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FYRA FRAMSTÅENDE BIBLIOGRAFER

TRE I DET FÖRGÅNGNA OCH EN I SAMTIDEN

Tre svenska bibliografiska märkesmän – Aurivillius, Lidén och Marklin – fram-
lägger här efter 150 år och mera för första gången sina idéer och principer på 
svenska. När de själva verkade var latinet ännu det gängse kommunikations-
språket i den lärda världen. Som medel för internationellt vetenskapligt utbyte 
var dess ställning starkare än engelskans i dag. För bibliograferna var det 
därför naturligt att deras inledande bruksanvisningar till katalogerna skrevs 
på det språk, som samtidigt dominerade texterna i de bibliograferade verken.

Numera är det inte längre så många bland bibliotekets användare och 
tjänstemän som otvunget läser latinsk text direkt från bladet. Det har därför 
länge funnits ett behov av att översätta och kommentera inledningarna till de 
sedan länge publicerade katalogverken över Uppsala universitetsbiblioteks 
trycksamling 1796 och över disputationsavhandlingarna i Sverige och Finland 
från 1600 till 1855.

Ingen kunde säkrare utföra denna tolkning och kommentar än den erkände 
auktoriteten i både katalogisering och latinska språket, Uppsalabibliotekets 
mångårige medarbetare Sten Hedberg. Lagom till sin pensionsavgång sommaren 
2002 färdigställde han manuskriptet till denna bok. Sten Hedberg var då sedan 
länge den i tjänsten äldste förste bibliotekarien och har beklätt många tunga 
chefsposter, slutligen som särskild expert i katalogisering och standardisering. 
I den egenskapen har han förmodligen varit den internationellt mest kände 
och infl ytelserike bland de nutida medarbetarna. Som latinist skördade han 
sina lagrar på en avhandling om den romerske skriftställaren Columella 1968 
och blev docent samma år. Det är en stor glädje att få tacka Sten Hedberg inte 
bara för den föreliggande boken utan i än högre grad för ett framgångsrikt och 
berikande biblioteksmannaskap med Uppsala som bas. I hans eget tack till 
medarbetare, som på olika sätt främjat tillkomsten av denna bok, vill också 
jag gärna instämma.

Actaredaktörens förord
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Under 1700-talet räknades Uppsala universitetsbibliotek redan till de stora 
europeiska biblioteken. Omfattande donationer hade kontinuerligt berikat det 
i en tid då anslaget för köpförvärv inte räckte till mer än absolut nödvändiga 
kompletteringar. Ända sedan mitten av 1600-talet hade det ena katalogpro-
jektet efter det andra inletts utan att något av dem lett fram till en pålitlig och 
sökbar förteckning över beståndet. Bibliotekskatalogisering hade ännu inte 
svingat sig upp till en förfinad konst med normerande internationella regler, 
även om Thomas Hydes 1674 fullbordade katalog över Bodley biblioteket i 
Oxford tidigt framstod som förebildlig. 

Uppenbarligen krävdes särskild kraft och uthållighet för att i Uppsala 
fullborda katalogverket. Först sedan Pehr Fabian Aurivillius (1756–1829) 
tillträtt chefskapet 1787 fanns inte bara ambitionen utan också förmågan till 
genomförande. Hur han gick till väga och vilka principer han följde framgår 
av hans eget företal och Hedbergs kommentar. Vi får också en givande ögon-
blicksbild genom den nu återutgivna samtida recensionen av katalogen. En av 
recensenterna, J. H. Schröder, blev i sinom tid Aurivillius’ efterträdare. Hans 
förhoppningar på ett tryckt katalogsupplement uppfylldes aldrig. 

När man utnyttjar Aurivillius’ katalog, vilket alltjämt är nödvändigt eftersom 
merparten av innehållet inte överförts till yngre förteckningar, slås man av dess 
kondenserade natur. Böckernas titlar anges i regel inte fullständigt. Är det 
fråga om yngre versioner på andra språk än ett verks äldsta tryck i samlingen, 
anges endast språket men inte titeln i överförd dräkt. Andra förmodligen redan 
för samtidens brukare komplicerande förkortningsmetoder förekommer och 
hade till främsta syfte att begränsa katalogens omfång. 

Ingenstans anger Aurivillius hur många verk hans katalog omfattar, endast 
med hur många volymer samlingen berikats efter hans tillträde. Biblioteks-
statistik har aldrig varit en exakt vetenskap. Ibland räknas volymer, ibland 
titlar. Lika väl som en volym kan innehålla fl era sammanbundna bibliogra fiska 
enheter, kan ett och samma verk omfatta många volymer. En grov uppskattning 
talar för att Aurivillius’ katalog upptar minst 40.000 titlar.

Det kan tyckas märkligt att Aurivillius underlät att ange signum för hyll-
placeringen i katalogen. Han förklarar det inte själv, men orsaken står säkert 
att finna i bibliotekets dåvarande trångboddhet i Gustavianum. Han var 
medveten om att en fl yttning av samlingarna inom kort var nödvändig. Under 
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hans tid diskuterades tre stora biblioteksbyggnadsprojekt: vid Riddartorget, 
vid Drottninggatan och det som slutligen 1841 fullbordades – Carolina Re-
diviva. I det perspektivet skulle tryckta uppställningssigna alltför snabbt 
förlora sin giltighet.

Upphovsmännen till de dissertationskataloger, vars förklarande inledningar 
nu också översatts och kommenterats av Sten Hedberg, lägger kanske inte 
i dagen samma nyskapande bibliografiska talanger som Aurivillius. Både 
Johan Hinric Lidén (1741–93) och Gabriel Marklin (1777–1857) utmärks av 
utomordentligt samlarnit och god förmåga till överblick och systematisering. 
De var dessutom stora bokhistoriska kännare vid sidan av sin huvudinrikt-
ning på de akademiska gradualavhandlingarna och för Marklins del även på 
skilda naturalier. Särskilt Lidéns omtanke om biblioteket berikade det inte 
bara med dissertationssviter utan också med många enskilda rariteter och en 
sedermera utökad stipendiefond. 

Sinsemellan framträder våra tre bibliografer som varandras kontraster till 
karaktär, ursprung och levnadsbana. Medan den skicklige, stränge och in-
bundne Aurivillius förblev och framgångsrikt strävade vidare i en akademisk 
krets, som hans far och många andra i den vittförgrenade lärdomssläk ten 
tillhört, banade sig den vänlige, förekommande och spartanske Marklin helt 
på egen hand väg från småbrukarhemmet i Norrland till universitetet och 
den blygsamma amanuensposition han livet ut beklädde. Den ekonomiskt 
oberoende Lidén framstår i sin tur genom långa vistelser vid främmande 
bibliotek och lärosäten efter många givande ungdomsår i Uppsala som den 
mest lärdoms törstande och entydigast internationelle, men en tidigt insatt för-
lamande gikt omintetgjorde en akademisk karriär och hedrad med professors 
namn blev han från sitt östgötska sjukläger en av de infl ytelserikaste bland 
gustavianska lärde. Ett hade de emellertid gemensamt, omsorgen om vad vi 
i dag kallar de informationssökande. Deras ofta slitsamma och otacksamma 
bibliografiska arbete resulterade i oskattbara hjälpmedel för generationer av 
forskare och studenter.

Ulf Göranson
Överbibliotekarie
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Förord

Två tryckta verk med bibliografisk inriktning intar en särställning som 
sam tidsdokument för universitetslivet i Uppsala under första hälften av 
1800-talet. De två är Pehr Fabian Aurivillius’ år 1814 fullbordade tryckta 
katalog över beståndet av tryckt litteratur vid Uppsala universitetsbibliotek år 
1796 och Johan Hinric Lidéns förteckning över disputationerna vid svenska 
aka demier, gymnasier och prästmöten till och med 1777, senare fortsatt av 
Gabriel Marklin till och med år 1855.

Aurivillius’ katalog är alltjämt det överlägsna sökverktyget för det äldre 
beståndet vid universitetsbiblioteket, även om de avsevärda förvärven efter 
Aurivillius’ tid av 1700-talslitteratur och äldre, i original och i olika reproduk-
tioner, fått redovisas i ett handskrivet supplement. Detta har med tiden vuxit 
till ett omfång om över 130 hyllmeter eller 750.000 sidor och används under 
namnet Katalog –1962 som den heltäckande och pålitliga dokumentationen av 
bibliotekets bestånd år 1962. I begränsad omfattning, särskilt för produktiva 
klassiker vars verk finns i många upplagor, har Katalog –1962 kompletterats 
till att helt ersätta Aurivillius’ katalog, men å andra sidan finns Katalog –1962 
endast i ett exemplar och måste konsulteras på plats i Caro lina Rediviva.

Lidéns och Marklins förteckningar grundade sig på privata samlingar av 
tryckta dissertationer, vilka spritts vid sidan om de kommersiella vägarna. 
Som helhet bildar de en så heltäckande bibliografi över denna utgivning, att 
kategorin inte redovisades i Collijns bibliografi över svenskt 1600-talstryck 
och även kunde lämnas utanför den bibliografering av den svenska utgivningen 
1700–1829, som verkställdes under 1970- och 1980-talen och som nu är in-
förlivad med databasen i systemet Libris. Att slutligen en svit av samlingarna 
bundits i förteckningens ordning och är införlivad med univer sitetsbiblioteket 
gör slutligen förteckningarna till en beståndskatalog.

Båda katalogerna är avfattade på den tidens internationella språk, latin. 
Deras företal är viktiga presentationer av arbetsgången och av de principer 
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som varit vägledande för arbetet. Utan kunskap om dessa löper en sentida 
användare stor risk att begå misstag och inte få korrekta svar på sina sök-
ningar. Det har därför känts angeläget att för nutida bibliotekarier och forskare 
presentera dessa bruksanvisningar i en mer lättillgänglig form – i första hand 
i en översättning till svenska.

Emellertid är varje bruksanvisning också tidsbunden, och sådant som var 
självklart för sammanställaren behövde inte tas med i presentationen, om 
nämligen det tett sig vad som i dag kallas ”självinstruerande” eller ”axioma-
tiskt”. En kort komplettering med sådana punkter, tillika en sorts resumé av 
det viktigaste i bruksanvisningen, har utifrån dagens praxis tett sig nödvän-
dig, liksom en anpassning eller översättning till vad som i dag krävs för att 
exemplaren skall påträffas i bibliotekets samlingar.

Å andra sidan har jag velat slå vakt om texternas karaktär av kommentarer 
till bibliografiska verk och följaktligen avstått från att närmare utveckla de 
detaljer av bibliotekshistorisk och personhistorisk art som här och där före-
kommer. Gängse uppslagsverk, särskilt Svenskt biografiskt lexikon, ger fyllig 
information om författarna och flertalet av de i texten nämnda personerna.

En uppmärksam och tränad biblioteksanvändare kan inte undgå att särskilt 
i Aurivillius’ presentation känna igen åtskilliga av bibliotekskatalogisering-
ens kärnproblem. Kraven på konsekvens, den bibliografiska beskrivningens 
utförlighet, förekomsten av flera namn på samme individ och platsen för 
den viktigaste redovisningen, ”huvuduppslaget”, är några sådana gene-
rella problem. De finns även här, liksom andra, med Aurivillius’ lösning. 
Eftersom standardiseringen inte gått så långt som nu var man ju fri att for-
mulera egna regler, men detta öppnade för debatt eller åtminstone kritik. 

Som ett exempel på denna biblioteksdebatt, som känns förvånande modern 
och aktuell, återges i lätt moderniserad dräkt den recension av Aurivillius’ 
katalog som utkom redan på senhösten 1814, författad av L. Hammarsköld 
och J. H. Schröder, vilken 1830 efterträdde Aurivillius. Recensionen är tilllika 
intressant därför att den inleds med en översikt över vilka offentliga bibliotek 
som fanns i Sverige vid 1800-talets början, deras lokalisering, status och 
inriktning. Även ett antal privata boksamlingar redovisas i korthet. 

Värdefulla påpekanden kring tolkning, presentation och avvägning av 
dessa texter har lämnats av många kollegor vid och utanför Uppsala universi-
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tetsbibliotek, av vilka bibliotekarierna Harriet Wallman och Håkan Hallberg 
samt den grafiska formgivaren, byrådirektör Xtina Wootz, förtjänar att särskilt 
nämnas.

Det är min förhoppning att jag genom denna utgåva bidragit till att hålla 
kvar dessa äldre bestånd i den levande delen av Uppsala universitets biblioteks 
repertoar.

Uppsala i mars 2002
Sten Hedberg





Pehr Fabian Aurivillius (1756–1829). Oljemålning.
Kopia 1917 av Anne-Charlotte Sjöberg efter miniatyr av Erik Vilhelm Le Moine (1780–1859). 
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Sid. 370 ur Aurivillius’ katalog ur ett rent tryckexemplar utan angivelser av inventarienummer.
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FÖRETAL

Så snart omsorgen om universitetets bibliotek, genom konung GUSTAV III:s – 
bevarad i ärofullt minne – nåd anförtroddes åt mig, började jag strax önska att 
det skulle bli mig förunnat att göra mig förtjänt om detta bibliotek åtminstone 
med den noggrannhet som skulle ägnas åt att iordningställa en katalog över 
böckerna. Därigenom skulle hela denna litterära resurs lätt och pålitligt 
öppnas lika mycket för framtida bibliotekarier som för alla andra som hade 
intresse därav. Detta önskade jag desto starkare som jag ofta hade erfarit 
som amanuens vid detta samma bibliotek hur mycket tid som förbrukas, på 
grund av att ett lämpligt register saknas, och hur stora besvikelser man erfar 
på grund av svikna förhoppningar, när man skall utföra de uppgifter som hör 
till detta ämbete. På grund av två mäns outtröttliga intresse, vilka för evigt 
gjort sig utmärkt förtjänta om litteraturen, LAURENTIUS NORMANNUS och ERIK 
BENZELIUS den yngre, hade vårt bibliotek visserligen god nytta av kataloger i 
vilka de böcker räknades upp, med vilka biblioteket förökats intill utgången 
av år 1713. Dessa redovisas fördelade på de fyra fakulteterna och sedan 
un derindelade i mindre avdelningar efter olikheterna i format. Dessa och de 
övriga, som senare anskaffats, började därefter vicebibliotekarierna PETRUS 
ARRHENIUS, JOHANNES HAGEMAN, ERIK FILENIUS och biblioteksama nuensen 
JOHAN HINRIC LIDÉN att ordna i en alfabetisk katalog efter mönster av katalo-
gen för det Bodleianska biblioteket vid universitetet i Oxford. De arbetade 
under ledning av den vittberömde biblioteksföreståndaren BIRGER FRONDIN. 
Dock avstannade detta mycket nyttiga arbete av någon anledning i formen av 
en materialsamling som ägnade sig åt varje fakultet för sig. Det som bort ske 
därefter stod fortfarande på önskelistan, alltså att göra en sammanhängande 
förteckning av alla böcker, att redovisa de arbeten som på träffas i olika sam-
lingsverk, att hänvisa från pseudonymer och anonymer till verkliga författare 
– där så ske kan – och att fördela verken rättvist på de realfack, vilka trots 
allt inte helt kan avvaras i en nominalkatalog. Därtill kom att katalogen över 

P. F. Aurivillius, Catalogus librorum impressorum Bibliothecae 
Regiae Academiae Upsaliensis
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det rika bibliotek, med vilket dåvarande prinsen och universitets kanslern 
GUSTAV frikostigt hade berikat Uppsala universitet år 1767,a var åtskild från 
de andra och så ökade svårigheterna för dem som sökte i biblioteket.

Innan det dock var möjligt för mig att på allvar inrikta mig på att avlägsna 
dessa svårigheter fanns det andra mångskiftande uppgifter för mig att ta itu 
med. Min högt saknade företrädare, den berömde professorn JAKOB FREDRIK 
NEIKTER, hade sedan länge sig ålagda offentliga föreläsningar i litteratur och 
andra åligganden för en ordinarie professor, och medan han fullgjorde dessa 
plikter utmärkt och nästan utan möda, så tog de bort en icke oansenlig tid för 
mig, en oerfaren ung man. Vad som återstod fick jag i allra första hand ägna 
åt den nya uppställningen av böckerna och överföringen av en del till de lägre 
hallarna, en föga fruktbärande men på grund av utrymmesbristen nödvändig 
åtgärd. Då detta var klart uppfattade jag att det viktigaste var att åstadkomma 
en katalog där böckerna redovisades i den ordning de stod på hyllorna. På 
grund av att ett sådant register saknades och endast realkatalogen stod till 
buds som hjälpmedel, för att förbigå övriga besvärligheter, var det nödvändigt 
att arbeta med bibliotekets senaste revision år 1785 och 1786 i sju månader 
när den lätt hade kunnat genomföras på tre. Ty med hjälp av en lokalkatalog 
– ursäkta uttrycket – går det mycket snabbt att avgöra vilken bok som saknas, 
om det ena eller andra tomrummet påvisar att något är borta.

Då jag alltså arbetade på att sammanställa denna, jag och de som bistod 
mig, vicebibliotekarien tillsammans med amanuenserna, och vi som bäst av -
slutade den tjugonde volymen i sant folioformat, meddelade mig universite-
tets vicekansler och kommendören av Kungl. Nordstjärneorden UNO VON TROIL 
att han hos presidenten och riddaren av Kungl. Nordstjärneorden CARL ALBERT

ROSENADLER omnämnt vårt arbete. Han hade samtidigt påmint denne univer-
sitetets gamle gynnare om det löfte han en gång gjort till universitetskans-
lern, konungens rådsherre, riddaren och kommendören av Kungl. Maj:ts 
orden, greve ANDERS VON HÖPKEN, nämligen att han på sin bekostnad skulle 
låta trycka universitetsbibliotekets katalog, om han blott fick i sin hand en 
noggrant och tydligt skriven avskrift av densamma. Rosenadler hade dock 
därtill svarat att han nu efter 40 år fått sina omständigheter ändrade, så att 
vad han tidigare erbjudit sig att göra och även lätt fullgjort, det kunde han 
nu inte fullgöra i samma omfattning; dock var det så angenämt för honom, 
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* D.v.s. Uno von Troil. (Övers. anm.)

det som ärkebiskopen* berättat, att han ånyo lovade att med en icke föraktlig 
pen  ningsumma understödja tryckningskostnaderna, så snart han fått veta att 
det första arket av katalogen blivit tryckt. Jag kan inte med ord uttrycka med 
vilken sinnesstämning jag hörde detta. Jag blev så glad över utsikten av en 
katalog publicerad i tryck och all den nytta som kommer därav, nästan som 
när någon upptäcker en skatt som han länge letat efter. Jag sörjde dock sam-
tidigt att detta vackra hopp, som flammat upp, samtidigt syntes släckas av det 
villkor med vilket Rosenadler begränsat sin frikostighet. Jag insåg och påpe-
kade noga att den lokalkatalog, som iordningställts för ett särskilt ändamål, 
inte till något gagn kunde utsättas för offentlighetens ljus och att det för att 
samanställa en realkatalog eller nominalkatalog erfordrades fem eller hellre 
sex års arbete,b ostört av andra uppgifter Jag tillade även olika anledningar
att frukta att den gamle mannen, redan 80-årig, skulle upphöra att finnas 
bland de levandes antal innan något kunde anförtros åt en tryckpress.

