligt kolofonens första avsnitt innehåller boken en textedition utförd 
av benediktinmunken Johannes Franciscus av Brescia (fl. 1492–1500) 
verksam i klostret San Giorgio Maggiore i Venedig, vilket tillhörde 
den reformerta delen av benediktinorden som kallas Santa Giustina 
av Padova-kongregationen. Som framgår av den första meningen i 
den långa titeln på frontispicen, “har du, lyckliga läsare, i detta band 
först fyra regler att leva efter, vilka har godkänts av diverse ordens-
folk”,1 en titel som i Libris ersatts av den kortare och mer informativa 
Regulae monasticorum. På fol. II finns en innehållsförteckning, som 
tillsammans med en kortare version i slutet av boken, ger läsaren mer 
detaljerad information om vilka fyra regler det rör sig om. I första 
hand är det den under medeltiden näst efter Bibeln mest inflytelserika 
text, Benedikts Regel, som här har försetts med en kommentar av 
den spanske dominikanbrodern och romerska kardinalen Johannes 
de Turrecremata,2 och nästan som ett sorts appendix följer den gre-
kiska kyrkofadern Basilius Regel, här översatt till latin av munken  
Rufinus av Aquileia, samt Augustinus och Franciskus av Asissis  
regler. Dessutom innehåller boken en del kortare texter, bland annat 
Gregorius den stores Benedikt-helgonvita i Bok II av hans Dialogi och 
efter Turrecremata-texten det ritual, som använts för att uppta nya 
benediktinbröder inom Santa Giustina av Padova-kongregationen. 
Det är en intressant text, både innehållsmässigt i jämförelse med de 
motsvarande föreskrifterna i kap. 58 i Benedikts regel och även typo-
grafiskt med sin växling mellan de röda rubrikerna, som anger ritua-
lets praktiska gestaltning, och dess formler tryckta med svart färg.
 Innehållsförteckningen anger med all tydlighet att Benedikts 
regel och benediktinorden står i fokus i merparten av denna produk-
tion. Detta tycks accentuerat och motiverat av det faktum, att  
Lucantonio Guinta har dedicerat boken till Don Giovanni Cornaro, 
som var den “oerhört värdige abboten i San Giorgio Maggiore klostret 
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i Venedig och välmeriterade presidenten för benediktinorden inom Santa  
Giustina av Padova-kongregationen”.3 I sin dedikationstext på fol. XII 
verso förklarar Giunta, varför han anser en sådan utgåva användbar 
och varför han bifogat de tre andra reglerna.
 Även när det gäller omständigheterna kring uppkomsten av  
Torrecrematas kommentar spelar Santa Giustina-kongregationen en 
viktig roll. När Arsenius av Liège blev vald till abbot för de refor- 
merta benediktinerna i klostret vid Santa Maria del Santo Sepolcro i 
Florens år 1442, frågade han sin vän Turrecremata om praktiska råd 
i samband med reformprocessen. Denne hade sedan november 1440 
uppehållit sig i dominikankonventet Santa Maria Novella i Florens 
och spelade en oerhört aktiv roll som Eugenius IV:s personliga dele-
gat under 1442 års påvekoncilium, där man bland de mer angelägna 
frågorna sökte att förbättra relationerna med den koptiska kyrkan 
och diskuterade strategier gentemot Johan Huss anhängare i Böhmen 
samt turkarna på Balkan.4

