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Den har kallats världens åttonde underverk och 
överglänser de flesta legender och sagor. Handskrif-
ten lär vara den största bevarade europeiska och den 
innehåller ett stort helsidesporträtt av Djävulen. 
Kodex gigas, den stora boken eller Djävulsbibeln, 
skapades enligt legenden av en ensam munk under 
en enda natt i förbund med djävulen. Myterna kring 
bibeln är storslagna, men den verkliga historien 
bakom bokens tillkomst är minst lika spännande.

En av de märkvärdigaste böckerna i hela världen 
finns i Stockholm. Den kom till Sverige som krigs-
byte 1648 under trettioåriga kriget och finns i dag 
på Kungliga biblioteket. Vikten är jämförbar med 
en vuxen persons, 75 kilo, höjden närapå metern 
och bredden är nästan halvmetern. Handskriften 
omfattar 310 pergament och är det största samlade 
textverk från medeltiden i världen. 

DROTTNING KRISTINA LÄMNADE förvånande nog kvar 
Djävulsbibeln på slottet Tre kronor när hon abdi-
kerade och gav sig av till Rom. Vid den stora slotts-
branden år 1697 ska man, enligt historierna, kastat 
ut boken ur det brinnande slottet. En olycksalig 
person ska då ha blivit träffad av bibeln när den föll 
ner från slottets fönster. Utan denna räddningsauk-
tion hade den för all tid varit borta.

FÖRUTOM EN KRÖNIKA och fyra andra längre texter 
innehåller Djävulsbibeln en komplett bibel men 
nya och gamla testamentet och även några kortare 
texter. Bilden av djävulen illustrerar den del av bo-

ken som handlar om andeutdrivning, men kan 
kanske också kopplas till de medicinska skrifterna i 
boken. Några av texterna knyter an till bokens 
hemvist; ett kalendarium behandlar nämligen da-
gar man firade helgon och ihågkom dödsdagar för 
personer i Böhmen, dagens Tjeckien. Troligen kom 
skriften till under åren 1204-30 i något av de bene-
diktinska klostren. Forskare har lagt fram teorin att 
skribenten skulle kunna vara en munk som levt 
isolerat i en cell och utfört botgörelse genom att 
sammanställa heliga skrifter. Förutom texten finns 
två helsidesbilder, marginalbilder och många vack-
ert målade initialer.

Åren 2007-2008 lånades bibeln ut till sitt ur-
sprungsland och visades i Prag.

Bibeln visas inte för allmänheten och ligger i en 
monter som är klimatanpassad. Information om 
bibeln når man behändigt på Kungliga bibliotekets 
hemsida. 

Här finns världens åttonde underverk

Vid den stora slotts-
branden 1697 ska man 

ha kastat ut boken ur det 
brinnande slottet, en  
olycksalig person ska då  
ha blivit träffad. 

’’
Text: Marit Holgersson 

Djävulsbilbeln finns i dag på kungliga biblioteket vid Humlegården  FOTO: KB

■ ■ Världens åttonde underverk är en bok som enligt legenden 
skapades i förbund med djävulen. En av världens märkligaste 
böcker, Djävulsbibeln, ligger i tryggt förvar på Kungliga bibliote-
ket.

Flytta med Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Bobutik Götgatan 83

Telefon 08-562 889 20

E-post sodermalm.bobutik@lansforsakringar.selansfast.se/sodermalm

ADRESS HELGAGATAN 36 A, 3 TR BOAREA CA 69 M²
ANTAL RUM 3 ROK ENERGIPRESTANDA 159 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 4 250 000 KR AVGIFT 3 561 KR/MÅN
VISAS SÖ 12/5 13.00-14.00, MÅ 13/5 18.00-18.30
MÄKLARE CARL BJÖRFELT TELEFON 073-662 19 97

3:A SÖDERMALM - KATARINA
Inbjudande 3:a med balkong i söderläge. Totalrenoverad,
högst upp med gavelläge och fönster i tre väderstreck.

ADRESS VICKERGATAN 15 BOAREA CA 46 M² / 1.5 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 KR AVGIFT 2 566 KR/MÅN
VISAS SÖ 12/5 12.30-13.15, MÅ 13/5 18.00-18.30
MÄKLARE MARTIN ELMESKOG TELEFON 076-773 04 15

1.5:A SÖDERMALM - KATARINA
Inbjudande och charmig 1,5:a belägen i populära kvarter
invid Skanstull och lummiga Eriksdalslunden. Möjlig 2 rok.

ADRESS LUDVIGSBERGSGATAN 43, BOAREA CA 31 M²
ANTAL RUM 1 ROK ENERGIPRESTANDA 168 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 857 KR/MÅN
VISAS SÖ 12/5 12.30-13.30, MÅ 13/5 17.30-18.00
MÄKLARE PETER ÖHMAN TELEFON 070-156 80 28

1:A SÖDERMALM - HÖGALID
Välplanerad 1:a med rymlig balkong i soligt söderläge och
mycket låg månadsavgift. Välskött och skuldfri Brf.
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