Då jag anförde dessa och flera invändningar bad mig dock  ärkebiskopen 
vara vid gott mod. Han påpekade att detta var ett tillfälle som inte fick försittas 
och som kanske aldrig senare skulle återkomma. Han tillade samtidigt, mycket 
angelägen om universitetet och biblioteket som han framför allt var, att om 
jag bara ville gripa mig saken an utan dröjsmål, så skulle han hos konungen, 
kanslern och rikets och vetenskapens framstående män göra sitt inflytande 
gällande, så att det till Rosenadlers bidrag skulle komma ett icke oansenligt 
tillskott. Jag var lite tvekande, men den gode biskopens mening segrade. Det 
vore ofarligt att vara djärv, när djärvheten yttrar sig i att befrämja en nyttig 
och allmän angelägenhet, även om man inte lyckas uppnå ett fullkomligt 
resultat. Jag förutsåg visserligen att mera erfarna bibliografer med fog skulle 
anse att jag inte handlat särskilt klokt, men det syntes mig så ljuvt och äro-
fullt att ha följt Troils och Rosenadlers vilja, att jag trodde mig få viss nytta 
av det framöver. Om jag blev utan beröm för allt annat, så förutsåg jag redan 
då det beröm för att ha varit flitig och lydig, som jag nu åtnjuter, en den 
ange nämaste belöning för ett genomfört arbete.

Därför grep jag mig verket an, och eftersom den vanliga alfabetiska an 
-vändningen eller nominalkatalogen bör ha försteg framför de andra, så 
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började jag med att gå igenom delarna av denna, som samlats från alla håll, 
och förena dem inbördes med de sammankopplingar som erfordras. Det som 
hade krävt en flera gånger förnyad tidsgräns och det som inte hade bort lämnas 
till tryckning förrän hela arbetet avslutats, det lät jag trycka inom ett års tid, 
och jag visade upp det för min välgörare i slutet av år 1796.c Efter att genast 
ha lämnat mig ett belopp motsvarande kostnaden för 120 exemplar bad han 
mig sedan i brev om fortsättningen. De ark, som jag därpå sände honom, lät 
han få upplästa för sig, då han mist sin syn, och han lät mig få del av vad han 
ansåg att jag borde beakta – han var ju själv en aktningsvärd bokkännare – 
tills han år 1799 med döden lämnade det liv som han levat med stort beröm.

 Då jag fick detta ledsamma meddelande bröts, det medger jag, min iver, med 
vilken jag då hade fört det påbörjade arbetet ända fram till slutet av bokstaven 
L. Så småningom upptäckte jag en hel del som jag ville antingen rätta eller 
lägga till och som jag skulle ha gjort på ett bättre sätt om saken fortfarande 
vore orörd. Jag såg att läsaren ibland fick hänvisningar till poster i den sys-
tematiska katalogen vilka hade bort uttryckas med andra ord eller tydligare, 
och även att jag generellt lagt för stor vikt vid att vara kortfattad, vilket dock 
i och för sig var nödvändigt för att inte kostnaden skulle stiga omåttligt. Dock 
måste arbetet fortsättas, för att inte det som redan gjorts skulle vara alldeles 
förgäves och det löfte jag offentligt givit skulle brytas, men jag beslöt att gå 
långsammare fram, varigenom värre misstag skulle undvikas. Men därefter 
kom mot min avsikt så många förseningar av så olika slag att inte ett enda 
ark kom ur pressen på hela sju år, och det var inte långt ifrån att jag helt gav 
upp allt hopp att avsluta arbetet. Det tjänar inte mycket till att i detta sam-
manhang räkna upp orsakerna till denna försening, men en enda orsak kan 
inte förtigas, då den i sig är mer glädjande: Biblioteket hade nämligen även 
under denna tid så till den grad utökats med både olika donationer och köpta 
böcker att jag nästan skulle våga hävda att den skatt som anför troddes mig år 
1787 nu blivit dubbelt så stor.d Det var alltså oundvikligt att dessa nya förvärv 
mer än en gång ställde mig inför tvånget att ändra, utöka och skriva om det 
som redan var färdigt för tryckaren, angelägen som jag var att få med dem i 
katalogen så långt författarnas namn och utgivningstiden det tillät.

Men då nu äntligen allt det som jag samlat underställs din granskning, 
läsare, anser jag att jag bör be dig om en mild dom desto mer enträget som jag 
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säkert vet att jag ibland haft alltför bråttom, att jag råkat brista i uppmärk-
samhet 

e och att jag stundom råkat i den sortens problem och tveksamheter som 
jag inte haft kraft att själv avgöra och där de författare jag konsulterat inte 
erbjudit någon hjälp. För att du skall bedöma katalogen mera rättvist ber jag 
dig ta till dig en kort beskrivning av den katalog eller, om du hellre vill det, 
det sökverktyg, som nu erbjuds dig över böckerna vid Uppsala univer sitet. 
Min tacksamma hederskänsla tvingar mig också att offentligt erkänna att jag 
vid arbetet med att sammanställa och rätta denna katalog aldrig saknat vänlig 
och trogen hjälp från vicebibliotekarien, magister ANDREAS ISAK BOBERG, och 
biblioteksamanuensen, magister SAMUEL TORNER, så ofta jag bett dem därom.

Katalogen är uppdelad i två avdelningar, av vilka den förra omfattar de 
skrifter vilkas författare uttryckligen nämns antingen på titelbladen eller i 
företal, dedikationer, gratulationer från vänner eller i sista hand i privilegierna 
från de styrande. Pseudonymerna finns också med här i samma följd som de 
övriga, och där hänvisas läsaren till deras riktiga namn då dessa blivit kända. 
De verk som utgivits anonymt upptas under sina författare, alltså de, som vi 
lyckats lära känna ur odiskutabla bevis eller som vi vunnit kunskap om ur 
pålitliga källor. Ty jag har föresatt mig att iakttaga det som en högsta lag att när 
det gäller att avslöja pseudonymer och anonymer inte sprida eller mångfaldiga 
de många misstag som redan gjorts i detta värv genom att på otillräckliga 
grunder antaga något. Jag har alltså medvetet förbigått vissa som man träffar 
på i lärda mäns kataloger och lexika, då de syntes vara mindre trovärdiga. 
Men det är långt ifrån att jag skulle våga hävda att jag är fri från alla misstag 
i detta avseende, och det blir mycket angenämt för mig om den som får tid till 
det välvilligt ville påpeka för mig vad jag framfört men varit alltför godtrogen 
eller vad jag utelämnat därför att jag varit mer kritisk än rimligt. 

Jag har ordnat författarna i en alfabetisk svit efter deras tillnamn, och om 
sådana saknas har jag givit dem platser enligt skilda överväganden, grundade 
på nationalitet, värdighet och levnadstid etc. Efter mönster av den berömde 
WOLFF i Bibliotheca Hebraea har jag ordnat de judiska författarna efter för-
namn men också tillfogat allmänt mera kända tillnamn, såsom ABARBANEL, 
ALSCHECH, MAIMONIDES, på sina respektive ställen med hänvisningar till ISAAC 
och MOSES. De äldre svenska författarna, som åtskildes sinsemellan av en 
patronymisk beteckning placerad som ett tillnamn, har jag ansett här böra 
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skiljas från de övriga medelst samma beteckning. Arbetena av ABRAHAM AN-
DREAE ANGERMANNUS är alltså att söka inte under ABRAHAM eller ANGER MANNUS 
utan under ANDREAE, och ARVID OLAVI, JONAS PETRI GOTHUS och LAURENTIUS 
PETRI NERICIUS är att söka under OLAVI och PETRI. De män som utmärkts ge-
nom kunglig eller påvlig värdighet påträffas under sina förnamn, vilka ju är 
deras enda namn. Jag har dock inte tillåtit att de tillnamn saknas, vilka den 
romerska kyrkans påvar använde före sin upphöjelse till påve, om de redan då 
gjort sig berömda genom några utgivna arbeten. Så är fallet exempelvis med 
AENEAS SILVIUS PICCOLOMINI, MAFFEUS BARBERINI och PETRUS HISPANUS, vilkas 
historiska skrifter, kosmografiska undersökningar, tal, dikter och skrifter i 
logik bör sökas under PIUS II, URBAN VIII och JOHANNES XXI, vilket jag också 
upplyst läsaren om. På samma sätt betecknas de som nått adlig värdighet 
med det namn de då antog, vilket i denna katalog fogats till de verk som 
de utgivit. Genom att på så sätt hänvisa läsaren från BRING till LAGERBRING, 
från JOHANNES PAULINUS till LILLJENSTEDT och OLIVECRANTZ, från PERMAN till 
OLIVECRONA, från UPMARK till ROSENADLER etc. räddar vi även det välkända 
tidigare namnet från att falla i glömska.

Men medeltidens och det första århundradets efter renässansen författare 
har minst av alla kunnat anpassas till någon enhetlig regel. För somliga är 
de riktiga förnamnen okända, för långt flera tillnamnen. Det är väl belagt att 
vissa inte någonsin använt något tillnamn, medan andra tvärtom använt två, 
tre eller fyra, antingen så att de tidigare använda förändrats eller nya tillkom-
mit. Benämningar en gång efter födelseorten, en annan gång efter den stad 
eller trakt som tagit emot dem som inflyttare, har nämligen fogats till namnen 
på dem, som gått in i munkordnar, fått biskopsvärdighet eller belönats med 
offentlig doktorsvärdighet eller som privatpersoner fått högt anseende bland 
sina landsmän för förtjänster och bildning. Därtill kommer att icke så få av 
dessa namn förekommer såväl i handskrifter som i tryckta utgåvor skrivna med 
så skiljaktig stavning att det är mycket svårt att utreda vilken läsart som bör 
anses vara den genuina. Jag var sålunda länge osäker på om t.ex. AMBROSIUS 
CATHARINUS, CORIOLANUS eller CORANUS, MORALIS etc. skulle placeras under 
AMBROSIUS eller riktigare under CATHARINUS, LANCELOTTUS POLITI, respektive 
CORIOLANUS, om JOHANNES ANGLICUS DE GASTISDEN eller DE GADESDEN skulle 
få sin plats under bokstaven A, G eller J, om flertalet av dem som studerade 
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litteratur skulle söka författarnas skrifter under BALBI, JANUENSIS, DAMASCENUS, 
HIBERNICUS, MALALA, PHILOPONUS, PLUSIADENUS och SARISBERIENSIS snarare än 
under JOHANNES och THOMAS, om den mycket allmänna titeln ABBAS URSPER-
GENSIS skulle föredras framför hans egentliga namn CONRADUS A LIECHTENAW, 
om man skulle skriva ABANO, ABBANO, ABINO eller APONUS, GAMBIGLIONIBUS, 
GAMBELLONIBUS eller AGAMBILONIBUS. 

Om du ertappar mig med att ur dessa och andra irrgångar av samma slag 
inte alltid ha sökt samma utväg, så ber jag visserligen inte att få slippa an-
märkning för att ha varit tvehågsen och vacklande. Jag har dock sett att samma 
sak hänt bibliografer med stort namn och vidsträckt bildning, när jag en och 
annan gång har tagit min tillflykt till deras kataloger i min rådvillhet.f Dock 
hoppas jag att de inte skall undandraga sig din kännedom, de författare av 
denna sort som nu finns i biblioteket i Uppsala, eftersom jag har försökt att 
nämna dem på lika många ställen som deras verktitlar erbjudit olika former 
av deras namn.

Förnamnen har jag med mycket få undantag utformat enligt mönstret av 
det latinska språket, för att man överallt skulle få samma grundton, och för 
samma ändamål har jag också alltid stavat dem på samma sätt. Sålunda t.ex. 
JOHANNES, inte JOANNES eller JAHANNES, BERNHARDUS och inte BERNARDUS, 
WILHELMUS och inte WILLELMUS, GUILHELMUS eller GUILLERMUS. Men tillnam-
nen har jag aldrig böjt på latin om det inte kunnat fastställas att författarna 
själva en gång gjort så. De övriga enskildheterna har jag ansett böra bevaras 
precis sådana som var och en i sitt hemland har brukat ha dem. Ty de som 
har försökt böja och återge fransmäns, engelsmäns, tyskars och svenskars etc. 
namn på latin, har mycket ofta kommit bort från namnets syfte, att snabbt och 
entydigt identifiera personen. Samma misstag har också de gjort som trott att 
de återställt den riktiga namnformen genom att ta bort en latinsk ändelse. För 
att hålla mig till exempel från vårt hemland har jag i utlänningars kataloger 
och lexika stött på namnen BENZEL, BERG, EDEN, KLING, LUND, LUNDEL, ODHEL, 
MILON, RYDEL i stället för BENZELIUS, BERGIUS, EDENIUS, <KLINGIUS>, LUNDIUS, 
LUNDELIUS, ODHELIUS, MYLONIUS, RYDELIUS. Det finns ju ingen svensk som 
inte mycket väl vet att dessa mycket ryktbara män aldrig kallat sig BENZEL, 
BERG etc. ens när de skrev på svenska. Den som kallade biskopen i Västerås 
OLAVUS LAURELIUS för OLAV LAUREL skulle råka i samma otydlighetens misstag 
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som den som kallade professorn i Lund för LAURENTIUS LAURELIUS i stället för 
LAURENTIUS LAUREL.

Då jag ordnade de svenska författarna vägrade jag slutligen bokstäverna Å 
Ä Ö någon särskild plats, utan tillnamn som börjar på dessa bokstäver har jag 
placerat ut bland dem som börjar på A eller O på den plats där nästföljande 
konsonant placerar dem. Därför är det inte nödvändigt att söka SAMUEL ÄLFs 
skrifter genom att vända katalogen hit och dit och leta antingen på de sista 
sidorna efter bokstaven Z eller i slutet av bokstaven A efter AZYR eller genom 
att – som andra brukar – dela upp bokstaven Ä i diftongen AE och så sätta 
namnet efter AEIMELEUS, då ju den enklaste metoden placerar namnet direkt 
efter ALEXIUS. På samma sätt följer ÅBECK omedelbart på ABDIAS, ÖDMANN på 
ODILONES etc. Men åt författaren till CHOROGRAPHIA BAHUSIENSIS måste plats 
upplåtas omedelbart efter GEORG LUDVIG OEDER, eftersom han själv ville att 
hans namn skulle tryckas OEDMANN och inte ÖDMANN. Jag har ansett att bok-
stäverna U och V måste skiljas från varandra, men de namn som börjar på V 
och W förekommer omväxlande sida vid sida med varandra, varvid placeringen 
helt styrs av den följande vokalen. 

Men vad sedan själva skrifterna angår har jag först redovisat dem som 
har kommit ut tillsammans under titeln OPERA eller OPUSCULA och därpå de 
övriga, i den följd som styrs av årtalen för utgivningen, varvid jag ofta fört 
ihop dem som är av besläktad natur, såsom tal, brev etc., och till sist över-
sättningar. Jag har visserligen märkt i de omfångsrikare artiklarna, såsom de 
för ARISTOTELES, CICERO, ERASMUS FRÅN ROTTERDAM eller LUTHER etc., att det 
ibland, när utgivningsåret bestämmer platsen, kan inträffa att ett verk, som 
visserligen finns i universitetsbiblioteket och som redovisas på sin plats i 
katalogen icke desto mindre undandrar sig dens blickar, som söker den där, 
när denne närmast söker en äldre eller yngre utgåva av samma verk än den 
vi äger. Men hur denna svårighet skall mötas, det erkänner jag att jag helt 
enkelt inte begriper, för den kommer alltid att kunna uppkomma om man 
inte tänker sig ett bibliotek eller en katalog som omfattar inom sin ram alla 
utgåvor av alla verk. 

Till titlarna på de mindre verk, som antingen först och enbart eller i senare 
utgåvor kommit ut tillsammans med andra, har jag efter tryckort och tryckår 
lagt till en parentes med uppgift om den förste författaren i ordningen eller 
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om samlingsverket. Sålunda, t.ex., har jag med sid. 1, spalt 1, De venenis. S. l 
& a. (Archana Medicinae) Qv. velat säga att PETRUS DE ABANOS lilla arbete De 
Venenis, utan uppgift om ort och år, påträffas i den samling av olika smärre 
arbeten som kallas Archana Medicinae och som, då den innehåller olika 
anonyma verk, har fått sin plats bland de medicinska skrifterna på sid. 243 
i den andra delen. Det som läses på sid. 2, spalt 2, i mitten, har en liknande 
innebörd, nämligen att MOHAMED ABUBECKERs arbete De Pestilentia utkom i 
Basel 1529 tillsammans med MICHAEL PSELLUS’ arbete De Victu. I början av 
katalogen har jag ofta ur denna sorts parenteser uteslutit författarnamnen, då 
jag bedömde att de var tillräckligt tydliga ur det som föregått, såsom t.ex. på 
sid. 1, spalt 2 (i.e. 1) rad 12 Venedig 1496 (Conciliat.) F., alltså ett verk av 
samme PETRUS DE ABANO, nyligen anfört. Sid. 16, spalt 2, rad 5 Meibomii. Lugd. 
B. 1653. (Maecenas) Qv. avser alltså MEIBOMIUS’ Maecenas, sid. 35, spalt 1, 
rad 6 Wesseling. Amst. 1735. (Itinerar. Roman.) Qv. avser Itineraria Romana, 
vilka PETRUS WESSELING utgav.  Sid. 37, spalt 1, rad 6 nedifrån Paris. 1675. 
(Scrip tores Hist. Poet.) O. avser alltså det verk som THOMAS GALE utgav. Men 
då dessa förkortningar syntes till och med mig föra med sig något dunkelt har 
jag i det följande överallt satt ut författarens eller utgivarens namn.