 Både Arsenius anmodan om hjälp och Turrecrematas reak-
tion finns med i inkunabeln som en inledning till kommentaren till  
Benedikts regel. I sitt brev uttrycker Arsenius som sin önskan, att 
vännen “ska förklara och tolka kraften och betydelsen av de enskilda  
kapitel i Regeln, då de varierar och därmed av olika anledningar 
ibland ger föreskrifter, ibland uppmaningar och stundom konkreta 
råd”.5 En anledning till Arsenius förfrågan tycks ha varit det fak-
tum att Turrecremata under perioden 1434–50 var djupt involverad 
i frågorna om den rätta tron och läran inom kyrkan och de religiösa 
ordnarna – bland annat fick han vid påvekonciliet i Basel år 1434 
till uppgift att avgöra om Heliga Birgittas uppenbarelser kunde god-
kännas enligt kyrkans lära. Som framgår av svaret accepterade han 
Arsenius anmodan, även om han med traditionell retorisk ödmjukhet 
svarade att “jag hade hoppats att du hade bett en annan person om 
att uppfylla din önskan, en som är mer lärd och mer lämpligt utbildad 
i de heliga fädernas undervisning samt herre över mer tid än jag”.6 
Kanske har han också som dominikan känt sig mindre “lämpligt ut-
bildad” och lite tveksam till att ställa in sig i raden av benediktinska 
kommentatorer som t.ex. Smaragdus av Saint-Mihiel, Benedikt av 
Aniane och Hildegard av Bingen, som alla omtalar ordensfadern med 
orden “vår (noster) heliga fader Benedikt”, medan han själv endast 
kan skriva “den heliga fader Benedikt”.
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De båda helgonen Benedikt och Justina avbildade i en stil typisk för tiden och 
den venetianska skolan. Fol II verso-sidan. Inkunabel 587, Kungliga biblioteket. 
Regulae monasticorum … Johann Emerich de Spira för Lucantonio Giunta, 
Venedig 15 april 1500. Foto: Kungliga biblioteket.  
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Johannes av Turrecrematas 
utläggning av Benedikts regel
Turrecrematas ansträngningar för att hjälpa Arsenius som ny abbot 
resulterade i Expositio in regulam beatissimi patris Benedicti. Regelns 
73 kapitel kommenterar han i 148 tractatus, där varje traktat inleds 
med ett citat av det regelavsnitt som ska behandlas. För att markera 
de två olika delarna av den samlade textmassan har Guinta och tryck-
aren låtit de enskilda avsnitten av Benedikts regel tryckas med lite 
större typer än Turrecrematas kommentartext, vilket till viss del går 
att jämföra med praxis i medeltida handskrifter då det gäller kom-
mentarverk till Bibelns olika böcker.
 Som exempel på Turrecrematas praxis ska vi i det följande under-
söka tolkningen i hans traktat 67 av Regelns kap. 6 De taciturnitate, 
vilken behandlar såväl tystnadens natur och betydelse för klostret som 
sambandet mellan talet och skrattet. Olle Ferm har i ett projekt om 
den medeltida humorn behandlat detta kapitel som ett typexempel 
på en rigorös kristen tradition, som är fientligt inställd mot “skämt 
och ord som är tomma och lockar till skratt”. Mot denna bakgrund 
kan han sammanfatta: “Bendikt fördömer alltså skrattsalvan, gap-
skrattet, och avvisar ord och annat som kan locka till skratt. Humorn 
har följaktigen ingen erkänd plats i Benedikts klostervärld [...] Skratt 
och skämt bryter den inom klostret påbjudna tystnaden [...] Munken 
skall i djupet av sin själ vara medveten om att han är en syndare [...] 
Normen är otvetydig”.7

 Hur låter då Turrecrematas utläggning av tystnaden sedd i rela-
tion till talet och skrattet? Efter att ha refererat innehållet i Benedikts  
kapitel och poängterat att “tystnaden är dygdernas väktare” (silen-
tium custos virtutum est) företar han i vanlig retorisk anda en tredel-
ning av sitt traktat, där han kommer att behandla auktoritativa bibel-
ord om tystnaden, därefter argument (rationes) för att munken ska 
iaktta tystnaden, och slutligen vad munken ska låta bli att använ-
da munnen till och varför. Till följd av dispositionen kommenterar  
Turrecremata först bibelcitaten i regel-texten, innan han går in på sin 
argumentation för att “älska tystnaden”, som kan begrundas med tio 
argument, motsvarande de tio budorden i Moses lag. Med en systema- 
tisk approach, han har lärt sig av dominikanordens grand old man 
Thomas av Aquino, räknar han upp argumenten, går igenom dem i 
tur och ordning och underbygger med citat från och hänvisningar till 
såväl Bibeln som grekiska och latinska kyrkofäder samt även klas-
siska författare:
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Benedikt visar upp sin regelbok här tillsammans med de två abbotar, Maurus och 
Placidus, vilka efterträdde honom som föreståndare för klostret i  Monte- 
cassino utanför Rom. Fol XIII verso-sidan. inkunabel 587, Kungliga biblioteket. 
Regulae monasticorum … Johann Emerich de Spira för Lucantonio Giunta, 
Venedig 15 april 1500. Foto: Kungliga biblioteket.  
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Prima quia per illam homo evitat multa peccata, que ex loquaci-
tate oriri solent.
Secunda causa est quia per taciturnitatem vitantur multa scandala 
dissensionum guerrarum pericula et etiam mortis, que ex loquaci-
tate sepe contingit.
Tercia causa est quia taciturnitas multum convenit statui et con-
ditioni discipulorum, cuiusmodi sunt viri religiosi qui in schola 
virtutum continue se exercent.
Quarta causa quia taciturnitas sive silentium facit ad perfectionem 
hominis.
Quinta quia taciturnitas sive silentium operatur ad veritatem  
religionis.
Sexta quia taciturnitas hominem roborat sive fortem facit.
Septima quia taciturnitas operatur ad pacem societatis.
Octava quia taciturnitas preparat ad contemplationem et collo-
cutionem cum Deo.
Nona est quia silentium conservat fervorem devotionis.
Decima est quia taciturnitas signum est sive argumentum sapien-
tis et prudentis viri.