Men när omedelbart efter verkets titel en tryckort och ett tryckår står inom 
parentes, anges därmed att detta verk ingår i ett samlingsverk vars längre titel, 
vilken vore att anföra mycket ofta, jag för att spara plats endast tagit upp i sin 
helhet en enda gång i den kronologiska lista över samlingsverk som ges som 
ett bihang till detta företal. Som exempel må tjäna sid. 1, spalt 1, rad 12–13 
nerifrån, De Obsidione urb. Paris. a Normannis. (Frf. 1594). O. – (Par. 1619.) 
F. – (Hafn. 1772. T. II.) F. varmed det förklaras att ABBOs dikt om norman-
nernas belägring av staden Paris finns att läsa i de samlingsverk vars titlar är 
följande: Annalium et historiae Francorum ab A. Chr. 708 ad A. 990 scriptores 
coaetanei XII primum inlucem editi ex bibliotheca PETRI PITHOEI. Frf. 1594. 
O. – Historiae Nor mannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam Angliam 
Apuliam, Capuae principatum, Siciliam et Orientem gestas explicantes, ab A. 
Chr. 738 ad A. 1220 etc. nunc primum edidit ANDREAS DUSCHESNIUS. Lutet. 
Paris. 1619. F. – Scriptores rerum Danicarum medii aevi, partim hactenus 
inediti, partim emendatius editi, quos collegit et adornavit et publici juris fecit 
JACOBUS LANGEBEK, post mortem autem viri beati recognovit, illustravit publi-
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cique juris fecit PETRUS FREDERICUS SUHM. Hauniae 1772–92. F. Då det sist 
nämnda samlingsverket består av flera delar, tillfogas i den tredje parentesen 
en anmärkning om andra delen. Men årtalet 1772 avser inte den delen utan 
den första delen, och det anges i avsikt att upplysa läsaren om i vilken del av 
den nyss nämnda kronologiska listan som inte bara titeln på samlingsverket 
utan även de olika delarnas tryckår finns angivna. På samma sätt är det klart 
att JOHANNES FRANCISCUS ABELA, Descriptio Melitae atque adjacentium insu-
larum, sid. 1, spalt 2, rad 6, står att finna i volym 15, del 10, av Thesaurus 
antiquitatum et historiarum Italiae, Neapolis, Siciliae, Sardiniae, Corsicae, 
Melitae atque adjacentium terrarum insularumque, digeri atque edi coepti cura 
JOHANNIS GEORGII GRAEVII, continuati et ad finem perducti a PETRO BURMANNO, 
10 delar, 45 volymer, folio, vars första del utkom i Leiden 1704 men som efter 
arbetets fullbordan fick ett övergripande titelblad sig tillfogat, tryckt år 1725.  

Bland de utdrag, som jag har gjort ur dessa samlingsverk, har jag gjort ett 
urval som strängare domare kanske inte kommer att gilla vare sig generellt 
eller i vilken form det tilltalat mig. Det skulle föra alltför långt att presentera 
de överväganden som jag stött mig på. Beträffande alla de små arbeten som 
finns i samlingsverk med titlar som Analecta, Anecdota, Bibliotheca, Deli-
ciae, Miscellanea, Monumenta, Museum, Reliquiae, Spicilegia, Symmicta 
och Thesaurus, förbjöd mig dock helt enkelt den korthet, som jag av en föga 
enkel anledning känt mig ålagd, att antingen införa dem ett och ett under 
sin författares namn eller redovisa dem särskilt som anonymer. Och samma 
övervägande har generellt rått mig att inte göra en särskild uppräkning av 
alla de framställningar som bildar akademiernas och de litterära sällskapens 
Acta-serier, något som den berömde Dähnert gjorde i katalogen över biblioteket 
i Greifswald och som även den berömde Kayser 

g erinrar om som en uppgift 
som ingen bibliotekarie bör försumma. 

Av de dissertationer, som framlagts vid fäderneslandets universitet, har jag 
redovisat åtskilliga, som framställer sitt ämne utförligare och fördelat över 
flera smärre avsnitt, som behandlar historiska skeenden och analyserar dem, 
som berör exklusivare ämnen som tidigare inte alls eller blott mera sällsynt 
berörts, som utger outgivna texter för första gången eller som belyser någon 
annan del av den litterära historien, framför allt vårt fäderneslands. Antalet 
av de övriga har jag angivit under varje praeses, för att den som är angelägen 
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därom skall kunna få reda på de enskilda titlarna under samma namn ur 
Catalogus dissertationum in academiis et gymnasiis Sveciae habitarum (in-
till år 1776), som JOHAN HINRIC LIDÉN har utgivit i fem sectiones, Uppsala 
1778–1780. De som därefter har utgivits fram till år 1806, tillsammans med 
supplement till Lidéns katalog, behandlas noggrant i ett handskrivet register i 
biblioteket i Uppsala. Jag skulle vilja att detta kunde ges ut till allmänt bruk, 
vilket även är fallet med en katalog över dissertationer som svenskar ventilerat 
i utländska universitet, en katalog över tal på svenska och latin, såväl lovtal 
som begravningstal, och många supplement med fortsättning till Bibliotheca 
Homiletica Suetica Strickeriana.   

Bland skrifterna av de författare, som möter en i den första delen, har jag 
även ofta tagit med sådana som de samlat och utgivit, dels eftersom de syns mig 
ha lagt ner lika mycket och berömvärt arbete på dessa som på att skriva egna 
verk, dels i synnerhet eftersom jag trodde att de flesta av läsarna skulle söka 
denna sorts skrifter under samlarens eller utgivarens namn. Några exempel: 
Spicilegium veterum aliquot scriptorum, qui in Galliae bibliothecis latuerunt, 
och på samma sätt Acta ordinis Benedictini, utgivet av Mabillon och Ruinart, 
upptas under sammanställaren LUCAS D’ACHERY; Thesaurus Graecarum anti-
quitatum under JACOB GRONOVIUS; Collectio nova patrum under BERNHARD 
DE MONTFAUCON; Sylloge variorum opusculorum Graecorum ad rem eccle sias-
ticam spectantium under STEPHANUS LE MOYNE, etc. Men de skrifter som blott 
översatts till ett annat språk har jag alltid fört upp under originalför fattaren. 

Jag erkänner alltså gärna att det är mot reglerna som jag har fört upp 
översättningar till svenska under översättarens namn. Jag har gjort detta till 
gagn för dem som älskar det svenska folkets litterära historia och för vilka jag 
tror det inte kommer att vara oangenämt att få en fylligare kunskap om dessa 
översättningar vad titlarna angår. Jag har dock hoppats att de andra läsarna 
till och med därför skall förlåta mig denna frihet som författarens namn finns 
angivet inte bara under den svenske översättaren utan också på sin plats i 
denna katalog. De som sammanställt omarbetningar och kommentarer har fått 
en egen plats endast då texterna, som de varit sysselsatta med att utlägga, inte 
finns med i samma utgåva. 

Jag har tagit med ett fåtal skrifter med angiven upphovsman vilka är att 
hänföra antingen till lusten att skada eller till viljan att bedraga och tillskansa 
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sig orättmätig ära. Men utforskandet av dessa är omgärdat av samma, om inte 
vassare, törnesnår än de som omger utforskandet av anonymer och pseudo-
nymer. Det finns liten vinst och stor risk för felsteg i detta arbete, i synnerhet 
beträffande de nyare. Jag har sålunda inte velat utsätta vissa författares dåliga 
pålitlighet, fast väl känd, för offentlig vanära. 

I slutet av första delen bildar kompositörerna av musikverk en klass avskild 
från de andra. Ty universitetsbiblioteket gläder sig åt en icke föraktlig mängd 
av dessa, tryckta ända från år 1538, för att inte tala om de handskriv na, som 
till antal är att jämställa med de tryckta eller snarare överträffar dem.

Till den andra delen har jag hänvisat alla skrifter som antingen inte lämp-
ligen kunnat tillskrivas någon viss författare eller utgivare eller som utgivits 
anonymt. Först redovisas utgåvorna och översättningarna av de heliga skrif-
terna tillsammans med de skrifter som främst avser dessa, under rubriken 
BIBLICUS APPARATUS. De övriga, alltså antingen flera författares sammanlagda 
alster eller frukterna av en enda hjärna men en anonym sådan, och av vilka 
många redan tidigare hittat sin plats i den första delen då deras författare 
avslöjats, har jag sedan delat in i 34 klasser, vilka räknas upp alfabetiskt i 
den innehållsförteckning som står först i den delen. 

Dem som genom något gemensamt ord, nämnt på framträdande plats i bör-
jan, förrådde någon släktskap, har jag valt ut så att de kunde sammanföras till 
en och samma klass. Av detta slag är ACADEMIAE, ACTA SOCIETATUM, ADAGIA, 
ALPHABETA, CATALOGI, EPISTOLAE, ITINERARIA, LEXICA etc. De övriga har jag 
samlat under någon generell beteckning, allteftersom de var av besläktat in-
nehåll eller av samma beskaffenhet, alltså ANTIQUITATES, ARTES, CALENDARIA, 
EPHEMERIDES, GRAMMATICALIA, LITTERAE HUMANIORES, HISTORICA, JURIDICA, 
MEDICA, OECONOMICA, POLITICA, THEOLOGICA. Den finare indelningen har jag 
lagt efter närhet i titel eller ämne. Under HISTORICA finns det sålunda under-
avdelningarna Annales, Chronica, Diplomata, Sagae, under MEDICA avdel-
ningarna Pharmacopoea och Ars Veterinaria, under THEOLOGICA avdelningarna 
Ascetica, Catechetica, Concilia, Confessiones, Homiletica, Ritualia etc. De 
skrifter som möter en under var och en av dessa klasser har jag ordnat i en 
alfabetisk följd efter titlar, där en sådan ordningsföljd varit lämplig, såsom 
under ACADEMIAE, ACTA, ANTIQUITATES, BIOGRAPHIAE, CATALOGI, EPHEMERIDES, 
PHARMACOPOEA, CONCILIA, RITUALIA etc. 
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Men för de flesta av de återstående har jag utgått från språket och samlat 
verken i olika familjer, men så att även dessa avlöser varandra i en alfabe-
tisk följd, såsom under BIBLIA Aegyptiaca, Aethiopica, Anglicana etc., under 
EPISTOLAE efter språk Anglice, Belgice, Gallice, Germanice etc. Men för käl-
lorna till den världsliga historien och i lagutgåvorna har jag ansett att inte 
språkets namn utan den nations namn, som de närmast avsåg, skulle vara 
den bästa länken till ett finare samband, varvid jag även här lät under-
avdelning arna följa alfabetiskt på varandra. Därför redovisas under HISTORICA 
verken så att på Aegyptus följer America, Anglia, Arabia etc., och på lagarna 
för Ang lia följer lagar för Batavia, Bohemia etc. 

Men då jag begrep att det lätt skulle kunna hända att jag inte skulle få alla 
läsares medhåll i att bygga dessa stora och små grupper och att någon skulle 
tycka att det ena och andra arbetet borde sökas på det ställe där det inte pla-
cerats av mig, så har jag gjort två register, varav det ena visar alla generella 
beteckningar, det andra redovisar de katalogsidor där de skrifter åter finns, om 
vilka jag misstänkt att det skulle råda någon tveksamhet eller komplikation.

Med den korthet, som jag i övrigt – fruktar jag – eftersträvat i alltför hög 
grad, synes det kanske föga förenligt att jag i denna senare del tagit in olika 
verk som jag redan tagit med i den första delen och som inte utgivits anonymt. 
Men bortsett från att de förutsättningar, som jag i början satte upp för mig då 
jag inte visste hur stor katalogen skulle bli, inte tvingade mig på samma sätt 
när jag kom närmare slutet, så har dessa upprepningar inte ökat katalogens 
omfång med mer än knappt tre små ark. Det är vidare långt ifrån så att jag 
tycker att jag har tagit in något överflödigt. Jag skulle tvärtom våga hävda att 
varje mera rättvis läsare skulle gilla att jag en gång till i korthet har angivit 
titlar av ett sådant slag som visserligen ger ett uttryckligt namn på författare 
eller utgivare men som dock är mycket mera kända och envist hänger kvar 
i minnet under sitt eget namn, såsom The Ruins of Balbec, The Ruines of
Paestum, Les Ruines de Palmyre, Marmora Oxoniensia, Monumento d’Her-
colano, Colonna Trajana och alla de andra, som jag en gång till tagit med i 
klassen ANTIQUITATES och då hänvisat till ROBERTUS WOOD, THOMAS MAJOR, 
MICHAEL MAITTAIRE, HUMPHREDUS PRIDEAUX etc.   

Vidare hoppas jag att det inte kommer att misshaga någon att hela beståndet 
av tidningar samlats på ett ställe, fast jag nämnt vissa av dem i det föregå-
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ende under BAYLE, BERNARD, LE CLERC, DÖDERLEIN, KLOTZ, LA ROCHE, SALLO,
SCHELHORN etc., särskilt som många av dem fortsatts av andra än de som 
grundat dem. Därför anförs de även av denna anledning av de lärda sällan 
under den förste eller de följande utgivarnas namn utan mycket oftare under 
sin titel, såsom t.ex. Bibliothèque Universelle, Choisie, Germanique, Raisonnée, 
Journal Britannique, Journal de Sçavans, Mercure Historique, Svenska Ad   ressen, 
Svenska Archivum, Allmänna Archivum, Historiska Archivum, Allmän na Maga-
zinet, Götheborgska Magazinet, Historiska Magazinet, Stockholms Magazin etc.

Då vidare namnen på de personer, som är berömda för gärningar och för-
tjänster i staten eller litteraturen, är mycket lättare att minnas än namnen på 
de författare som sammanställt biografier över dem och det mycket ofta är 
viktigt att veta om det finns en biografi över den ene eller andre minnesvärde 
mannen eller kvinnan, ansåg jag att det skulle vara kärt och nyttigt för många 
att ha en alfabetisk lista över alla de olika böcker av detta slag som universi-
tetsbiblioteket äger. Slutligen ansåg jag att bibliotekarierna åtminstone skulle 
anse det för ofarligt att med katalogerna över boksamlingar och museer, som 
till största delen endast skiljs åt av ägarnas namn, blandades de andra som 
även finns i den första delen av katalogen. 

Detta fel, om det nu är något fel att upprepa något som är till nytta ur en 
annan synvinkel, är diametralt motsatt ett annat fel som absolut inte vore 
försvarligt, om ingenting hade börjat tryckas förrän alla de anonyma skrifterna 
genomgåtts med all tänkbar noggrannhet. Ty det har hänt att jag upptäckt de 
verkliga författarna till några av de anonyma skrifterna först efter det att den 
första delen blivit tryckt. Dessa saknas alltså på några enstaka ställen, dit 
läsaren hade bort hänvisas från den senare delen. Jag ansåg det mera tillfreds-
ställande att lägga till dessa namn inom parentes efter titeln på verket, vilken 
dock borde tas med bland de anonyma, än att ta bort dem från bägge ställena 
och så beröva läsarna dem helt och hållet som om de fortfarande var okända.

Jag har tillfogat tre bihang. Det första tar upp de i Konstantinopel tryckta 
böcker som den berömde Ulrik Celsing och den vördnadsvärde Adolf Fredrik 
Sturtzenbecker har donerat till Uppsala universitet. Det andra bihanget redo-
visar de tolv arabiska böcker som utgått från tryckeriet vid klostret Marhanna 
i Schuair, likaledes skänkta till universitetet av Sturtzenbecker, vilkas titlar 
den berömde professor Gustav Knös välvilligt uttolkat. Det tredje bihanget, 
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som upptar vissa skrifter som saknas i universitetsbiblioteket men som finns 
i biblioteket vid Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala, har jag offentlig-
gjort med sällskapets samtycke för att särskilt de som här i Uppsala sysslar 
med litteratur inte skulle vara ovetande om dessa resurser, som är närmare 
tillgängliga än de kanske trott och inte stängda för någon vetenskapsman.

Närmast före början på första delen finns de verk vilka antingen framtill 
eller under företalet anges med några bokstäver som tillsammans skulle ange 
författarnas namn och ställning. Jag har ordnat dessa efter den sista bokstaven, 
fast denna i många fall inte är tillnamnets begynnelsebokstav. I samma serie 
har jag också infogat de bokstäver vars verkliga innebörd jag lyckats utröna 
och som redan finns redovisade under sina författarnamn i katalogen. Men 
mera nyligen upplösta namn har jag tillfogat inom parentes till de verktitlar 
som finns i detta register.

Bibliografer har ofta klagat över att siffertalen 4, 8, 12, 16, som allmänt 
används för att ange bokens format, har den olägenheten med sig att de lätt 
kan sammanblandas med de närmast föregående siffertalen, vilka anger 
utgivningsåret, och sålunda ofta ger anledning till misstag. Den berömde 
Kayser ansåg att dessa knappast inte kunde undvikas på något annat sätt än 
att dessa tecken placerades direkt efter verkets titel, alltså t.ex. J. Jac. Moyser, 
Bibliotheca Manuscriptorum. 4. Nürnberg 1772. På samma sätt gjorde också 
före honom de som sammanställde Catalogus Bibliothecae Tigurinae. Men 
jag tyckte dels att placeringen sist var mer passande, dels att samtidigt all 
dubbeltydighet kunde undvikas om dessa siffertal byttes ut mot lika många 
bokstäver, så att precis som redan bokstaven F länge har betecknat foliofor-
mat, så skulle bokstäverna Q O D och S beteckna storlekarna Kvarto, Octavo, 
Duodecimo och Sedecimo. Men då många gånger skillnaden mellan typerna 
Q och O är obetydlig har jag, för att avlägsna även denna svårighet, valt att 
uttrycka utförande i kvartoformat med de två bokstäverna ”Qv.”.

Skrivet i universitetsbiblioteket i Uppsala den 25 maj 1814.