Som exempel på Turrecrematas skolastiska steg-för-steg-metod kan 
vi ta det första argumentet för att älska tystnaden, “att människan 
genom den undviker mången synd som brukar uppstå till följd av 
mångordighet”. Det förklaras och underbyggs i en treklang: först en 
hänvisning till  Benedikt och hans användning av Ordspråksboken 
10:19, därefter en definition på mångordighet (loquacitas) i kap. 
11 i den grekiska kyrkofadern Johannes Climacus (525–606) Scala 
paradisi med början “mångordighet är ett säkert argument för okun-
nighet”,8 och slutligen ett citat från Jesus Syraks Vishet 20:8: ”den 
som pratar för mycket, skadar sin själ”.
 Med de negativa konsekvenserna av mångordigheten avklarade 
i de första två argumenten kan Turrecremata övergå till att ta upp 
tystnadens positiva effekter i tredje argumentet. Här tar han sin ut-
gångspunkt i den andliga magister-lärjunge-traditionen, vilken an-
vändas till att begrunda Benedikts påbud om att abbotten ska “tala 
och undervisa” och munken “tiga och lyssna”. Detta ses också som 
ett första steg i munkens växande insikt i tystnadens natur, vilken 
går som en tråd igenom de följande argumenten och når sin fullbor-
dan i det tionde argumentets formulering, “tystnaden är tecknet och 
beviset på en klok och förståndig människa”. Liksom han citerade 
från Johannes Climacus Scala paradisi för att demonstrera mång-
ordigheten, avslutar han denna del av traktaten med den motsvarande 
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definitionen av tystnaden i Climacus verk, “den är i tanken talets 
moder, befrielsen från fångenskapet [...] tillkomsten av kunskap, in-
siktens skapare, den hemliga väg till Gud, det dolda uppstigande till 
himlen, för den som känner sina synder håller sin tunga, medan den 
som är mångordig ännu inte känner sig själv som han borde”.9

 Då han i sin genomgång av de tio argumenten redovisat mång- 
ordighetens och tystnadens respektive natur samt deras för- och nack-
delar hade han innehållsmässigt kunnat undlåtit att ta itu med de tre 
kategorier som munken enligt Regeln bör undvika, “skämt och ord 
som är tomma och lockar till skratt” (scurrilitates, verba ociosa et 
risum moventia). Men Turrecrematas skolastiska skolning förnekar 
sig inte heller här, och vi får en traditionell retorisk tredelning med 
en systematisk citatspäckad genomgång även av dessa tre negativa 
element. Munkens uppgift är ju enligt Hieronymus, avslutar Turre-
cremata, att ”klaga och att sörja både sig själv och världen och  
darrande invänta Herrens återkomst”.10

 När Turrecremata med Hieronymus hjälp når fram till en sådan 
sammanfattning kan man å ena sidan tycka att Olle Ferm har rätt 
i ovannämnde konklusion, men å andra sidan måste man se hans 
värdering av skrattet i ett större perspektiv. När man läsar Turre-
crematas utläggning av kap. 6 i Benedikts regel måste man nämligen 
komma ihåg att han redan i kommentaren till Regelns kap. 4.54 – 
”inte ha lust till mycket eller ohejdat skratt” – har reflekterat över  
skrattets och leendets natur. Han uppvisar där samma uppfattning 
som Boëthius, Martianus Capella och sina kristna föregångare  
Smaragdus av Saint-Mihiel och Petrus Cantor, nämligen att skrattet 
är en medfödd egenskap som en viktig del av människans ursprung-
liga natur. Vi vill därför låta hans beskrivning av risus i Regelns 4.54 
avsluta genomgången av traktat 67: ”Observera att det måttfulla 
skrattet inte är förbjudet, eftersom människan är naturligt kapabel 
att skratta (risibilis). Dock är det omåttliga eller utsvävande skrattet 
förbjudet, eftersom ordensfolk bör vara lugna i sitt framträdande, 
inte oordnade eller ovilliga. Därför bör en ordensman visa sig discip-
linerad även när det gäller skrattet”.11

Inkunabeln som produkt av  
Lucantonio Giuntas verksamhet
Låt oss efter smakprovet på Turrecrematas Expositio in regulam 
beatissimi patris Benedicti övergå till förläggaren Lucantonio Giunta 
som bekostat boken och Johann Emerich de Spira som svarat för tryck- 
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ningen. Bokhistorikern S. H. Steinberg värderar inte bokproduk-
tionen i Venedig kring 1500 särskilt högt. ”Den allmänna stan-
darden förblev låg och en sådan firma som florentinaren LucAntonio  
Giuntas är anmärkningsvärd blott för sin usla massproduktion. Desto 
klarare lyste Aldus Manutius stjärna.”.12 Vi kan till en viss del förstå 
Steinbergs avfärdande av Giuntafirman, när vi granskar den egna 
anspråkslösa volymen med olika ordensregler. Likväl skulle Giuntas 
firma bli en av de mest framgångsrika över tiden. Liksom nutida förlag 
skulle den röra sig mellan börs och katedral, och söka nya marknader 
och nya samarbetspartners för att föra sin verksamhet vidare.
 Den nya boktryckarkonsten spreds söderut från Mainz längs de 
tyska handelslederna och i världsmetropolen Venedig växte bokbran-
schen snabbt under 1400-talets sista decennier. Även om det finns 
olika uppgifter om antalet rörde det sig minst om dryga hundratalet 
boktryckare kring sekelskiftet 1500.  Här fanns förutsättningar för 
att kunna utöva detta yrke med förtjänst, när de första boktryckarnas 
privilegium gått ut, king 1469. Senaten i Venedig var intresserade av 
innovationer och såg gärna att den nya boktryckarkonsten blev en del 
av handeln.13 I staden fanns en växande läsekrets av aristokrater och 
köpmän och en välutvecklad bankverksamhet för de som behövde 
låna pengar. Dessutom fanns det ett universitet i det närbelägna  
Padua med en krets av humanister och grekiska emigranter från  
Bysans, vilka var i behov av textutgåvor av de klassiska författarna 
och grammatikor på latin och grekiska för sin undervisning.
 I Florens som var centrum för en högt utvecklad och lönsam 
handskriftsproduktion mötte boktryckarkonsten motstånd. Lorenzo 
di Medici uppmuntrade inte den nya tekniken utan såg den snarare 
som ett hot, vilket förmodligen också skrivarna gjorde. Till större 
nytta var den för dominikanermunken Girolamo Savonarola och 
hans trosfränder, som från Florens kunde sprida sitt budskap snabbt 
och till många tack vare den nya tekniken, på samma vis som Luthers 
skrifter  senare spreds i Tyskland.14

 Aldus Manutius (1449–1515) och Lucantonio Giunta (1457–
1538), två av renässansens främsta förläggare och båda av italienskt 
ursprung, etablerade sin verksamhet i handelsmetropolen Venedig. 
Manutius var född i Bassiano söder om Rom och efter studier i Rom 
och Ferrara var han ett par år lärare för prinsarna av Carpi, innan 
han omkring 1490 begav sig till Venedig. Då var Giunta redan etab-
lerad efter att som 20-åring ha kommit från sin födelsestad Florens 
tillsammans med sin äldre bror Bernardo.15

 Inför jubelåret 1500 fullbordade Manutius en enastående volym, 
Hypnerotomachia Poliphili, tryckt 1499 med en elegant antikva 
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skuren av Francesco Griffo från Bologna. De många illustrationerna 
står i harmonisk samklang med texten och väckte beundran redan 
under renässansen. Typsnittet hade Manutius använt första gången i 
Pietro Bembos ungdomsberättelse De Aetna från 1496.16 Griffo ska-
pade också den kursiv som Manutius skulle använda för sina beröm-
da oktaver med texter av grekiska och romerska författare – dåtidens 
pocketböcker. Detta bokformat och typsnitt kom senare att bli kopie-
rade av andra boktryckare, mest framgångsrikt av Lucantonios bror 
i Florens.
 Lucantonio i sin tur startade nu ett omfattande projekt tillsam-
mans med Johann Emerich de Spira. Han hade nämligen av senaten 
i Venedig erhållit ett privilegium för flera musiktryck, som omfat-
tade ett komplett Graduale, ett Antiphonarium och ett Psalterium till 
den latinska liturgin. Tryckt i tre volymer var Gradualet uppseende- 
väckande genom sin storlek – en av de största inkunabler som pro-
ducerats i Italien – anfanger och noter var specialskurna för detta 
verk, liksom de två helt nya gotiska typsnitten till sångtexterna. Lilian 
Armstrong, som skrivit om träsnitten i Lucantonios liturgiska böcker, 
anser att inget religiöst verk tryckt i Venedig kring 1500 kan jämföras 
i kvalitet med detta Graduale, när det gäller det estetiska uttrycket 
och den genomtänkta kompositionen, förutom just Aldus Manutius 
Hypnerotomachia Poliphili.17

 I april 1500 trycktes också vår bok, Regulae monasticorum, en 
relativt blygsam volym i kvartoformat. Förmodligen riktade den 
sig till en större marknad, då den innehåller flera olika ordens- 
regler. Kanske behövde Lucantonio ytterligare tillskott i kassan för att  
kunna genomföra tryckningen av musikverken som ingick i privi-
legiet, för Antiphonariet blev inte klart förrän ett par år senare. Hur 
dess yttre har tett sig vet vi inte, eftersom vår bok har fått ett nytt 
modernt halvpergamentsband med marmorerat pärmpapper. Den 
gamla bruna snittfärgen är välbevarad men sidornas övre kant är hårt  
beskurna. Tyvärr har bokens nedre del också en genomgående vatten-
skada. Pappret är av god kvalitet och känns fortfarande som nytt, 
trots vattenskadan.
 Boken ingick i den stora donationen till Stockholms högskola 
från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn på 1880-talet och har haft 
flera ägare. Namnteckningarna på första sidan är svårtydda utom den  
senaste, nämligen C. F. Temlers. Christian Friedrich Temler var  
danskt statsråd och boksamlare och samlingen såldes vid en auktion 
efter hans bortgång 1781. Det Kongelige Bibliotek köpte då in bland 
annat ett femtiotal inkunabler ur samlingen och en av dessa hamnade 
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För att de enskilda arken efter tryckningen skulle sättas ihop i rätt ordning 
infogades till vägledning för bokbindaren ett Registrum foliorum. Så även i denna 
bok. Foto: Clas-Ove Strandberg
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genom donationen i Stockholm. Förmodligen betraktades den som 
en dubblett då det i Köpenhamn fanns ytterligare ett exemplar i ett 
samtida skinnband.18