PETRUS FABIANUS AURIVILLIUS,
Uppsala universitets bibliotekarie.
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a Detta hade en gång funnits på det västmanländska godset Fullerö till 
glädje för konungens rådsherre greve Jacob Cronstedt, efter vilkens död 
det överförts till Stockholm år 1757 till kronprinsens bruk, sedan riksens 
ständer betalat 60.000 daler kopparmynt för det till grevens änka. Detta 
Gustav III:s första bevis på generositet mot Uppsala universitet omfattade 
3.017 band, dels tryckta i Sverige, dels utgivna i utlandet men utarbetade 
av svenskar, dels till sist skrivna av utlänningar för att belysa svenska 
förhållanden.

b ”Mot vår förmodan gick 6 år åt för att göra i ordning själva den alfabetiska 
katalogen och renskriva den tydligt. Därpå gick ett år åt till att kontrol-
lera den och lägga till nya böcker, och till detta kom så två hela år under 
vilka den våndades under pressen. På det sättet fullbordades till sist ett 
nioårigt arbete.” HYDE i företalet till katalogen över Bibliotheca Bodleyana 
i Oxford.

c Jag har alltså inte tagit med någon bok som är nyare än detta år eller 
tryckt under de följande, för att den, som senare skulle få i uppgift att 
göra supplementen, säkert skulle veta från vilket år han skulle börja.

d Under fullgörandet av mitt värv, i och för sig mycket angenämt, har jag 
haft den sällsynta ödets lycka att nästan varje år ha fått känna mig glad 
och upplyft av något uppseendeväckande bevis på offentlig eller privat 
frikostighet mot biblioteket.

  Jag hade knappt tillträtt ämbetet år 1787 förrän en mängd medicinska 
titlar kom och skulle tas emot, vilka föregående år asserssorn vid Collegium 
medicum, doktor ZACHARIAS JOHANNES STRANDBERG, lovat att inom kort sända 
och till vilka han år 1791 lade ytterligare ett antal, så att antalet böcker 
så steg till 875, oräknat 5.228 medicinska doktorsavhandlingar.1 För att 
denna resurs skulle fortsätta att växa, inte blott testamenterade han 550 
daler till denna användning utan bestämde också, att ett årligt belopp 
skulle läggas till något slumpvis, när ett stipendium som han instiftat för 
medicine studerande, ibland var vakant.

  Samma år anlände äntligen till Uppsala en mycket värdefull samling 
av arabiska, persiska, turkiska och grekiska böcker (227 band), till största 
delen handskrivna, vilken magister ADOLF FREDRIK STURTZENBECKER, lega-
tionspräst vid kungliga svenska beskickningen till hovet i Bysans, hopbragt 
i Konstantinopel och Grekland och år 1783 testamenterat till Uppsala 
universitet.

 Davidsson, Åke, Litteratur om Uppsala universitetsbibliotek och dess samlingar. Bibliografisk förteckning. 
Uppsala 1977. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 20.) Nr 293.

1
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2 Davidsson (1977), nr 280; ang. Lidén, se även Davidsson, Åke, Litteratur om Uppsala universitetsbibliotek 
och dess samlingar. Bibliografisk förteckning. Supplement. Uppsala 1989. (Acta Bibliothecae R. Universitatis 
Upsaliensis, 28.) Nr 1614–1616.

3 Inventerade av E. G. Geijer. Davidsson (1977), nr 823–824.

  I början av år 1788 genomdrev hos hans höghet kronprinsen, då univer-
sitetets kansler, med en ödmjuk böneskrift detta universitets kemiprofes sor, 
riddaren av Kungl. Vasaorden, magister JOHANNES AFZELIUS, att TORBERN 
BERGMANs fysiska, kemiska och mineralogiska bibliotek, 1.090 volymer, som 
han året innan genomdrivit skulle förvaras i laboratoriebygg naden, utan 
dröjsmål skulle övergå i universitetets ägo, varigenom den stora bristen 
på litteratur i dessa ämnen skulle avlägsnas. Han tillfredsställde inte ens 
i och med detta sin iver att gagna ett allmänt gott syfte utan erbjöd därtill 
ytterligare 333 daler, som han gradvis skulle förbruka på att skaffa de 
tillskott som han ansåg vara mest nyttiga och nödvändiga.

  Samma år gavs tillfälle att inhösta en glädjande skörd (3.918 volymer) 
av såväl äldre som yngre skrifter, särskilt i litteraturvetenskap och de 
elegantare konsterna och litteraturen, från det Lidénska biblioteket, som 
professor JOHAN HINRIC LIDÉN grundat här i Uppsala redan år 1779. Senare 
hade han klokt ändrat reglerna för samlingen och år 1787 bestämt att den  
skulle delas mellan landets universitet och gymnasiet i Linköping, dock 
med det villkoret att universitetsbiblioteket i Uppsala skulle ha rätten att 
välja först.2 Till detta hade han frikostigt lagt 2.444 daler, som skulle tjäna 
till att köpa nya böcker och avlöna en amanuens.

  År 1789 fick jag genom tillmötesgående från högvördiga konsistoriet 
vid Uppsala domkyrka tillträde till domkyrkans gamla bibliotek. Då jag 
såg att det var fullt av gamla och mera sällsynta böcker från början av 
bok tryckarkonstens första århundraden anhöll jag om tillstånd att pla cera 
dessa bredvid deras likar i universitetets bibliotek. Kon sistoriets ledamöter 
ansåg att bifall till denna anhållan även av den anledningen inte borde 
nekas, att vissa böcker redan var skadade av mögel, vilket berodde på den 
fuktiga förva ringen. 217 band återstod, till vilka ärkebiskop Uno von Troil 
lade 21 av samma ålder och sällsynthet ur sitt eget bibliotek.

  År 1792 fick jag på Stockholms slott i närvaro av dåvarande prinsen 
och universitetskanslern, nu vår höge konung Karl XIII, icke utan stor 
sinnesrörelse emotta två lådor att föra till Uppsala, den ena mycket stor, 
vilka som en sista pant på sin sant konungsliga ynnest mot vårt universitet 
den frikostige konung GUSTAV III anförtrott i dess vård genom sitt testa-
mente, egenhändigt skrivet den 23 juni 1788. De innehåller ”böcker och 
minnesvärda skrifter”,3 för att använda den milde konungens egna ord, 
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”som han samlat under sina utlandsresor”, men de skulle inte få brukas av 
någon förrän 50 år förflutit från hans dödsdag, vilket han även uttryckligen 
förordnat om i en särskild paragraf i testamentet.

  Samma år behagade det Hans Kungl. Majestät att med sin auktoritet 
godkänna det som universitetets konsistorium hade föreslagit, nämligen 
att öka den summa, som ur universitetets medel årligen skulle anslås till 
bibliotekets bruk, med 200 daler.

  År 1793 berikades den icke föraktliga mängd böcker i matematik, som 
redan fanns sedan länge i biblioteket, med en donation av kanslirådet, 
riddaren av Kungl. Nordstjärneorden, magister DANIEL MELANDERHJELM, 
i 28 år astronomie professor vid detta universitet. Och han försummade 
därefter inte heller att ofta och överallt ifrån samla viktigare matematis-
ka arbeten, så att år 1810, som var hans levnads sista år, den Melander-
hjelmska donationen uppgick till 690 volymer. Den kommer dessutom att 
växa även efter den berömde mannens död, då han testamenterade 500 
daler till biblioteket för att ytterligare sörja för dess tillväxt.

  Samma år meddelade i ett brev till prokanslern överhovstallmästaren, 
kommendören med stora korset av Vasaorden, friherren CARL OXENSTIERNA, 
att han, så som ärkebiskopen rått honom, hade avsett den boksamling åt 
Uppsala universitetsbibliotek, vilken han förvarade på sitt gods Harg i 
Uppland, bestående av 1.389 böcker och 317 tavlor. Hans bror och arvinge, 
en av rikets herrar, kungl. överhovjägmästaren och kommendören av 
Kungl. Nordstjärneorden, riddaren av Karl XIII:s orden och Svärdsorden, 
friherren AXEL OXENSTIERNA gav därefter detta hans löfte all den giltighet 
som svensk lag kräver av ett testamente.

  Genom att år 1794 hit överföra 317 handskriftsvolymer fullgjorde 
överstelöjtnanten och riddaren av Kungl. Svärdsorden OLOF VON CELSE sin 
högvördige faders önskan. Ty år 1786 hade i brev ställt till akademiska 
konsistoriet Lunds universitets prokansler, kommendören av Kungl. 
Nordstjärneorden, doktor OLOF CELSIUS lovat att han, så snart hans av en 
långvarig sjukdom brutna krafter det tillät, skulle till det universitet, vid 
vilket hans fader verkat i 57 år och han själv i nio, överlämna till evärdligt 
ägande alla de handskrifter, som han själv och hans svåger STIERNMAN varit 
i tillfälle att förvärva.4

  CARL ALBERT ROSENADLER, som omfattat Uppsala universitet med outsläck - 
lig välvilja, det universitet där han hade blivit undervisad av sin fader, 
den berömde professorn JOHANNES UPMARK, gav – trogen sin faders mönster 

4 Davidsson (1977), nr 490.
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– ärkebiskop von Troil en katalog, när denne frågade honom om det 
bibliotek som han med mycket möda och stora utlägg skapat i Stockholm, 
och bad honom att  få den tillbaka så snart som möjligt med uppgift om 
vilka böcker som saknades i universitetsbiblioteket. Jag satte märken för 
3.017 stycken som han samtliga nådigt lät forsla till Uppsala med samma 
frikostighet, med vilken han tidigare donerat 3.009 volymer till Kungl. 
veten skapsakademiens bibliotek i Stockholm. Samma mycket lyckliga år 
skänkte änkan MARGARETA CATHARINA TRAST som ett tillägg till sin älskade 
makes tidigare skänkta bibliotek (se ovan under 1788) femton volymer från 
det byte av litteratur som den berömde BERGMAN haft med de mest lärda 
män över hela Europa. Denna frikostighet efterliknades av änkan efter 
hovstallmästaren ANDERS REUTERSTAM, välborna MARIA LOVISA PANTZER HIELM, 
som donerade 51 böcker om ridkonsten till universitetsbiblioteket.

  År 1795 testamenterade vid sin död friherre GEORG OTTO FLEETWOOD till 
universitetsbiblioteket 129 volymer i grekisk och orientalisk filologi, vilka 
han nyttjat med sällsynt flit och njutning.

  År 1800 fick det medicinska facket, redan tidigare utmärkt rustat 
genom Strandbergs donation (se ovan under 1787), nya klenoder genom 
fri kostigheten hos den det året avlidne stadsläkaren i Uppsala, doktor 
CHRIST. ERNST BOECLER, som vid sin död testamenterat till universitetsbib-
lioteket 1.888 band tillsammans med 481 medicinska doktorsavhandlingar 
som framlagts vid utländska universitet.  

  Då år 1801 universitetets finanser genom kunglig befallning blev om-
ordnade, avsattes även  en större del av avkastningen till biblioteket genom 
ett tillskott av 133 daler årligen.

  Universitetets professor i historia, ledamoten av Kungl. Nordstjärne-
orden, doktor ERIK MICHAEL FANT hade redan ofta visat sin kärlek till biblio-
teket genom att ha skaffat många såväl tryckta som handskrivna böcker 
och ett stort antal diplom på pergament. Då han år 1805 skulle avgå från 
ämbetet att vara rektor magnificus, lämnade han dessutom till biblioteket 
en låda full av outgivna skrifter, vilka, när de blir tillgängliga efter en 
bestämd tid, kommer att kasta mycket ljus över fäderneslandets historia.

  Biskopen i Kalmar stift, ledamoten av Kungl. Nordstjärneorden, 
doktor MARTIN GEORG WALLENSTRÅLE donerade samma år till det älskade 
universitetet ur den lit terära apparat, som både han själv och hans fader, en 
gång bibliotekarie i Uppsala, hade skaffat sig under resor till främmande 
länder, 268 volymer tillsammans med några handskrifter.5

5 Davidsson (1977), nr 268.
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  År 1806 överlämnades till universitetets konsistorium, i namn av för-
eningen Regi et Patriae, av svenska kyrkans ärkebiskop, universitetets 
prokansler, kommendören av Kungl. Nordstjärneorden och en av de ader-
ton i Svenska akademien, doktor JACOB LINDBLOM 1.200 daler, vars årliga 
avkast ning skulle gå till en ung studerande av historia och den elegantare 
litteraturen, på villkoret att han skulle vinnlägga sig om att efterforska 
källskrifter för framtida undersökningar om den gustavianska tiden, 
vilka kunde förvaras i universitetsbiblioteket. Detta har lyckats så över 
förväntan väl, att universitetsbiblioteket har detta initiativ att tacka för 
inte blott ett stort antal tryckta böcker utan framför allt mer sällsynta 
handskrivna arbeten.

  Från CELSINGs hus i Stockholm hade jag samma år med mig en värdefull 
samling av böcker och handskrifter, mest orientaliska, som år 1804 hade 
testamenterats till Uppsala universitet av Sveriges konungs under nio 
år utomordentliga sändebud vid Höga Porten, kommendören av Kungl. 
Nord stjärneorden ULRIK CELSING. Handskrifterna var arabiska, persiska 
och turkiska, 55 till antalet, mycket vackert både skrivna och bundna. 
Den allra vackraste var dock en handskrift med de fyra evangelierna på 
latin, skriven år 1045 till kejsar Henrik III:s bruk och elegant prydd med 
guld och olika målningar.

  År 1808 anlände hit en testamentshandling, som undertecknats år 1803 
och vari vår befullmäktigade minister vid hovet i Bysans, kommendören av 
Kungl. Nordstjärneorden PER OLOF VON ASP berikade Uppsala universitet, 
sin gamla amma, med den största penningdonation som givits den sedan 
dess grundande eller 28.000 daler, varav 20.000 skulle placeras i en sti-
pendiefond men 8.000 frikostigt bestämdes för bibliotekets bruk. Därvid 
medgav han samtidigt biblioteket att ur de återstående böckerna välja dem 
som universitetet fortfarande saknade. Då jag senare fick tillgång till en 
katalog över böckerna genom statssekreteraren och riddaren av Kungl. 
Nordstjärneorden ERIK BERGSTEDT, som von Asp utsett till testamentsexe-
kutor, valde jag ut 135 volymer framför allt inom ämnesområdet national-
ekonomi.

  År 1812 lyckliggjorde konung KARL XIII, i minnet av den stora frikostig-
het som han en gång visat universitetet, då han var dess kansler, biblioteket 
med en årlig ökning av anslaget om 250 daler, sedan universitetets inre 
förvaltning ånyo stabiliserats. 

  År 1813 besökte jag kungl. huvudstaden för tredje gången för att 
därifrån hämta hem en skatt av geografiska, topografiska, ikonografiska 
och andra planscher, dels målade, dels etsade i koppar, till ett antal av 
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över 5.000. Kommerserrådet, greve CARL DAVID GYLLENBORG hade, utan att 
spara vare sig möda eller utgifter, antingen köpt dem eller rentav ritat av 
dem och någon gång sagt att han skulle skänka dem till Uppsala universitet. 
Att han sagt detta var giltigt som ett testamente för hans arvingar, vilka var 
hans excellens, en av rikets herrar, justitiestatsministern, riddaren och 
kom   mendören av Kungl. Maj:ts orden, greven FREDRIK GYLLENBORG och 
rytteriöversten, högvälborne greven GUSTAV THEODOR TAUBE. Biblioteket 
er känner härmed att den resurs det genom deras frikostiga givmildhet 
erhållit inte kunnat erhållas på något annat sätt.

  Då jag tänker på dessa samlade skatter, dessa kära tillgångar och 
glansfulla prydnader av böcker, handskrifter, planscher och bilder och 
står i begrepp att skryta med att detta bibliotek blivit mera lyckliggjort 
än vad som varit rätt att hoppas, kallas jag till prokanslern, som vid min 
ankomst visar mig ett brev med bud om en välgärning som måste skattas 
synnerligen högt, antingen man tänker på dess upphov, tidpunkten eller 
innehållet. Ty brevet meddelade att det behagat hans kungliga höghet, 
Sveriges kronprins KARL JOHAN, kansler för Uppsala universitet, som nu 
är mycket upptagen med krigets och fredens värv med inriktning inte 
blott på Sverige utan på hela Europa, att inte blott bevilja universitetets 
önskningar utan även gå dem till mötes med högsta frikostighet. Som 
förmedlare av detta verkade svenska kyrkans ärkebiskop, kommendören 
av Kungl. Nordstjärneorden, en av de aderton i Svenska Akademien, 
doktor JACOB LINDBLOM, som hade efterträtt Troil i hans tunga ämbete och 
även för vidare dennes mot universitetet och biblioteket vänligt stämda 
sinnelag, så att det är klart och tydligt att han ännu håller sin tidigare 
förbindelse med dem båda i kärt minne. Så snart han därför fått veta att 
de handskrifter, som biskopen i Härnösand, kommendören av Kungl. 
Nordstjärneorden, en av de aderton i Svenska Akademien, doktor CARL 
GUSTAF NORDIN, dels skrivit själv i stort antal, dels samlat med stor iver, nu 
utbjöds till försäljning av dennes arvingar, började prokanslern genast 
tänka på hur dessa rikedomar skulle kunna införlivas med universitets-
biblioteket. Men då han mycket väl viss te att dettas medel var bestämda 
för vissa särskilda ändamål och inte alls skulle räcka till för denna utgift, 
förelade han den givmilde fursten hela ärendet i ett brev. Då denne fick 
veta att de skrifter det rörde sig om var både sällsynta och outgivna och 
utmärkt ägnade att belysa den svenska historien och språket,  lovade han 
frikostigt att själv stå för den begärda summan av 3.000 daler och att 
därpå skänka hela denna skatt till universitetet. Och för att inte i någon 
ens den minsta utsträckning Uppsalas forskare skulle gå miste om nyttan 
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av denna stora frikostighet uppdrog han nådeligen uppgiften att så snart 
som möjligt genomföra affären åt hans excellens, greve MAGNUS FREDRIK 
BRAHE, en av rikets herrar, riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts 
orden, riddare av Karl XIII:s orden och tillförordnad som kansler för 
universitetet. Även om det sedan länge fanns många bevis för vad uni-
versitetet har denne välvillige mecenat att tacka för, så måste till dessa 
fogas att han genast kallade till sig statsrådet, kommendören av Kungl. 
Nordstjärneorden, riddaren av Karl XIII:s orden, en av de aderton i 
Svenska akademien, friherren GUDMUND ADLERBETH och landshövdingen, 
statssek reteraren, kommendören av  Kungl. Nordstjärneorden och en av de 
aderton i Svenska akademien NILS ROSÉN VON ROSENSTEIN, båda sedan länge
bekanta med biskop Nordin och vänligt eller kanske snarare gynnsamt 
stämda mot Uppsala universitet, och förelade dem noga villkoren för 
att genomföra affären, granskade köpebrevet och fick det, försett med 
hans namnteckning, accepterat av Nordins arvingar. Sedan kanslirådet 
och universitetets kanslerssekreterare JOHANNES JULIUS BECKMARK i brev 
välvilligt meddelat mig, att detta hade genomförts så snabbt och likaså 
lyckligt i Stockholm, har jag i dessa senaste dagar mottagit att införliva 
med bib  l ioteket 2.400 handskrivna volymer, vilka av fler än en anledning 
måste betecknas som mycket värdefulla. Och för att inte en bibliotekarie 
skulle sakna någon anledning att vara glad, medföljde även en katalog, 
som sammanställts med stor omsorg och möda av professorn i historia vid 
detta universitet, ledamoten av Kungl. Nordstjärneorden, doktor ERIK 
MICHAEL FANT, som ville att hans gamla och obrutna vänskap med den tidi-
gare ägaren och hans medfödda och många gånger förklarade generositet 
mot biblioteket, vars vice föreståndare han en gång varit, skulle få ännu 
ett uttryck i detta nya och mycket nyttiga alster.6

  För övrigt har jag i bibliotekets journal till vördnadsfullt och tacksamt 
minne skrivit in 70 namn på män, inte blott svenskar utan även utlänningar, 
som genom att skänka böcker, totalt 428 volymer, har visat sitt välvilliga 
sinnelag mot litteraturen och dem som arbetar därmed. 

  Då man alltså räknar ner dessa bevis på en mycket generös vilja, får 
man det totala antalet böcker till 17.270 stycken. Om till dessa läggs de 
16.147 böcker som till rättvist pris skaffats i bokhandlarnas bodar, på 
offentliga bokauktioner eller i privata köp eller som enligt kungligt påbud 
överlämnats av Sveriges tryckerier, är det uppenbart att universitets-
biblioteket från år 1787 berikats med ungefär 33.400 band. Dess likvida 

6 Davidsson (1977), nr 1249–1265; Davidsson (1989), nr 1941–1945.
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medel för att underhålla och befrämja dessa samlingar har under samma 
tid utökats med 21.450 daler.

e ”Till sist måste man säga att människan inte alltid är lika i stånd till ett 
arbete, i synnerhet inte till ett så ansträngande. Ibland är man tålmodig, 
noggrann och tillräckligt outtröttlig och man låter sig inte tas därifrån 
eller inte avskräckas av några svårigheter. Ibland åter är man kallsinni gare, 
man skulle gärna vilja komma framåt och man skyndar mot slutmålet, och 
i sådana stunder kan  månget sammanblandningsfel eller ute läm ningsfel 
uppkomma.” (Katalogen över biblioteket i Thüringen, företalet.)

f ”I den alfabetiska ordningen tvekade jag därefter om vilken plats jag 
skulle ge åt en författare, som brukat kallas med ett dubbelt eller tredub-
belt namn. Ibland är en och samme författares namn så olikartade och 
förekommer på så olika sätt att det är nödvändigt att placera åtskilliga 
för fattare inte blott på tre ställen utan på fyra eller ibland på sex eller 
sju ställen. Därför har jag placerat honom på det ställe som jag ansåg 
närmare till hands att hitta honom på, och ibland har jag ansett det mera 
ändamålsenligt att hänvisa läsaren från det ena namnet till det andra, där 
författaren redovisas.” JOHAN ALBERT FABRICIUS, Bibliotheca Latina mediae et 

infimae aetatis.
g I en liten utmärkt bok: Über die Manipulation bey der Einrichtung einer Bibli-

othek und der Verfertigung der Bücherverzeichnisse etc. av ALBRECHT CHRISTOPHER 
KAYSER, Bayreuth 1790. O.
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Liksom Uppsala akademi är, från forna tider, ett vördnadsbjudande monument 
av svenska statens ära och förmåga, så är ock dess bibliotek ett ypperligt 
vittne av det levande nit för lärdom som utmärkte Sveriges framfarna stats-
män, hjältar och konungar. I dess boksalar omgives man av lärda skatter, 
till en del krigslyckans rov, som minnas tillbaka den härliga tid då svenska 
fanorna segerrika svängdes över Tysklands, Böhmens och Polens landamären. 
Över ett sådant bibliotek kan en av trycket utgiven katalog ej vara annat än 
högst viktig, och vi tvekar ej att räkna den bland nationalärans monument, 
såvida hos oss, som i andra stater, litterära skatter och stiftelser får utgöra be -
ståndsdelar därav. Innan vi företar granskningen av detta verk, ville vi meddela 
några underrättelser om de offentliga bibliotek som finnas i Sverige. Så högst 
ofullständiga dessa än är, torde de dock i någon mån bidraga att skingra det 
egyptiska mörker, som omhöljer denna gren av vår lärdomshistoria, och här och 
där träffa de sovande väktarna, som måhända uppvaknar och be sinnar sig att 
med mera nit, än hittills, akta och värdera vad dem anförtrott är.

Om den ofta upprepade anmärkningen ej kan motsägas, att intet svenskt 
bibliotek i anseende till antal och rikedom på böcker och dyrbarheter kan 
jämföras med de större utländska, är det lika visst att intet land har ett sådant 
överflöd på särskilda mindre boksamlingar. Endast huvudstaden har flera 
sådana, i visst avseende publika, av vilka några till allmänt begagnande är 
öppna. Det förnämsta bland alla är det KUNGLIGA RIKSBIBLIOTEKET, grundat 
av kung Gustaf I och sedan egentligen riktat av kung Carl X Gustaf, som 
därmed lät förena åtskilliga i Tyskland och Polen erövrade boksamlingar. Att 
detta bibliotek ändock icke för närvarande är talrikare kommer dels därav 

Swensk literatur-tidning. 1814:43–1814-10-29. Spalt 665–680; 1814:45–
1814-11-12. Spalt 703–712; 1814:46–1814-11-19. Spalt 713–728.1

L. Hammarsköld & J. H. Schröder, recension av Cata logus 
librorum impressorum Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis

1 J. A. Almqvist, Sveriges bibliografiska litteratur, II, nr 2810, noten.
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att år 1663 den dåvarande kunglige bibliotekarien Gripenhjelm lät uttaga 
och efter föregivande uppbränna ett stort antal böcker,2 dels därav att 1698
en eld svåda övergick biblioteket, där det då i slottet Tre Kronor var upp - 
ställt, och förtärde omkring 12.000 volymer, handskrifter och tryckta 
böcker. Emellertid har det dock återväxt till en icke ringa betydenhet genom 
Sparwenfeldtska, Celsingska och flera privata donationer. Men sin dyrba-
raste tillväxt erhöll det först 1778, då efter Antikvitetsarkivets upphörande 
dess samlingar till en del därmed förenades, och sin största genom före detta 
konungens frikostighet, som icke allenast dit skänkte sin faders, kung Gustaf 
III:s, handbibliotek utan även, jämte det han reglerade tjänstemännens förut 
nog knappa avlöning, anslog en ej ringa fond till böckers årliga inköp. Det 
kungliga biblioteket består därför numera av något över 40.000 volymer och 
är uppställt i Kungl. Slottets norra flygel, där det alla dagar utom lördagarna 
från kl. 10–1 förmiddagen är tillgängligt. Men då ännu ingen förteckning 
över denna boksamling är tryckt känner man endast dess skatter av M. von 
Celses Historiola Biblio thecae Regiae Stockholmiensis (Stockholm 1751, 8:o), 
Handlingar om begärdt understöd för Kongl. Maj:ts och Riksens Bibliothek 
(Stockholm 1771, 4:o), Ecloga sive Catalogus librorum manuscriptorum et 
impressorum quibus J G Sparvenfeldius adauxit Bibliothecam Regiam Stock-
holmiensem (Holmiae 1706, 4:o), utav G. Peringer Liljeblad mästerligen 
uppsatt, samt av åtskilliga anteckningar i Kungliga Bibliotekets Tidningar, 
Lyceum och flera periodiska skrifter.

Det äldsta biblioteket i huvudstaden näst det Kungliga är STOCKHOLMS 
STORSKOLAS dock icke betydliga bibliotek, om vilket man kan läsa <i> Uppfost-
ringssällskapets Tidningar 1785, s. 715. Rikare och i allt avseende betydligare 
är KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIENS bibliotek, ungefär lika gammalt med själva 
akademin. Sin betydligaste tillväxt vann detsamma 1780, då dess ledamot, 
presidenten och riddaren Rosenadler, skänkte sin rika samling av svenska 
tryckta böcker, över vilka en förteckning utgavs i Stockholm 1780 (276 sidor, 

2 Recensenten kan icke avhålla sig att till sina läsares förundran ur rådsprotokollerna för år 1663 pag. 314 
anföra beviset för denna uppgift. ”Den 8 april. Protokoll hållet i rådskammaren om eftermiddagen, i drott-
ningens frånvaro. Herr riksdrotsen, herr rikskanslern, greve Carl Leijonhufwud etc. Sekreterare Gripenhielm 
förfrågade huru han sig skall förhålla med de böcker som kunna finnas i Kungl. Maj:ts bibliotek och innehålla 
antingen paskiller eller andra förargliga saker som mera kunna förarga dem som där läsa uti än bidra till 
någon uppbyggelse, om de icke måtte tagas där ut och kastas på elden? – Resolution: Gillas, och må bemäl-te 
sekreterare se därefter att sådant bliver efterkommet efter såsom sådana böcker intet tjäna uti biblioteket.”
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4:o). Om man med denna förenar den förteckning på Kungliga Vetenskaps-
akademiens boksamling, som, uppsatt av Wargentin, utkom i Stockholm 1768 
(48 sidor, 4:o), ävensom de förteckningar, vilka i akademiens handlingar 
år  ligen i senare tider blivit meddelade över förärade böcker, erhåller man 
om detta bibliotek ett ungefärligt begrepp, vilket även är enda medlet, då 
detsamma för allmänheten är en sluten skatt. Så är även förhållandet med 
SVENSKA AKADEMIENS bibliotek, grundlagt genom en donation av herr Lindahl 
i Norrköping. Detta är icke en gång så vitt man vet ordentligt uppställt; åt-
minstone låg det ännu för några år sedan i sina lårar inpackat hos den med 
lön hugnade bibliotekarien. Däremot är till allmänhetens tjänst varje lördag 
upplåtet det betydliga och genom sin planmässiga samling utmärkta VON 
ENGESTRÖMSKA BIBLIOTEKET, som år 1805 blev till offentligt bruk öppnat och 
utgör omkring 18.000 volymer. Om dess rikedom på dyrbarheter kan man vinna 
en aning av de utgivna Handlingar ur Hans Excellens Statsministern Greve 
von Engeströms bibliotek (1:a häftet 1809, 2:a häftet 1813). – Dessutom äger 
KUNGLIGA SUND HETSKOLLEGIUM ett bibliotek, ävensom KUNGLIGA AKADEMIEN 
för de fria konsterna äger en liten boksamling, över vilken en förteckning för 
några år sedan utkom. KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN, LANTBRUKSAKADEMIEN och 
SVENSKA LÄKARE-SÄLLSKAPET har också börjat samla böcker i de dem vardera 
rörande ämnena.

Bland bibliotek utom huvudstaden bör främst ihågkommas Akademiska 
biblioteket i LUND, som räknar sin uppkomst från 1686, då kung Carl XI 
skänkte akademin det vackra Gripenhjelmska biblioteket bestående av 5.350 
volymer. Genom inköp och donationer har det så ökat sig att det år 1805 bestod 
av 20.000 volymer och däribland 237 manuskript. Bibliotekets öden beskrivs 
i von Döbelns Regiae Academiae Lundensis Historia, dissertationsvis utgiven 
i Lund 1740–1742, med G. Sommelius’ Hypomnemata vid densamma (Lund 
1757–63, 4:o). Och fullständigast i de dissertationer akademiens nuvarande 
förtjänte bibliotekarie utgivit, bland vilka i synnerhet böra ihågkommas Memo-
rabilia Bibliothecae Lundensis, varav första tomen, som beskriver bibliotekets 
paleotyper, förlidet år blivit fullbordad, och vi önskar att den snart måtte åtföljas 
av den andra som omfattar manuskripten. – Ibland gym nasiernas bibliotek är 
det i VÄSTERÅS ett av de äldsta. Den bekante biskop Rudbeck är dess stiftare. 
Redan under hans ämbetstid blev en numera högst sällsynt katalog däröver 
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tryckt 1640 under titel Bibliotheca sive Catalogus librorum templi et consistorii 
cathedralis Arosiae (Arosiae 1640, 16 sidor, 4:o). Sin betydenhet har detta 
bibliotek erhållit genom landshövding Sernskölds, direktör A. Hülphers och 
lektorn doktor Gottmarks donationer. Över den sistnämndes donation av det 
kostbara Muhrbeckska biblioteket (3.000 volymer) har man en särskild av 
professor Wallenius uppsatt katalog, tryckt i Greifs wald 1798, (160 sidor, 8:o). 
Icke länge sedan har herr J. H. Schröder börjat att i dissertationer beskriva 
detta med omsorg vårdade bibliotek, som för närvarande lär utgöra omkring 
11.000 volymer. I anseende till talrikhet tävlar med Västerås, och i anseende 
till rikedom på handskrifter överträffas det [av], LINKÖPINGS bibliotek, som 
med rätta kan anses såsom det förnämsta bland gymnasiebibliotek men som 
de senare åren icke varit så vårdat som det i alla avseenden förtjänar.3 Det 
har egentligen uppkommit genom privata donationer, av vilka de i senare tid 
gjorda är ganska betydliga. Viktigaste tillökningen fick detta bibliotek 1757, 
då den lärde Erik Benzelius’ utvalda boksamling av 3.000 volymer inköptes 
och sedan då samma ärke biskops manuskriptsam ling dit förärades av sonen 
1789. Ärkebiskopen doktor Lindblom har i synnerhet om detta bibliotek stora 
förtjänster. Endast under hans ämbetstid har 3.500 volymer tillkommit, så att 
biblioteket år 1805 utgjorde nära 11.000 volymer. Genom hans åtgärd har 
tvenne delar av Linköpings biblioteks handlingar (1793–95, 8:o) blivit utgivna, 
varuti bibliotekets handskrifter är uppräknade och recenserade. Ävensom 
professor J. H. Lidén beskrivit Benzelius’ manuskript och boksamling uti 
Repertorium Benzelianum (Stockholm 1791, 8:o). – Då drottning Christina, på 
anhållan av hennes forna lärare biskopen Johannes Matthiae, till STRÄNGNÄS’ 
bibliotek skänkte en del av de i Prag och Olmütz erövrade böcker<na>, bör de-
samma vara av vikt. Och som sådant är det även bekant genom den Catalogus 
librorum ab antiquis Bibliothecis Pra gensi et Olmuciensi, quibus olim Regium 
Gymnasium Gustavianum Stregnense donaverat Regina Christina, som trycktes 
i Stockholm 1765 (4:o). Med gymnasiets bibliotek blev år 1776 domkyrkans 
bibliotek av 2.450 volymer förenat och särskild katalog utgiven under titel 
Catalogus Bibliothecae templi cathedralis Strengnesensis (Strängnäs 1776, 63 

3 Både Strängnäs’ och Linköpings bibliotek har i senare tider försålt en mängd dupletter, enligt tryckta 
förteckningar, men urvalet därvid har ej varit det bästa, varpå många bevis kommit till vår kunskap. Det 
tillägges såsom en erinran att man vid ett dylikt urval bör äga bokkännedom och använda noggrannhet.
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sidor, 4:o). Detta bibliotek äger en betydlig mängd paleotyper men för övrigt 
är det föga bekant och föga tillgängligt. Det kan dock tilläggas att det förlidet 
år genom prosten Ehrlings donation fick en viktig tillökning och att man nu är 
sysselsatt att i tredje våningen av gymnasiehuset inreda biblioteksrum. – Till 
följd av tryckt katalog är även GÖTEBORGSKA biblioteket bekant. Den utkom 
under titel Catalogus Bibliothecae gymnasii Gothoburgensis ordine alphabetico 
digestus, (Göteborg 1778, 4:o), till vilken tvenne Appendices därstädes utkom-
mo 1785, 1795, 4:o. – VÄXJÖ gymnasiums bibliotek blev under den verksamme 
biskop Wallqvists ämbetstid i synnerhet vårdat och tillökat. Ehuru det i tvenne 
eld svådor lidit förluster, lär det dock nu icke vara så obetydligt. Över den del 
därav som domprosten, doktor Bälter skänkte år 1756 är katalog tryckt utan ort 
och årtal, under titel Catalogus librorum quibus Sv. Baelter, archipraepositus, 
bibliothecam Gymnasii regii Wexionensis locupletavit (4:o). Detta bibliotek har 
även i senare tider blivit ökat genom den bokskatt som fordom var uppställd 
på WISINGSÖ, om vilken se Svenska Mercurius, 4:e årg. 4:e delen sid. 202. – 
Gymnasiebiblioteket i GÄVLE grundlades 1725 då prosten Schäfer därstädes 
dit testamenterade sin boksamling. En underrättelse om detta bibliotek av 
E. M. Fant är införd i Upsala Tidningar 1773, sid. 115–118, varmed kan 
jämföras S. Gestrins Dissertatio de gymnasio regio Gevaliensi (P. I., Uppsala 
1788), enligt vilken biblioteket sistnämnda år utgjorde omkring 3.000 voly-
mer. År 1811 erhöll det en betydlig tillökning genom en del av kanslirådet 
Schönbergs testamenterade boksamling som utgjorde vid pass 2.000 volymer.4 
Andra delen av denne utmärkte hävdaforskares boksamling tillföll gym-
nasiebiblioteket i HÄRNÖSAND vars bokförråd år 1767 blott var 800 volymer 
och som i senare tider vunnit någon betydlighet genom inköp av biskop Hes-
selgrens i synnerhet i orientaliska litteraturen rika boksamling. Utom de få 
notiser som läsas i Kungliga Bibliotekets Tidningar om lärda saker, 1. delen, 
sid. 48, är om detta bibliotek ingenting mera allmänt bekant än att det icke 
befinner sig i den tjänligaste ordning, ehuru därtill ämnade rum finns i det 
vackra, nybyggda gymnasiehuset. – KARLSTADs gymnasium förlorade vid en 
eldsvåda 1752 sitt bibliotek. Fyra år därefter blev likväl grunden lagd till ett 

4 Denna boksamling kom biblioteket tillhanda hösten 1811 men blev i november samma år genom Schönbergska 
arvingarnas föranstaltande sekvestrerad, i anseende till en dem emellan sedan längre tid tillbaka oavgjord 
bytestvist. 
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nytt, då hovjunkaren Rosenadler dit skänkte sin faders, statssekreteraren 
J. Rosenadlers, boksamling. För övrigt är om detta biblioteks beskaffenhet 
icke mera bekant än vad som Ekman i Wermlands beskrifning sid. 140 an-
fört. – SKARA bibliotek har sin upprinnelse av ett domkyrkan från äldre tider 
tillhörigt librarium (Svenska Mercur. 1757, sid. 169) och har sedermera små-
ningom tillväxt mest genom privata donationer, så att det för det närvarande 
består av 6.000 volymer. Sedan Kungl. Maj:t på konsistoriets underdåniga 
hemställan år 1803 anslagit tre fjärdedelar av därstädes det året vakanta 
dom prostämbetets kronotiondelön till bibliotekets förmån reparerades och 
tillbyggdes bibliotekshuset, där boksamlingen blivit uppställd och är numera 
nitiskt vårdad av nu varande bibliotekarien Magnus Luther. – KALMAR biblio tek 
led ganska betydligt genom den sista brand som ödelade en stor del av staden. 
Det hade i biskop Wallenstråle en nitisk beskyddare, som även efter branden 
på allt sätt beflitade sig om bibliotekets bästa. Om dess äldre skick erhållas 
underrättelser i Svenska Mercurius, 1758: september, sid. 369, november 
sid. 247 med flera av Gjörwells periodiska skrifter. – Flera av trivialskolorna 
i de städer, där gymnasium ej finnes, har egna boksamlingar, av vilka de 
flesta är oss obekanta. Trivialskolan i NORRKÖPING har väl den betydligaste. 
Genom herrar Wadströms och Lindahls donationer äger denna skola en god 
boksamling som utgör vid pass 3.000 volymer. – Kungliga krigsakademien 
på KARLBERG har även ett litet föga tillgängligt bibliotek, mest bestående av 
undervisningsböcker. Dock bekom det någon tillväxt av böcker i taktiken ge-
nom generalen greve Stellan Mörners donation, som delades mellan Kungliga 
biblioteket och Karlbergs bibliotek. Det senare har dock ännu den dag som 
i dag är icke avhämtat sin andel.