 Medan praktböckerna fortfarande imponerar, visar oss denna typ 
av vardagsvara hur lätt det ibland kunde uppstå fel vid den bråd-
skande tryckningen och ihopsamlandet av de enskilda arken. Des-
sa fraktades i buntar, ofta i tunnor, via olika handelsplatser till sina 
köpare och böckerna bands in på plats. För att de enskilda arken efter 
tryckningen skulle sättas ihop i rätt ordning infogades till vägled- 
ning för bokbindaren ett Registrum foliorum. Så även i denna bok.19 I 
registret angavs noga antalet sidor i de enskilda arken, anpassade till 
den färdiga bokens delar. Trots detta innehåller inkunabeln två blad i 
dubbel uppsättning, fol. III och fol. XIIII, medan däremot fol. II och 
fol. XIII saknas.
 På det saknade fol. II finns en innehållsförteckning på recto-sidan 
och ett träsnitt föreställande Benedikt och Justina på verso-sidan. På 
fol. XIII kan man läsa ett avsnitt ur den florentinska ärkebiskopen 
Antoninus krönika om Santa Giustina av Padova-kongregationen 
på recto-sidan. Verso-sidan upptas av ett träsnitt som föreställer  
Benedikt och hans två efterträdare som abbot i Montecassino- 
klostret utanför Rom, Maurus och Placidus. 
 Under vår fortsatta efterforskning har vi konstaterat att dessa 
dubbla blad, fol. III och XIIII, fattas i det exemplar som finns på Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, inkunabel 3472.20 Ett tredje exemp-
lar på Kungliga biblioteket i Stockholm, inkunabel 587, innehåller 
samtliga blad men omfattar endast Benedikts regel med Turrecrema-
tas kommentar.  Delarna med Basilius, Augustinus och Franciskus 
av Assisis regler saknas däremot. Istället är volymen samman- 
bunden med inkunabel 895, som innehåller en cistercienserkrönika. 
Det är därför uppenbart att dessa tre inkunabler inte kan räknas som 
dubbletter, ett faktum som man också kan utläsa av British Library’s 
inkunabelförteckning, där det framgår att ett antal av de omkring 150 
bevarade exemplaren betecknas som inkompletta.

Inkunabelns bilder
Venedig blev vid denna tid berömt för sina illustrerade böcker och 
rikt dekorerade frontespicer. Illustratörerna excellerade i band- 
ornament med vaser, figurer och fantasidjur ofta hämtade från an-
tikens värld.21 Om vi ser till vår inkunabel, så saknas visserligen 
illustrationerna men Benediktregelns text börjar på en sida deko-
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rerad med ett bandornament och en avbildning av Benedikt och  
Justina inlagd i textfältet. Dessa båda helgon flankeras av till hälften 
nakna figurer med facklor. I sidans nedre kant rider liknande figurer 
på gripar omgivna av lejon och delfiner. I den övre kanten i en lu-
nett övervakar en Jesusgestalt textsidan. Förkortningen INRI, Iesus  
Nazareus Rex Iudeorum, är inristad i den fönsterlika konstruktio-
nen. Det illustrerade bandet är identiskt med ett bandornament som 
återfinns i ett annat venetianskt verk, Vita della Beata Virgine Maria, 
tryckt av Giovanni Rossi da Vercelli åtta år tidigare. Samma band-
ornament används också av andra boktryckare under denna period.22

 För att studera de två illustrationerna med Benedikt i den ur-
sprungliga boken får vi lita till Kungliga bibliotekets exemplar. Den 
använda stilen anses typisk för den venetianska skolan vid den här 
tiden då man använde xylografin, som reproduktionsmetod.23 De ut-
skurna träplattorna placerades tillsammans med typerna och tryck- 
tes samtidigt. Den tyske boktryckaren Erhard Ratdolt från Augs-
burg var den första som i Italien tryckte text och träsnitt tillsammans 
och snart bildades särskilda skolor för illustratörer. En del av dessa 
utvecklade en egen stil med ett konstnärligt språk inspirerat av tidens 
freskomålningar och arkitektur. De flesta förblev dock anonyma och 
signerade inte sina verk utan kändes igen på sin personliga stil.24 
Lilian Armstrong hävdar att Lucantonio anlitade konstnären Bene-
detto Bordon från Padua som tillsammans med träsnidaren Jacob 
från Strassburg skapat de vackra anfangerna till det stora Gradualet.25