Av privata boksamlingar känner recensenten såsom betydliga 
  1) hans majestät KONUNGENS ENSKILDA BIBLIOTEK, uppställt dels på slottet 

i Stockholm, dels på Rosersberg, och över vilket hans majestät med 
egen hög hand uppsatt katalog;

  2) biblioteket på DROTTNINGHOLM, försett med ordentlig betjäningsstat;
  3) biblioteket  på HAGA, nu mest sammansatt av dupletter från Kungliga 

Riksbiblioteket;
  4) det grevliga BRAHESKA BIBLIOTEKET på Skokloster, utan att fråga det 

viktigaste och dyrbaraste privata biblioteket i fäderneslandet, rikt 
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på viktiga handskrifter och litterära rariteter men för hela världen att 
jämföra med de i jorden nedgrävda ägodelar;

  5) det grevliga BONDESKA på Hässelby, under uppsikt för närvarande av 
den lärde Hallenberg;

  6) det friherrliga DE GEERSKA på Lövsta, där en del av den bekante Olof 
Rudbecks arbeten i naturaliehistorien förvaras;

  7) det grevliga DE LA GARDIESKA på Löberöd;
  8) det friherrliga SILFWERHJELMSKA på Hacksta, samlat i England, utgör 

8.000 volymer;
  9) det THAMSKA på Dagsnäs, utmärkt genom sin rikedom på praktverk 

egenteligen i antikviteterna;
 10) ärkebiskopen doktor LINDBLOMs, synnerligen rikt på bibelupplagor;
 11) professorn och riddaren THUNBERGs i naturaliehistorien, m.fl.

Vi hoppas med full säkerhet att vinna tillgift för denna episodiska inledning 
om fäderneslandets bibliotek, så mycket mera som man efter kännedomen 
om dem först är i stånd att fullkomligt värdera det akademiska biblioteket i 
Uppsala, det förnämsta, dyrbaraste och rikaste av dem alla. Utom det full-
ständiga dokument till kännedomen av detsamma, som utgör ämnet för närva-
rande recension, har redan flera lärde bemödat sig att om detsamma meddela 
underrättelser och fästa allmänhetens uppmärksamhet på dess skat ter. Det 
första bidrag i detta avseende var Apographum donationis testamentariae qua 
Magnus Gabriel de la Gardie Academiae Upsaliensi et Collegio Antiqui tatum 
legavit bonam librorum manuscriptorum copiam pertinentium ad anti quitates 
et historiam trium regnorum Aquiloniorum (Stockholm 1672, 7 ark, fol.), ut-
given av Hadorph och beskriver bland andra dyrbara handskrifter Wulphilas 
och Eddan, bibliotekets klenoder. Catalogus centuriae librorum rarissimorum 
manuscriptorum et partim inpressorum Arabicorum Persicorum Turcicorum 
Graecorum Latinorum etc. qua anno MDCCV bibliothecam publi cam Acade -
miae Upsaliensis auxit J. G. Sparvenfeldius (Uppsala 1706, 74 sidor, 4:o), med 
sällsynt bibliografisk grundlighet författad av E. Benzelius junior och Olof 
Celsius. Den senares son Ol. O. Celsius av ärvd kärlek för Uppsala akademi 
utgav sedermera icke blott Quinque decades librorum seculo decimo quinto 
impressorum quos possidet Bibliotheca publica Upsaliensis (Uppsala 1743, 8:o) 
utan även Historia Bibliothecae Upsaliensis (Uppsala 1745, 8:o), ett arbete som 
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alltid behåller sitt värde. Om detta biblioteks mera enskilda skatter erhåller 
man underrättelser i Johan Ihres Anmärkningar rörande Codex Argenteus 
(Stockholm 1767) och i hans Brev till Ev. Lagerbring rörande then isländska 
Edda och egenteligen den handskrift theraf, som på Upsala bibliothek förwa-
ras (Uppsala 1772, 8:o) samt i de beskrivningar om de i Uppsala bibliotek 
be fintliga grekiska och latinska handskrifter som herr professor Aurivillius 
i åtskilliga disputationer utgivit, ävensom en förteckning på Legatum Björn-
ståhlianum finnes införd bakefter O. Esplings Minne över J J Björnståhl 
(Stockholm 1785, 8:o, sid. 33–47). Slutligen finner man strödda under - 
rättelser i dessa ämnen uti nästan alla Gjörwells periodiska skrifter.

Över ett sådant bibliotek bör en fullständig katalog, fastän icke sträckande 
sig längre än till 1796, för varje verklig bokälskare vara högst välkommen, 
helst då den är uppsatt av en man (nu varande bibliotekarien, herr professor 
Aurivillius) vilken under ett tidevarv, som med ett svuret hat förföljde all 
slags vetenskaplig grundlighet och i synnerhet var outtömligt i kvickheter 
mot bibliognostisk lärdom, hörde till de få, som i allmänhet med sant och 
allvarligt nit, med lugn och oavbruten verksamhet i fäderneslandet underhöll 
den eld, som av Benzelier, Lidéner, Warmholtzar med flera blivit upptänd. 
Och av detta ädla nit har herr professor Aurivillius lämnat de mest ärofulla 
prov såväl i sina, av varje kännare med högt bifall mottagna beskrivningar 
över de grekiska och latinska manuskriptena, ävensom nu senast i företalet 
till den nu utgivna katalogen, sid. VIII–XII, där författaren korteligen meddelar 
bibliotekets öden och uppräknar de rika donationer, genom vilka, förenade 
med ständiga inköp, han blivit iståndsatt att till mer än dubbelt föröka den 
bokskatt som till hans vård år 1787 anförtroddes.

Utav kataloger gives det egentligen trenne slag, nämligen 
  1) bokauktionskataloger. Här är icke fråga om annat än att kort och 

ungefärligen angiva vad som är att tillgå, och fullständig bestämdhet 
är här icke nödig, varför man i dem betjänar sig av alla möjliga för-
kortningsmedel;

  2) lokalkataloger kallas åter sådana som anger den ordning i vilken 
böckerna i biblioteket blivit uppställda. De upprättas till tjänstemän-
nens gagn såväl vid inventeringar som i allmänhet för böckers lättare 
igen finnande och placerande, och om med dessa lokalkataloger ett 
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alfa betiskt register förenas, behövs för dagliga bruket inga andra. Då 
hela ändamålet med dessa är att underlätta bibliotekariens minne av 
det stället, där en bok skall sökas, följer av sig självt att noggrann 
fullständighet i karaktäristiken ej heller här är nödig;

  3) publika kataloger skulle vi vilja kalla sådana som har för avsikt att 
låta den lärda världen känna ett stort och bestående bibliotek, varför de 
också utgör huvudverken i den bibliografiska litteraturen. De avser ej 
enskilt gagn för de personer som på stället vill nyttja boksam lingen, 
utan de är beräknade för verkliga litteratörers och bokkännares gagn 
i allmänhet. Men skall dessa kataloger svara mot ändamålet, måste 
de vara författade med den största fullständighet och noggrannhet i 
uppgifter på titlar, format, tryckningsort, år, delars mängd och sido tal, 
samt huruvida boken är prydd med porträtt, planscher eller koppar-
stick och huru många dessa är. Vidare vill en vetenskapsidkare skaffa 
sig en fullständig översikt av någon viss kunskapsgrens litteratur och 
flyr i det ändamålet åter till större biblioteks kataloger; om nu dessa ej 
skall lämna honom utan svar på hans frågor så måste de na turligtvis 
icke vara blotta alfabetiska register utan metodiska reper torier. 

Det huvudsakligaste man mot dessa realkataloger haft att invända (Kayser, 
Ueber die Manipulation bey der Einrichtung einer Bibliothek, Bayreuth 1790, 
Vorrede, sid. X–XV) är att indelningen är villkorlig och svår att konsekvent ge  -
nomdriva. Recensenten för sin del tror sig dock ha skäl att vara av en annan 
tanke. Om man, i likhet med vad von Linné i avseende på naturens produkter 
före tagit, indelar böckerna i vissa riken, dessa riken i vissa klasser, dessa klas-
ser i vissa ordningar och dessa ordningar i vissa släkten så skulle man otvi-
velaktigt med yttersta lätthet och noggrannhet kunna ange varje art. Man fick 
nämligen i avseende på alla böckers naturliga fördelning fyra riken, nämligen
  1) det filologiska riket omfattande alla till språkkritiken och till litterär-

historien hörande verk;
  2) det mångkunniga riket, alla encyklopediska arbeten och allmänna 

kollektioner;
  3) det vetenskapliga riket, alla strängt vetenskapliga böcker. Och
  4) det humanistiska riket, eller alla sådana arbeten som räknas till de så 

kallade humaniora.
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Klasserna bestäms däremot av de särskilda disciplinerna, ordningarna av 
dis ciplinernas underavdelningar och släktena av de särskilda språken, varvid 
dock bör märkas att varje rike börjar med en preliminär klass innehållande 
samlingar för de ämnen som utgöra riket. T.ex.: Det humanistiska riket börjar 
med samlingsklassen som indelas i följande ordningar:
  1) Sådana arbeten som innehåller poetiska, oratoriska, artistiska, histo-

riska etc. avhandlingar.
  2) Allmänna humanistiska teorier eller estetiker.
  3) Vitterhetshistorier.

De särskilda släktena uppkommer åter av de olika språken, vilka åter 
fördelas i trenne naturliga avdelningar, de orientaliska, occidentaliska och 
nor diska. Att vid böckernas verkliga uppställning i biblioteken åtskilliga 
svårigheter kan möta vid denna indelning vill recensenten inte neka, men 
de är icke oövervinneliga, och i alla fall är det visst att ingen av dessa svå-
righeter äger rum vid böckernas inregistrering i en katalog, utan låter alla, 
så handskrivna som tryckta, på detta sätt lätt och naturligt indela sig. Efter 
denna princip är ungefärligen Kungl. Riksbiblioteket i Stockholm uppställt, 
ehuru detta biblioteks natur icke tillät att följa den med full konsekvens. 
Dels är dess bokrikedom i vissa grenar alltför inskränkt, dels tvang rummets 
beskaffenhet att klippa biblioteket mitt itu eller skilja de större formaten från 
de mindre. Men i alla fall lämnar dock detta bibliotek ett erfarenhetsbevis att 
en dylik indelning med någon omhugsan låter sig verkställa.

Sådant är ungefär det ideal som recensenten sig uppgjort för en fullkomlig 
publik katalog och vilket han i det närmaste funnit realiserat i den förträff-
liga pariser-katalogen. Om vid jämförelse mellan detta ideal och närvarande 
katalog över Uppsala bibliotek recensenten vid denna skulle finna skäl till 
nog många anmärkningar, är det naturligt att de ingenting vilja förneka av de 
stora förtjänster som utmärker detta biblioteks nuvarande uppsyningsman. 
Ty dels då han av många göromål dessutom haft sin tid upptagen, har han 
naturligtvis åt mindre bibliognostiskt kunniga amanuenser nödgats anförtro 
den detaljerade utarbetningen, varigenom inkonsekvenser blev oundvikliga. 
Dels har han själv i företalet (sid. VII) angivit de giltiga skäl som förmådde 
honom att med nog brådska börja utarbetningen av detta verk, till följe varav 
inadvertenser uppkom som utan att sönderriva all överensstämmelse sedan i 
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fortsättningen icke kunde avhjälpas. Även lade knappa tillgångar för utgiv-
ningen ett svårt band på herr Aurivillius då de nödgade honom att eftersträva 
korthet och besparing av papper. Men detta öde är hos oss icke ovanligt då 
några större och kostsammare verk skall utgivas. Det är således icke underligt 
om denna katalog, betraktad såsom katalog över ett stort bibliotek, såsom ett 
bibliognostiskt dokument lämnar många fordringar ouppfyllda.

Innan vi beger oss att i detalj bevisa detta omdöme må vi meddela några 
underrättelser om katalogens indelning och om de grunder på vilka den är 
uppförd. Den är alfabetisk, över vilken metod vi redan förklarat oss. Efter 
vanliga bruket sönderfaller katalogen i tvenne sektioner. Den förra, indelad 
i tvenne faskiklar, omfattande sådana böcker vilkas författare är bekanta, 
under deras namn anförda, intager 1.040 sidor. Den andra åter omfattar ano-
nyma verk, även i alfabetisk ordning uppställda, såväl i avseende på klassi-
ficeringen som på de enskilda böckerna, och går till sid. 352. Straxt efter det 
sakrika och intressanta företalet följer Elenchus collectionum chronologicus, 
sid. XXII–XLIII, eller fullständig angivelse av de samlingar till vilka i själva 
katalogen genom abbreviaturer hänvisas. Den äldsta av dylika samlingar, som 
Uppsala bibliotek äger, är den av Fr. Puteolanus m.fl. besörjda kollektion av  
romerska panegyriker, utan tryckningsort och år men äldre än 1472. Den 
yngsta angivna är åter den av Uno von Troil besörjda samling av Skrifter och 
handlingar till upplysning i Swenska kyrko- och reformationshistorien (tr. Upp-
sala 1790). Därefter Praenominum Compendia sid. XLIV–XLVI och slutligen en 
art alfabetisk förteckning utan all titulatur sid. XLVII–LXVIII, som troligen skall 
angiva eller också förklara pseudonymerna men vars besynnerliga inrättning 
ger anledning till tvekan. Så t.ex. börjas den:
 A. Meditatio de jucundissima et omnium facillima tradendi 

Logicam methodo. S. l. 1720. Qv.
Vidare f.s. L.S.A.J.D.A, La theorie de la pratique du jardinage &c (par Le Seign. 

Ant. Joseph Dezalieres D’Argenville). 3. Edit. À la Haye 1739. Qv.
Vi finnes ej denna bok upptagen under Argenvilles artikel, sid. 44? Vi-
dare, om avsikten härmed är att förklara pseudonymerna, vi saknar man här 
G. Rosenhanes antagna benämning Skogekär Bergbo? m.fl. För övrigt tycks 
den na avdelning icke hava varit till sina gränser bestämd, eller också icke 
intagen i författarens plan då bearbetandet av katalogen begyntes. 
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Vid slutet av Sectio prior finns sid. 1011–1040 Musici särskilt upptagna, 
och här såväl namngivna som anonyma musikauktorer och musikaliska sam-
lingar. Nominalavdelningen av denna katalog är således på en gång nominal 
och anonymal. – Sid. 352 av Sectio posterior vidtager Appendix I, Libri in 
typographia Constantinopolitana impressi, sid. 353 Appendix II, Libri Arabici 
in typographia monasterii Marhennae impressi, båda uppsatta av professor
G. Knös, sid. 354 Appendix III, Scripta, quae in Bibliotheca Academica qui-
dem desiderantur, in collectione vero librorum Regiae Societatis Scientiarum 
Upsaliensis exstant. Ehuru dessa böcker icke tillhör akademiska biblioteket 
skall dock visserligen en och var med tacksamhet mottaga denna förteck - 
ning. Det enda som vi därvid tror oss ha skäl att påminna är förfrågan varför 
icke ett fjärde bihang blivit tillagt, innehållande förteckning över det aka-
demiska observatoriets boksamling? Denna hör ju närmare till akademien 
än Vetenskapssocietetens och äger dessutom flera viktiga, även nyare verk 
i astronomi och matematik som saknas i akademiska biblioteket. Ännu en 
bevekelsegrund till meddelande av en dylik förteckning finner man däri att 
denna samling är ett minne av Celsiers, Hjorters och Mollers nit för veten-
skaperna som förtjänar att göras bekant. – Vad klasseringen av anonymerna 
angår så är den även utförd efter alfabetisk princip, så att Catalogi följa efter 
Biographiae o.s.v. Dock görs icke början med A eller med Academiae utan med 
Biblia, men Biographiae komma efter Artes. Så prekär måste även nödvändigt 
all mekanisk indelningsgrund bliva.

Efter denna uppgift över verkets indelning må det tillåtas oss att anföra 
några anmärkningar över de grunder som styrt författaren vid katalogens 
inrättning och först däribland författarens sätt att utmärka böckernas format. 
Därom heter det sid. XX: 
 Bibliografer har ofta klagat över att siffertalen 4, 8, 12, 16, som 

allmänt används för att ange bokens format, har den olägenheten 
med sig att de lätt kan sammanblandas med de närmast före-
gående siffertalen, vilka anger utgivningsåret, och sålunda ofta 
ger anledning till misstag. 

Att denna klagan ofta är förd känner vi just icke, men i alla fall är det vår 
fulla övertygelse att denna klagan är i högsta grad oskälig. Recensenten har 
åtminstone under sin bibliotekariska praktik icke funnit någon som kon  fun-
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derat det nummer som betecknar formatet med tryckningsårtalet. Och föga 
vana och rutin skulle det förutsätta hos den katalogist som ej skulle distinkt 
kunna åtskilja dessa nummertal, så att ingen förvillelse av dem vore att befara. 
Så mycket mera bifall måste vi däremot giva åt författarens sätt att anföra varje 
artikel under författarens mest kända och utmärktaste namn, t.ex. Masseo 
Barberinis poem under artikeln Urbanus VIII och Swea rikes historia under 
Sven Lagerbring i stället för Bring. Likaså träffande har författaren sid. XIV, 
XV, yrkat riktigheten av att låta varje auktor behålla sitt tillnamn såsom han 
det själv brukade skriva, och det felaktiga i att latinisera, gallicera eller sveti-
cera det. Dock finna vi i praktiken någon gång denna riktiga regel bortglömd. 
Recensenten vill ej tala om att alla grekiska namn latiniseras, ehuru det efter 
regeln är lika felaktigt och tadelvärt, men det inträffar även någon gång med 
moderna benämningar. Så t.ex. se vi sid. 198 Clenardus ehuru fransosen hette 
Clenard, och sid. 311 Freinshemius i stället för Freinsheim. Annorlunda är 
förhållandet med författarens bruk att placera sådana namn som börjas med Å 
Ä Ö på sådana ställen där visst ingen utan anvisning skulle tänka på att söka 
dem, nämligen dessa bokstäver behandlas såsom rena A och O, således Älf 
t ex straxt efter Axelii [sic! i.e. Alexii] m.fl. Recensenten bekänner sig icke 
kunna begripa varför helst i en svensk bokkatalog bokstäverna Å Ä Ö icke må 
behandlas och njuta lika rätt som verkliga bokstäver, det de utan tvivel är.

Angående pseudonymerna och deras behandling har flera bibliografer 
varit i tvekan. Skall man låta ett falskt namn gälla? – Detta kan man väl ej 
undgå, då åtskilliga pseudonymer är mer eller lika mycket bekanta som de 
rätta namnen, så t.ex. vem känner ej Hippolytus a Lapide bättre än Chemnitz, 
eller vem söker ej snarare Novalis än von Hardenberg? – Det bästa är att upp-
taga pseudonymerna med hänvisning till de rätta namnen, såsom det i denna 
katalog understundom, fast icke på alla ställen, sker. Men givet är det att de 
skall och måste förklaras, och i anledning därav har det förefallit oss besyn-
nerligt att Sectio prior, sid. 218 se Thomas Crenius anförd utan anmärkning 
att det är ett pseudonymon för Thomas Theodor Crusius.

Vi hava redan nämnt att författaren av närvarande katalog i synnerhet ef-
tersträvat att spara papper, vadan han använder åtskilliga slags abbreviaturer. 
Ett mindre tjänligt val av sådana har han antagit för att utmärka att vis sa av en 
författares skrifter finnas i den eller den kollektionen. Han anför nämligen i 
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parentes kollektionens tryckningsort och år utan vidare bestämning, t.ex. sid. 
714 i Sectio prior Posidippus, Epigramm. XII. Gr. (Arg. 1772 T. II). O. Vem 
skulle kunna gissa att denna anvisning betyder att Posidippus’ 22 epigrammer 
är på grekiska införda i Bruncks Analecta veterum poetarum Graecorum, av 
vilka andra delen är tryckt i Argentoratum 1772? Det är väl sant att förfat-
taren i företalet och i sin bifogade Elenchus Collectionum här över förklarar 
sig, men att alla angivelser i en bokkatalog av sig själva genast bör vara klara 
och tydliga är en av de första huvudfordringarna av en sådan.

Då en boks originalauktor är den som till densamma har största rättigheten 
och även vanligen är den bäst och allmännast bekanta, är det naturligt att varje 
bok bör upptagas under sin auktors namn, och under samma artikel må de 
översättningar anföras som av den blivit utarbetade. Ty naturligtvis söker man 
t.ex. Wolffs geometri snarare under Wolff än under Stridsberg. Likväl brukar 
vår författare att göra svenska översättare till den huvudartikel under vilken 
vissa utländska auktorers arbeten skola sökas. Så t.ex. från Klopstock hänvi-
sas man till Humble, från Gellert till Blomberg, från Schröckh till Stridsberg, 
och så kommer Knut Bildt till auktors rang ehuru han aldrig levererat annat 
än översättningar. Dock författaren förklarar sig häröver sid. XVIII sålunda:
 Jag har gjort detta till gagn för dem som älskar det svenska folkets 

litterära historia och för vilka jag tror det inte kommer att vara 
oangenämt att få en fylligare kunskap om dessa översättningar 
vad titlarna angår. Jag har dock hoppats att de andra läsarna till 
och med därför skall förlåta mig denna frihet som författarens 
namn finns angivet inte bara under den svenske översättaren 
utan också på sin plats i denna katalog.

Och detta skäl må gälla såvida regeln iakttages med full konsekvens och att 
den som vill erfara huru många översättare som finns efter varje auktor därtill 
blir iståndsatt. Dessa fordringar är dock icke här överallt iakttagna. Så läser vi 
t ex sid. 347 under artikeln Goebel, Joh. Conradus Lijksermon öfv. Er. Hand, 
hållen i Augssburg 1632, öfversatt av Lr. Agrelio. Sth 1633. Qv. i stället för att 
enligt regeln och det bruk, som är följt vid artiklarna Bildt jämfört med Marino 
<och> Endter, <vid> Alnander jämfört med Miller, <vid> Dalstjerna jämfört 
med Guarini osv, detta arbete borde vara upptaget under artikeln Agrelius, 
Laur. och till denna endast hänvisning under Goebel, finnes namnet Agrelius, 
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Lr. alldeles icke på sitt ställe. Likaså saknar man sid. 19 under artikeln Älf, 
Sam. någon underrättelse om hans latinska översättning av fru Nordenflychts 
Ode över en ädel själ, som däremot sid. 633 under hennes namn är upptaget. 
Ett nytt exempel har man sid. 634 där man läser Nörregaard, Laurits, Natur-
Rättens första grunder. Öfvers. af Lr. Pt. Wåhlin och J. Faegerwall. Lund 1796. 
O. utan att man på sina ställen sid. 283 och 942 finner någon särskild artikel 
för Wåhlin eller Fägerwall. – Slå vi åter upp Quinaults artikel, sid. 729, 
finna vi där ingen hänvisning till Ristell (sid. 788 [sic! i.e. 758]) som översatt 
operan Armide. Likaså saknas under J. Racines artikel, sid. 731, hänvisning 
till Sectio posterior, sid. 226. – Ej mindre förekommer exempel på att förfat-
taren även behandlat utländska översättare såsom huvudauktorer och under 
deras namn anfört böcker som de endast översatt. Se nämligen Sectio prior, 
Müller, Henricus, sid. 608 samt Falconet, Stephanus, sid. 284. Men det mest 
talande bevis på vilken synnerlig vikt vår författare lägger på översättningar 
ser vi av Plotins artikel, sid. 703. Där läsa vi
 Plotinus, Metaphysicor. Libri LIV. Lat. P. Mars. Ficin. Florent. 

1492. F. – Bas. 1559. F. – Gr. & Lat. Ib. 1580. F.
Således görs här versionen till huvudverket och originalupplagan får blott 
en underordnad rang. Av detta förfarande följer även det onda att en läsare, 
som ej närmare känner denne auktors skrifter, nödvändigt skall tro att ori-
ginalupplagan också har till titel Metaphysicorum Libri LIV, då titeln av den 
Pernoiska upplagan i Basel 1580 (MDXXC) är följande:
 Plotini Platonicorum facile coryphaei Operum Philosophicorum 

omnium libri LXV in sex Enneades distributi.
Men ofullständiga uppgifter utgör denna katalogs största brister. Recensenten 
vill ej uppehålla sig därvid att vid ingen bok anmärkes om den med hand-
skrivna glossor är försedd, ty dessa torde författaren såsom även rättast är 
behandla såsom manuscripter. Luthers Bibel, Wittenberg 1541, fol. (Sectio 
posterior, sid. 6 [sic! i.e. 5]) är dock på visst sätt härifrån ett undantag. Men 
vid flera rara böcker finnes denna egenskap icke anmärkt. Så t.ex. saknas 
denna underrättelse sid. 530 vid L. [sic! i.e. J.] Lyserus’ Discursus Abraha-
miticus de polygamia, Friburgi 1676, O., likaså vid G. Rosenhanes Wenerid 
(sid. 770), ehuru den store kännaren Lidén till Uppsala biblioteks exemplar 
antecknat Phoenix librorum. Rosenhanes Fyratijo små wijsor, vilka också är 
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sällsynta och av Lidén ansågos rarare än Wenerid, torde dock icke böra skat-
tas så högt. Åtminstone har recensenten sett dem i ett par eller tre privata 
samlingar. – Likaså saknas denna uppgift vid den högst rara, endast så vitt 
man känner i tvenne exemplar nu mera existerande Stockholmska editionen, 
hos J. Snell, 1483, av Dyalogus creaturarum moralizatus, Sectio posterior sid. 
227, om vilken dessutom bort anmärkas att det är den första tryckta bok i 
Sverige, av samma skäl som det Sectio posterior sid. 349 angives att Agrico-
las Rucouskiria, Stockholm 1544, är den första finska tryckta bok. Dessutom
må i anledning Dyalogus Creaturarum observeras att Hombrochska editio-
nens titel här angives precis såsom vi finner den å den Snellska. Den är dock 
något olika. Se här:
 Liber qui dicitur dyalogus creaturarum moralizatus: omni mate -

rie morali iocundo et edificativo applicabilis. Colon. 1481. Fol.
Dylik angivelse om raritet saknas vidare vid Jordano Brunos skrifter, Sectio 
prior sid. 140, vid Nürnbergska editionen 1494 av Jacobus Sprengers Malleus 
Maleficarum, sid. 867, vid Pasquillorum Tomi duo, 1544, Sectio posterior sid. 
240, vid den redan i den första Index an påven Paulus IV upptagna Eras-
miska editionen av Hieronymus’ Opera, Bas. 1516 (Sectio prior, sid. 404), 
ävensom man vid den saknar all underrättelse om det är ett därigenom så 
mycket rarare, till följd av Tridentinska mötets förmildrande beslut, expur-
gerat exemplar,5 m.fl. Däremot finner vi det iakttaget vid andra såsom i Sectio 
prior sid. 778 vid Olof Rudbecks Atland, Tomus IV och Campi Elysii Lib. I, 
<vid> Vita Brynolphi Episc. Scarens. s. l. e. a. Qv. (sid. 141), vid N. Fleming, 
Res in Finnia per octennium a morte Joh. III, s. l. 1603, Qv. (sid. 298), vid
W. Marsden, A catalogue of dictionaries &c., London 1796, Qv. (sid. 551), 
Donatus de novo revisus hos P. Grijs, Uppsala 1515, Sectio posterior sid. 150, 
vid Worfruwe Tydher paa swenska, <Sectio posterior> s. 349 osv. Vad denna 
sistnämnda bok angår har så väl dess existens på svenska varit i fråga satt som 
dess tryckningsort (för vilken man till och med ansett Paris) varit omtvistad. 
Recensenten tror dock för sin del den vara tryckt i Uppsala av G. Richolff, av 
den anledningen att typerna i Worfruwe Tydher till alla delar överensstämmer 

5 Denna expurgering tillgick på det sättet att dels hela blad rentav bortskars, dels vissa sidor, helst med kop-
parstick ur andra fördömda verk, överklistrades eller dels vissa ställen med rött bläck fullkomligen över ströks. 
En sådan barbarisk behandling erfor även den andra Erasmiska editionen av Hieronymi Opera, tryckt också 
i Basel 1524–1526.



L. HAMMARSKÖLD & J. H. SCHRÖDER, RECENSION …             57

med dem som blivit använda i ett gammalt, också i Uppsala bibliotek befintligt 
defekt breviarium (Sectio posterior, sid. 338) å vars sista sida läses: Impressum 
Upsalie per me Georgium Richolff. Anni Domini MCCCCCXXV. 

Utom de redan anförda böcker, dem författaren mera noggrant och utförligt 
angivit, bör vi nämna att i synnerhet paleotyper, bibeleditioner, scripta ritualia 
och flera av de äldsta i Sverige utgivna böcker ävenledes är med synbar nog-
grannhet angivna och behandlade, ävensom författaren här och där instrött 
litterära notiser mot vilka vi icke har något mer att anmärka än att de finnas 
nog sparsamt. Utom de redan anförda ställen bör vi nämna Sectio prior, sid. 
XIX, 283, 898, Sectio posterior sid. 6, 98, 155, 172, 207, 284, 316, 338, 345 
m.fl. Men med denna noggrannhet som sträcker sig till och med till angivelsen 
att en bok är berövad sitt titelblad, vilken omständighet i en stor och tryckt 
permanent katalog kanske är mindre behövlig, har det förefallit oss besyn-
nerligt att författaren på de flesta ställen uraktlåtit att angiva huruvida böcker 
är försedda med planscher eller prydda med porträtt och kopparstick. Flera 
andra egenheter, tjänliga att särskilja ett bokexemplar från ett annat, söker 
vi även här förgäves. Så är t.ex. Sectio prior sid. 928 ej uppgivet om Trissinos 
poem L’Italia liberta (liberata) da Gothi T. 1. 2. Ven. 1548 O. är tryckt enligt 
vanligheten i de ursprungliga 1500-talets editioner av hans arbeten från 
Vicenza, Rom och Venedig med så kallade caratteri Grechi 

6 i vilket fall det
är ganska dyrbart. – Denna ofullständighet sträcker sig även till anförandet 
av böckernas titlar. Så anmärkes aldrig om en bok har tvenne titelblad. T.ex. 
Sectio prior sid. 775 under artikeln J. J. Rousseau anföres blott Julie, ou la 
Nouvelle Heloïse. P. 1–5. Amst. 1761. O. Men denna bok har även ett annat 
titelblad, så lydande: Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au 
pied des Alpes, och den angives icke. Ehuru detta till bokens fullkomliga 
ka raktärisering är väsentligt är det vid denna dock icke så oundgängligen 
nödvändigt då detta arbete allmännast är känt under benämningen La Nouvelle 
Heloïse, men sådana fall givas många, där ett dylikt uteslutande av den ena 
eller andra titeln ger anledning till missförstånd och förvillelse. Men även de 
titlar som uppgivas anförs ofta ofullständigt. T.ex. Sectio prior <sid. 608> läsa 
vi under Müller, Ernestus: Das vom Zaar Alexei Michaëlewiz hart belä gert 
gewesen &c Riga. Giessen 1662. F. En så stympad titulatur kan man vänta
6 Se Fontanini Bibliotheca dell’eloquenza Italiana, Venezia 1753, T. 1 s. 268.
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i en auktionskatalog men ej i en katalog över ett stort bibliotek. Om en litteratör 
behöver veta fullständiga titeln på anförda bok och i detta avseende vänder 
sig till Uppsala biblioteks katalog såsom ett viktigt bibliografiskt repertorium 
måste han här se sin väntan otillfredsställd. Men ännu felakti gare är en sådan 
ofullständighet i titlars uppgift i anseende till sådana böcker som av sällsynt-
het är utmärkta, såsom Sectio prior s. 759 där man under den märkvärdige 
kalmariensiske lektorn J. Robecks namn endast får läsa De morte voluntaria 
Philosophor. &c. c. ann. Ed. J.  N. Funccius. Rintel. 1736. Qv. Eller då man 
om en ren singularitet såsom Magnus Ingemaris bok bekommer en sådan 
ungefär angivelse sid. 440
 Composita Verborum ex diversis antiquissimis Libris scole 

Upsaliensis, ad imperitor. Novellor. ac provector. in his studere 
volentium scolarium eruditionem &c. in unum collecta, ap. P. 
Griis (Upsal.) 1519. Qv.

i stället för den karakteristiska titeln
 Composita Verborum ex diversis antiquissimis Libris alme scole 

Upsaliensis, ad imperitorum Novellorum Ac prouectorum In hijs 
diligenter studere volentium scolarium eruditionem latinitatisque 
copiosam fructuosam inusitate emendationem acquirentis atque 
eorundem in eisdem prosectum non modicum ymmo maximum 
et per necessarium sibi vindicando, per venerabilem virum Ma-
gistrum Magnum Ingemari rectorem scolarium nec non canoni-
cum Upsaliensis et Arosiensis ecclesiarum in unum collecta et 
Paulo Griis ad imprimendum singulariter ac fideliter tradita. 

Eller t.ex. såsom man Sectio posterior sid. 100 träffar en sådan angivelse:
 Index auctor. et libror. qvi ab officio Rom. et univ. Inqvisitionis 

caveri ab omnibus et singulis mandantur. Romae 1559. O.
i stället för den riktiga titeln
 Index auctorum et librorum, qui ab officio sanctae Rom. et 

vniuersalis Inquisitionis caueri ab omnibus et singulis in vniu-
ersa Christiana Rep. Mandantur, sub censuris contra legentes 
vel tenentes libros prohibitos, in Bulla quae lecta est in Coena 
Do mini expressis et sub aliis poenis in Decreto eiusdem sacri 
offi cii contentis.
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Ett verk om vilket den store bokkännaren Schelhorn 
7  yttrar sig: ”Die römische 

Ausgabe (just den som Uppsala bibliotek äger. Vilken dyrbarhet!) hat sich 
ganz unsichtbar gemacht.” Eller då man om en bok, vars verkliga typografiska 
existens av flera lärde varit i fråga satt, icke får någon fullständigare titelre-
cension än den sid. 738 under artikeln Ravius, Chst., meddelade, av hans 
högst rara Spolium Orientis, Kilonii 1669. Qv. – Men ej nog med att dylika 
stympade angivelser endast meddelar en ofullständig och osäker kunskap, så 
bereder de även ofta mången gång alldeles falska och oriktiga föreställningar 
om saken. Så t.ex. kan väl den, som ej förut blivit underrättad, av den sid. 
782 införda notisen Runius, Johannes, Dudaim, eller andeliga Blommor. Dehl 
1, 2, 3. Sth. 1714, 15, 24. Qv. icke förmoda annat än ett andeligt innehåll 
av denna boks alla tre delar, då likväl rätta förhållandet är att endast första 
delen innehåller andliga rim, men de andra båda världsliga, såsom det or-
dentligt angives å varje dels titelblad. Ej heller får den, som läser sid. 563 
under artikeln Maximus Tyrius: 
 Sermones, s. Disputation. Philosoph. XLI. Lat. p. Cosm. Paccium. 