 Om vi går tillbaka till bokens första sida hittar vi den långa titeln 
i rött och Lucantonio Giuntas firmamärke, den florentinska liljan, 
också den i rött. Däremot saknas tryckaren Johann Emerich de Spiras 
boktryckarmärke i den avslutande kolofonen. Det kan vi istället se i 
Kungliga bibliotekets exemplar av Postilla super Epistolas et Evan-
gelia quadragesimalia, tryckt i Venedig 1494 för Lucantonio Giunta. 
Johann Emerichs tryckarmärke visar jordgloben med dubbelkorset, 
en kombination som användes i olika varianter av många tyska bok-
tryckare. Globen och korset är inte enbart symboler för kristet världs- 
herravälde utan blev också boktryckarnas yrkesmarkering.26 De 
italienska boktryckarna använder samma symbol, men lägger ofta 
till initialer som i Johann Emerichs fall och gör dem på så sätt per-
sonliga. I Italien var annars dessa firmamärken präglade av ägarens 
hemstads vapen, till exempel tog Lucantonio med sig den florentin-
ska liljan till Venedig.27 Senare blev det modernt med ett motto för 
att beskriva firmans ambitioner, som Aldus Manutius festina lente, 
”Skynda långsamt.” Efter 1525 kom dessa märken allmänt att ut-
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märka endast förläggaren och förlaget, som i familjen Giuntas fall, 
där liljan blir allt yvigare och fylls på med deviser av senare familje-
medlemmar. Sitt första firmamärke tryckte Lucantonio i utgåvan av 
den kända Malermibibeln, som Giovanni Ragazzo tryckte för honom 
i oktober 1490 – några år innan Johann Emerich kom in i bilden.
 Johann Emerich kom från Udenheim, inte långt från Guten-
bergs Mainz, och var verksam i Venedig från 1487 till omkring år 
1506. Under sin första tid i staden arbetade han tillsammans med 
landsmannen Johann Hamman, som blev en av de första att trycka 
noter med metalltyper. Tidigare använde man typer av trä för not-
trycken. När Johann Emerich började trycka egna verk – det första,  
Breviarium Ordinis Praedicatorum, blev klart den 25 december 1492 
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Johann Emerichs boktryckarmärke med jordgloben och 
dubbelkorset  med tillägg av initialer, vilket var vanligt 
i Venedig. Ur Kristeller, Paul. Die italienischen Buchdruck-
er – und Verlegerzeichen bis 1525. Anton W. van Bekhoven/
Naarden 1969.
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– inriktade han sig främst på liturgiska böcker, där hans special- 
kunskap om musik och noter kom till sin rätt.28

 Typografin vi möter i vår inkunabel bär tydligt Johann Emerichs 
signatur. Han arbetade brett med en mängd olika typer, format och 
stilar, minst tre olika storlekar används här. Typografiskt är det en fin 
text med stark svärta och mycket lättläst, även i den mindre graden i 
Turrecrematas kommentar. Typsnittet är en vackert skuren rotunda, 
som närmar sig antikvan vilket inte var ovanligt vid övergången till 
1500-talet i Italien.29

 Anfangerna visar upp en stor variationsrikedom, både vad gäller 
storlek och utförande. En del har satts på uppslagen med omsorg, 
men speciellt i slutet av Benedikts regel blir anfangerna enklare, och 
utrymmet för dessa har till och med lämnats tomma flera sidor i rad. 
För en sentida läsare tycks en viss brådska infinna sig mot slutet, eller 
kanske började anfangerna helt enkelt ta slut. Samma anfanger dyker 
upp hos olika boktryckare i Venedig, ibland hyrde man eller lånade 
av varandra i ett ständigt återbruk. Så är fallet också med de mer 

Ett smakprov på Johann Emerichs fint skurna rotunda med text i både rött 
och svart i tre olika storlekar  och med anfanger i tre olika stilar. 
Foto: Clas-Ove Strandberg
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påkostade anfangerna från Malermibibeln och det stora Gradualet, 
vilka återanvändes i senare verk.30 De övriga reglerna av Basilius, 
Augustinus och Franciskus har försetts med enkla titelblad utan band- 
ornament. I dessa texter förekommer mestadels enkla anfanger, även 
om Basilius regel inleds med två anfanger i stort format, faktiskt de 
största i hela volymen. Den helige Franciskus text har tilldelats några 
få fint utsirade anfanger med djurmotiv, vilket kanske vittnar om en 
viss eftertanke.

 Även om Johann Emerich också arbetade med det lilla formatet 
för att på så sätt öka användbarheten och säljbarheten för förläg-
garen, så anses de största och mest komplexa typerna som skapades i  
Italien under 1400-talet vara de som han använde för Gradualet 
från 1499/1500.31 Enligt forskningen kom Emerich att trycka mer än 
sjuttio verk, vilka alla utom fem var liturgiska. Ett av dessa fem var  
Regulae Monasticorum. Hans sista tryckalster anses vara Missale 
Majoricensis Ecclesiae från 1506.32

 Sammanfattningsvis anser vi att Mary Kay Duggan har rätt i 
att Johann Emerichs betydelse som tryckare är underskattad inom 
inkunabelforskningen, vilket framgår av förordet till hennes bok 
Italian Music Incunabula. Printers and Type: “From the moment I 

Det stora Gradualet i tre volymer som kom ut 1499/1500, Johann Emerichs 
mästerverk och Lucantonio Giuntas mest storslagna förlagsprodukt.  
Hämtad från http://www.archive.org/details/earlyvenetianpri00onga
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first saw Berkeley`s copy of the giant Graduale Romanum printed by 
Johann Emerich of Speier, I was captivated by the complexities and 
beauty of this early masterpiece of  music printing.”

Lucantonio och Guintafamiljen
Komplexitet, skönhet och mästerverk är Duggans karaktäristik av 
Johann Emerichs arbete och Gradualet är en av Lucantonios mest 
storslagna förlagsprodukter. Deras samarbete fick stor betydelse för 
Lucantonios verksamhet och kan också ha påverkat hans beslut att 
börja trycka själv kring sekelskiftet 1500.33

 Lucantonio föddes som den näst yngste av sju söner i en florentinsk 
familj i området Santa Lucia de Ognisanto, där familjen drev affärs-
verksamhet inom ullhandlarnas skrå. Tillsammans med sin äldre bror 
Bernardo begav han sig efter faderns död till Venedig, där de båda 
senare fanns registrerade som bokhandlare.34 Giunta-familjen till-
hörde samma skrå som Medici-familjen, vilket var en bra utgångs-
punkt för Lucantonio, men han tycks som många andra ha saknat 
kapital. Man antar att han ändå under de första åren i Venedig blev 
så lyckosam i sina affärer att han efter drygt tio år kunde satsa på 
den nya tekniken och en egen bokutgivning.35 Dessutom måste han 
ha fått goda inblickar i de ekonomiska förutsättningarna inom bran-
schen – ibland kunde bara papperskostnaderna uppgå till hälften av 
den tryckta bokens kostnader.36 Lucantonio startade försiktigt med 
ett säkert kort, Imitatio Christi av Jean Gerson, som redan kommit 
ut i flera utgåvor. Den trycktes av Matteo Capcasa från Parma, en 
boktryckare som Giunta kom att samarbeta med under kommande 
år. Efter en blygsam start med en eller två böcker per år tycks han ha 
haft stor framgång med satsningen på Malermibibeln.37 Han gifte sig 
1491 med Francesca di Soldana, dotter till en florentinsk ämbetsman, 
vilket blev en vändpunkt för honom, då hon förmodligen förde med 
sig en rejäl hemgift och sin familjs goda rykte, viktigt inte minst i 
Venedig.38 Allt detta använde Lucantonio för att bygga upp sin verk-
samhet.
  Från detta år ökade hans bokproduktion stadigt och skulle så 
göra fram till hans död. Samma år han gifte sig gjorde han upp ett 
avtal med sin äldre bror Filippo i Florens om ett formellt samarbete, 
som skulle visa sig lyckosamt, speciellt för Lucantonio. Samtidigt som 
han startade sin förlagsverksamhet hyrde Filippo sin första butik i 
Florens. Han hyrde den av det stora Badiaklostret mitt i Florens cent-
rum, som skulle bli en av firmans främsta kunder. Bröderna slog ihop 
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alla sina tillgångar och delade på ansvaret för försörjningen av sina 
familjer. Affärsidén var enkel: Filippo skulle producera klassisk littera- 
tur för humanisterna och kyrkans lärda teologer. Humanistkretsen i 
Florens var för liten för att generera en lönsam verksamhet, då Flo-
rens var en stad med endast omkring 60 000 invånare. Venedig var 
vid denna tid minst dubbelt så stor och därför skulle Filippo också, 
för att öka lönsamheten, trycka böcker till försäljning i Venedig och 
den övriga europeiska marknaden. Lucantonio inriktade sin del av 
verksamheten främst på liturgiska texter till samma marknad.
 Familjen och släkten spelade en stor roll för de båda brödernas 
affärsverksamhet. Även om samarbetet i flera fall slutade i rättsliga 
tvister, ovänskap och ekonomiska sanktioner, fortsatte alltid sam-
arbetet. Lucantonio var mer slipad i affärer än sin bror och under-
stödde flera brorsöner för att utveckla samarbetet till ett affärsnät 
västerut.39 På så sätt upprättades filialer i Rom, Burgos, Salamanca 
och Madrid. I Frankrike etablerade sig en brorson, Giovanni Giunta, 
vars firma i Lyon efter hand kom att växa i betydelse .
 Florensfirman började snart kopiera Manutius utgåvor i oktav-
format, en veritabel piratkopiering. Aldus Manutius hade av påven 
Julius II fått privilegium på sin kursiv, ett slags copyright, vilket med-
förde ett bakslag för Florensfirman. Manutius stämde Giunta-firman, 
men senare lyckades familjen förhandla sig till ett delat privilegium 
av den nye påven Leo X, som tillhörde Medicifamiljen i Florens.40  
Dessa strider skadade säkert Giunta-firmans anseende, då Manutius 
skrifter värderades högt av sin samtid, främst för den omsorg och 
noggrannhet han hade lagt ner på goda editioner och texter som tidi-
gare inte publicerats.
 Genom sitt effektiva distributionsnät, som sköttes av familje-
medlemmar i ledande positioner på marknaden både i Frankrike, 
Italien och Spanien, kunde Giunta-firman byta böcker och förhandla 
för varandra. Italiens dominans på bokmarknaden minskade efter 
hand, delvis genom kyrkans censur, och marknaden gled västerut till 
Basel, Köln, Genève och Antwerpen. De största ekonomiska vinster-
na gjorde firman inom det religiösa området. Den svåraste utmanin-
gen tycks ha varit att se till att inkomsterna från försäljningen gick 
tillbaka till firman och att få hela bokproduktionen såld, men då 
kunde i gengäld vinsten bli stor. Ett rejält kapital var nödvändigt att 
ha som grund, då förlagsverksamhet och bokförsäljning var en lång-
sam verksamhet.41

 År 1654 ansökte firman om sitt sista tryckningsprivilegium men 
redan 1640 hade filialen i Florens stängts. Lucantonios ättlingar, som 
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var ingifta i den venetianska aristokratin, sålde företaget som för-
utom bokhandeln och förlagsverksamheten bestod av ett omfattande 
handelshus och flera lantegendomar.42.

Sammanfattning
Kring sekelskiftet 1500 var spanjoren Rodrigo Borgia, känd för sin 
hänsynslöshet, påve under namnet Alexander VI. Det spanska in-
flytandet ökade på alla områden i Rom under hans pontifikat och 
kyrkostaten försökte utöka sina landområden. Det spanska imperiet 
hade växt till en global maktfaktor och kungaparet Ferdinand och 
Isabella vinnlade sig om att få goda relationer med påvestaten, bland 
annat genom att skänka stora summor till olika byggnadsprojekt i 
Rom.43 Det är därför säkert ingen tillfällighet att Giunta-familjen 
kom att utveckla sin verksamhet i Spanien under de kommande  
hundra åren, och det med stor framgång.
 I detta sammanhang spelade dominikanerbrodern och kardinalen 
Johannes Turrecremata en viktig roll, särskilt under sina sista år som 
påvligt utsedd abbot för benediktinerklostret Santa Scholastica i Subia- 
co då han fick i uppdrag att reformera klostret. En liknande upp- 
gift fick han på ålderns höst: att förnya dominikanerkonventet intill 
kyrkan Santa Maria sopra Minerva i Rom. I och med dessa uppdrag 
kom han också att få en särställning i bokhistorien, då han lät de 
första boktryckarna i Italien, Conrad von Schweynheym och Arnold 
Pannartz, sätta upp sin tryckpress i Subiaco.44 Där fanns en gynnsam 
klostermiljö och ett omfattande bibliotek. Turrecremata insåg för-
modligen genast den nya konstens fördelar, och eftersom han var en 
skrivande och litterärt intresserad person, uppdrog han åt den tyske 
boktryckaren Ulrich Han att trycka hans skrift Meditationes 1469, 
året innan han dog. Meditationes var den första tryckta illustrerade 
boken i Italien och den blev en framgång, vilket många upplagor och 
olika utgåvor under följande sekler visar. Boken innehöll trettiofyra 
illustrationer i träsnitt som skildrade scener ur Jesu liv, och förlagan 
till bilderna anses härröra från de frescomålningar som fanns i klost-
ret intill Santa Maria sopra Minerva.45 Genom efterbildningarna av 
dessa målningar fick Torrecrematas tankar spridning långt utanför 
Italiens gränser. Hans satsning bevarade dessutom målningarnas in-
nehåll, eftersom originalen senare förstördes i samband med att kyr-
kan byggdes ut på 1560-talet.
 Genom sitt uppdrag hos benediktinerna i Subiaco, introduktio-
nen av boktryckarkonsten i Italien och kommentaren till Benedikts 
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regel blev Turrecremata en viktig person för benediktinerorden. Där-
för verkar det inte som en tillfällighet att Lucantonio, i ett försök 
att nå en bred marknad för sin religiösa publiceringsverksamhet, lät 
Turrecrematas kommentar till Benedikts regel ingå i en av jubelårets 
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produktioner. Dessutom dedicerade han regelsamlingen till abboten i 
det mest betydande benediktinerklostret i Venedig, tillika presidenten 
för hela Santa Giustina av Padova-kongregationen.
 Med denna presentation av Lucantonio Guintas inkunabel, har vi 
endast kunnat öppna dörren på glänt till en fascinerande värld. Här 
skymtar bakom Turrecremata de första tyska boktryckarna i Italien, 
inte bara Schweynheim och Pannartz i Subiaco, utan också Ulrich Han, 
som verkade i Rom, och Johann Emerich av Spira, pionjärer när det 
gäller inte bara illustrationer utan också musiktryck. Emerichs liv vet 
vi inte så mycket om, allra minst känner vi till hans sista år. Det skulle 
vara intressant att studera hans arbeten och samarbetet med Lucanto-
nio noggrannare. Döljer texten fler hemligheter än de dubbla sidorna? 
Och i vilken relation står de olika exemplaren till varandra innan de 
hamnade i Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn?
  Därtill kommer Turrecrematas nästan okända Benedikt-kommen-
tar, som trots flera utgåvor kring sekelskiftet 1500 inte getts ut sedan 
1575. En modern textkritisk utgåva baserad på en kollationering av 
befintliga handskrifter måste därför betraktas som ett desideratum 
för en latinfilolog.46
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