Bas. 1519. F. – Graece Ed. H. Stephan. Parisiis 1557. O. – Gr. 
& Lat. c. not. Ed. Dn. Heinsius. Lgd. B. 1607. O. – Ib. 1614. O. 
etc.

anledning att sluta det Heinsiska upplagan av 1614 skall innehålla något 
mera än Maximus Tyrius’ skrifter. Slår vi åter upp titelbladet till densamma 
lär vi annat, ty där står att läsa:
 Maximi Tyrii Dissertationes Philosophicae, cum Interpretatione 

et Notis Danielis Heinsii hac secunda editione emendatiori-
bus. Accessit Alcinoi in Platonem Introductio. Lugd. Bat. An. 
MDCXIV. 8:o.

Däremot finnes i närvarande katalog icke en gång under Alcinous’ artikel, 
sid. 17, någon underrättelse om att hans skrift av D. Heinsius tillika med 
Maximus Tyrius blivit utgiven. Detta om ofullständighet i titlarnas angivelse. 
Men en sådan råder även någon gång i avseende på uppgifterna om en boks 
tom-tal. Så anföres, sid. 520, de Luchets Histoire litteraire de Voltaire, à
Cassel 1780 som om den blott bestod av en tom, då den likväl utgöres av 6. 

7 
Ergötzlichkeiten aus der Kirchenhistorie und Literatur, 1. B. S. 8. Schelhorn, Anleitung für Bibliothekare. Ulm 1788. 
Sid. 346.
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Samma förhållande äger rum sid. 218 med Thomas Crenius’ (Th. Th. Crusius’) 
Aminadvers. Philolog. & Historicae. Roter. 1695. O. som också anges såsom 
utgörande blott 1 tom fast deras antal stiger till 19. En närmare underrättelse 
om detta i allmänhet sällsynta verk hade även här varit så mycket mera på 
sitt ställe, då det är en förökad raritet att äga Rotterdam-upplagan av 1695, 
emedan den blivit alldeles förträngd och undertryckt, sedan utgivningsrätten 
överflyttades till ett annat förlagshus som besörjde en ny edition i Leyden 
1698–1710, 8:o. Denna händelse har, som bekant är, väckt tvivel mot verk-
ligheten av en Rotterdam-upplaga, vilken Jugler först angivit.

Den andra huvudbristen som utmärker närvarande katalog är inkonsek-
vens. Denna upptäcker man egentligast om man med Sectio prior jämför 
Sec tio posterior, vilken tyckes vara utarbetad av en säkrare, mera van och mera 
lugnt framskridande hand, ehuru på alla sidor trängd och besvärad av vad 
med Sectio prior redan blivit tillgjort. Allt vad som vid denna sektion tarvade 
förbättring kunde icke rättas, och att lämna det alldeles ovidrört medgav ej 
författarens nit och insikter. Således har hänt att böcker som finnas i Sectio 
prior även blivit fullständigt upptagna i Sectio posterior. Understundom är 
boktitlar å båda ställen olika. Exempel härpå är artikeln Mauritius, Hassiae 
Landgr., Sectio prior sid. 561 jämförd med Sectio posterior, sid. 15. Härav de 
besynnerligheter som vi i närvarande arbete upptäcker, bland vilka den ej är 
en av de minsta att Sectio posterior eller anonymkatalogen är tillika nominal, 
en motsägelse som lättast varit att undvika om vid utarbetningen av denna 
katalog den scientistiskt reala metoden blivit följd i stället för den mekaniskt 
alfabetiska. Denna senare sektion börjar med Biblia från sid. 1–20. Efter en 
sådan rikedom på biblar måste man med förvåning se den andra avdelningen, 
Biblicus apparatus, så inskränkt, sid. 20, 21. Visserligen anföres en stor mängd 
till detta ämne hörande författare i nominalkatalogen, men åtskilliga av dem 
upptas här, såsom Horch, Dachsel, Toinard, Bestuchew etc. med hänvisning 
till deras namnartikel, och just därför är det högeligen inkonsekvent att en 
stor del andra här saknas. Vi kan icke heller inse vartill denna avdelning, 
som den nu är inrättad, skall tjäna.

De auktorer, vilkas skrifter här finns, är nästan allesammans intagna i no-
minalkatalogen; således borttages rum av täta hänvisningar och repetitioner, 
vilka återigen borttager allt det rum som författarens flerfaldiga compendia 
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scriptionis 
* sökt att bespara. Ordningen i denna avdelning vid anförandet av 

hithörande böcker liknar något oordning. Det rätta hade väl varit att först 
anföra Apparatus över hela bibeln, sedan över vardera testamentet i deras 
helhet, och sist vad blivit tillgjort vid de enskilda heliga böckerna, efter den 
ordning i vilken de i Bibeln förekommer. Här däremot föregår Inventarium 
Syracidis, Loci Insigniores et concordantes ex utroque Testamento och Specimen 
Antiquitatum a Matthaeo memoratarum Gråbergs Tankar om Gamla och Nya 
Testamentet. Men den alfabetiska metoden har, liksom ödet hos de gamla 
tragikerna, i denna katalog ett hårt och förstörande herravälde.

En bland de förträffligast utarbetade och mest intressanta avdelningar i 
denna katalog är den under överskrift Academiae, Gymnasia, Scholae, sid. 
21–34. Likväl möter vi även här  åtskilliga inkonsekvenser. Så t.ex. saknas 
under Calmariense Gymnasium (sid. 23) det tal vid dess jubelfest, som hölls av 
P. Högmark (Sectio prior, sid. 412) då likväl dylika jubelfeststal annor städes 
anföres, till och med det som hölls vid St. Claras jubelfest 1749 av Digelius 
(<Sectio posterior>, sid. 31). Men detta, ehuru med utsatt författares namn, 
saknas däremot i nominalkatalogen, sid. 230. – Vid Gevaliense Gymna sium, 
sid. 24, hade man väl med lika rätt väntat att finna S. Gestrins Historia Gymn. 
Geval. P. I–II upptagen, eftersom dylika i disputationer utgivna historiska 
skrifter förekommer vid artikeln Upsala av Arrhenius och O. Knös, vis Åbo 
av Bilmark, vid Lund av von Döbeln, G. Sommelius osv. – Med förundran 
har vi under Oxoniensis Academia (sid. 25 [sic! i.e. 29]) saknat Catalogus 
Bibliothecae Bodlejanae. Då Hortus Botanicus finnes med anvisning till Ph. 
Stephens, borde väl för likstämmighetens skull här vara en dylik hänvisning 
till Hyde, helst ett sådant förfarande med bibliotekskatalogerna å alla andra 
ställen blivit iakttaget t ex under Academia Lugduno Batava, Hafniensis 
m.fl. Slutligen må ej obemärkt lämnas att Stockholms storskola kallas Schola 
Major sid. 31. Schola Cathedralis är ju den antagna benämningen? – Acta 
Socie tatum vidtager sid. 35–54. Man finner ej här katalogerna över Svenska 
veten skapsakademiens bibliotek (sid. 46, 47) utan är den över Rosenadler-
ska dona tionen anförd sid. 99, under avdelningen Catalogi, och den äldre i 
Sectio prior under namnet Wargentin. Däremot är Petersburgska akademiens 

* Övers.: Förkortade beteckningar.
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biblio teks katalog här upptagen med hänvisning till Bachmeister, J. – Slutligen 
må där, i avseende på dessa acta societatum, tillåtas en hemställan. Hade ej 
här varit det tjänligaste stället att upptaga vad som från Collegium Medicum
eller Sundhetscollegium emanerat? Nu står detta kollegiums skrifter uppförda 
bland Medica scripta sid. 244 bland vilka vissa berättelser om ämbetsgöromål 
osv. gör en besynnerlig figur. – Bland Adagia, anthologiae etc., sid. 54–56 
saknas flera arbeten som synas böra höra hit för alla dem som vant sig vid att 
tro det inrättningen av en samling gör den till en antologi, om den än icke på 
titelbladet så kallas. Men i alla fall torde bredvid Const. Cephalas, Antho-
logia Graeca, (sid. 55) man bort lämna rum åt Bruncks Analecta <veterum> 
poetarum Graecorum som till en stor del ur den förra är hämtade. Däremot är 
denna samling upptagen Sectio prior sid. 139 under Bruncks namn, som om 
han vore bokens författare, ehuru i alla tre tomerna tillsammanstagna knappt 
8 sidor är av hans hand, om än innehållsförteckningen därför skall gälla. Men 
denna respekt för blotta utgivare röjes ofta i närvarande katalog. Så finner 
vi sid. 714 under artikeln Porthan, Henr. Gabr.: Pauli Juusten Narratio de 
lega tione sua Russica. P. I–III. Aboae 1775. Qv. och Eiusd. Chronicon Epis-
coporum Finlandensium &c. P. I–XLII. Ib. 1784–1796. Qv. varemot man sid. 
455 söker Juustens namn förgäves. Märkligt är att ibland Scripta in Ana (är 
denna avdelning just behövlig?) har den enda med dylik benämning som i 
Sverige utkommit – nämligen Vereliana, Linköping 1730, 8:o – undgått den 
noggranne författarens uppmärksamhet. Den är väl upptagen, Sectio prior sid. 
965, under namnet Verelius men så är ju även förhållandet med Poggiana, 
Sevigniana, Valesiana och dock finnas de även här anförda med hänvisning.

Bland Artes Liberales har vi med största förundran under Pictura sett Eyn 
schön nützlich Büchlin und Unterweis. Der Kunst des Messens, mit dem Zirckel, 
Richtscheidt etc. Siemeren 1531 anförd såsom av en anonym och obekant 
författare, då det är allmänt känt att den store målaren Al. Dürer är auktor 
till denna bok vars första edition är tryckt i Nürnberg 1525. Men åtskilliga 
andra skrifter anföres såsom anonyma, ehuru deras auktorer är noga kända, 
t.ex. sid. 224 bland Dramata in Svecia Josephus’ Historia, (nyligen) uthsatt 
på rijm, Rostock 1609, är författad av Rondelitius. Vidare sid. 226. Sune Jarl, 
eller Swerkers död, tragedie, Sth. 1783 är av G. F. Gyllenborg och finnes bland 
hans arbeten upptagen. Å samma sida anföres även Herman von Unna, Drame, 
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Sth. 1795 och Iphigenie uti Auliden, Tragedie, ib. 1795, båda av kända aukto-
rer, den förra av generalen friherre Skjöldebrand, den senare av statsrådet 
friherre Adlerbeth. Likaså är det ingen hemlighet att Munken Hilario eller 
Theodoros Prodromos författat den sid. 230 angivna Galeomyomachia, vilken 
senast av Vorbeck 1789 blivit utgiven. – Här må också anmärkas att förfat-
taren till poemet Code d’Amour som C. G. Cederhjelm översatt under namn av 
Kärleksbalk (Sectio prior, sid. 177. Sectio posterior, sid. 237) hette Voisenon 
och att översättaren av Clairauts Inledning till geometrien var C. Norén, vars 
manuskript i Linköpings bibliotek förvaras. 

Bland Biographiae sid. 74–84, vi har ej Holbergs levernesbeskrivning bli  vit 
upptagen med hänvisning till hans artikel Sectio prior sid. 413, på samma sätt 
som förhållandet är med Fleischers, sid. 77, jfr Sectio prior sid. 298? – Samma 
fråga må göras, vi ej Björnstiernas förteckning över svenska kalen darier, 
Lidéns Catal. Disputationum och Strickers Swenska homiletiska bib liothek 
blivit upptagna bland Catalogi (sid. 87–104) med hänvisning till författar-
nas namn i Sectio prior, såsom förhållandet är med Cederhamns Catalo gus 
Dissertationum (sid. 98) och Regnérs Catalogus operum numisma tico-rum 
(ibidem)? – En intressant avdelning är förteckningen över Ephemerides in 
Svecia editae, sid. 120–128, ehuru även den icke är fri från denna katalogs 
grundfel, in konsekvens. Så anföres flera tidningar av kända författare utan 
anvisning till deras nominalartikel, t.ex. Brunkmans Themis på fula sidan, 
andra åter med anvisning? (såsom alla av Gjörwell m.fl.)?? Men den som vill 
skaffa sig underrättelse om de periodiska skrifter som hittills i Sverige utkom-
mit må jämföra denna förteckning med den för ett par år sedan i Journal för 
litt. o. Theat. införda, som blivit uppsatt av magister Tholander. – Genea logica 
Svetice, sid. 157, är en inskränkt artikel i vilken man saknar Stam taflor öfwer 
Chris tierninska slägten, Upsala 1785,  fol. likaså väl som under förfat taren, 
professor P. N. Christiernins artikel i Sectio prior. Dessutom då flera kända 
ättetäljare här anföres med hänvisning till nominalkatalogen, varför har ej så 
även skett med Hallman, Hülphers, Anna Bylow, m.fl.?

Dock de rikaste prov på inkonsekvenser lämnar avdelningen Litterae hu-
maniores, sid. 222–240. Här anföres – i anonymalkatalogen – stycken vilkas 
både författare och översättare är kända, t ex. sid. 224 Comedia Eufrosina, 
(auct. G. Ferreyra de Vasconcelos) traducida de L. Portuguesa en Castellana 
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por Fd. de Ballesteros y Saavedra, varemot båda namnen saknas i Sectio prior. 
Här anföres fullständigt stycken som redan i Sectio prior blivit upptagna, 
t.ex. ibland andra Er. Lindschölds Den store Genius, men däremot saknas 
bland svenska dramata Messenius’ samtliga pjäser (Sectio prior sid. 579 
upptagna). Så anföres här ett av en auktors arbeten och det andra uteslutas, 
t.ex. sid. 236 Dalstiernas Götha Kämpawisa, men icke hans KungaSkald. Så 
är en auktors arbeten skilda från varandra, som t.ex. Spegels, sid. 236, 237. 
Så är vissa slag av vitterhet, t.ex. romaner, alldeles uteslutna. Så namnges 
särskilt understundom varje författare vars skrifter blivit intagna i vissa kol-
lektioner, se sid. 229, sid. 231, sid. 232 och 233. Vid andra åter, såsom vid 
Reiskes Oratores Graeci, sid. 227, Swenska Theatern, sid. 226 o.a. felas åter 
alldeles denna specifikation, vilket även är fallet med de isländska sagor som 
innehålls i Björners Nordiske KämpaDater, vilka under avdelningen Sagae, 
sid. 249 [sic, i.e. 160] bort specificeras. Vi har så mycket mer fog till dessa 
anmärk ningar som författaren på ett sätt, som icke nog kan berömmas, utur 
större kollektioner, såsom Montfaucons, Muratoris, Langebeks m.fl. under 
sina namnartiklar anfört de där införda auktorers skrifter.

Innan vi slutar denna långa recension må anmärkas att vi i denna katalog 
saknat åtskilliga böcker vilka vi icke kan förmoda såsom felande i bibliote-
ket. Då allt sedan konung Karl XI:s tid det varit befallt och noga hand hållits 
över, det måste boktryckarne till akademibiblioteken insända ett exemplar 
av varje skrift hos dem upplägges, är det för oss oförklarligt huru i denna 
katalog tvenne arbeten i svenska topografin kunnat alldeles saknas, nämligen 
Siwers Beskrivfning öfwer Westerwik, Link. 1758, Crälius’ Beskrifn. Öfwer
Tuna Sefwedes och Asbolands fögderi, Calmar 1774, 8:o, vilka varken träffas 
under auktorernas namn eller i avdelningen Geographiae. Vidare finner man 
Linköpings bibliotheks handlingar. Del 1, 2. Linköp. 1793, 1795. 8:o varken 
under namnet Lindblom, Jac. Ar. eller under Lincopiense Gymnasium. Likaså 
söker man förgäves J. Wallenbergs namn i nominalkatalogen och hans arbeten 
Min son på galeijan och dramen Susanna bland Itineraria och Dramata. Nu 
blott till ett beslut några tillfälliga anmärkningar: Sectio prior sid. 11 anföres 
den namnkunnige Agrippas namn ofullständigt; han hette Henric Cornelius 
Agrippa a Nettesheim. – Hade förtjänt anmärkas under Georgius Pisides (sid. 
333) att hans Mundi opificium är grundvalen till De Bartas La saint septmaine 
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efter vilken så väl Areboes Hexaemeron som Spegels Guds werk och hwila är 
översättningar. – Under Labbes artikel sid. 475 hade förtjänt anmärkas att A. 
Tessiers Catalogus auctorum endast är en omtryckning av dennes Bibliotheca 
bibliothecarum. – Vi är ej under Matthias Norbergs artikel sid. 631, 632 
även upptagna hans brev som åtföljer Björnståhls Resa? – Ävenledes kan vi 
ej undgå att anmärka att Tuneld, Er., och Tunelius, Er., (sid. 931) är en och 
samma auktor. Märkligt är det att i denna katalog, som blott sträcker sig till 
och med 1796, likväl en enda skrift tryckt år 1797 där insmygt sig, nämligen 
Journal för allmänna upplysningen och sederna, utgifven av Sällskapet F.B., 
Häfte 1–12, Sth. 1796, 97. O. (Sectio posterior, sid. 49). Men märkvärdigast 
av allt är väl att Hertig Carls Slacktarebänk (s. l, 1617, 4:o), författad, som 
det tros, av Jöran Posse till Sjögerås, och vilken skrift, som är en av de allra 
sällsyntaste böcker Uppsala bibliotek äger, ej finnes i denna katalog uppta-
gen. Recensenten bekänner åtminstone att han, nästan misstroende sin egen 
uppmärksamhet, ingenstädes kunnat finna den.

Sedan vi således är vid slutet av denna recension hoppas vi, det var och 
en av våra läsare inser att den kanske överflödiga noggrannhet, varmed vi 
granskat detta viktiga arbete, varit en följd av den aktning vi hyser för dess 
författare, vilken på ett sätt, som i framtiden ej torde finna efterföljd, på denna 
katalogs utarbetande nedlagt 18 års oförtrutna mödor. Och utom detta kan vi 
ej annat än innerligen glädjas över att äga denna katalog, icke allenast därför 
att den skaffar oss en generell översikt av vårt fäderneslands största och dyr-
baraste boksamling, den enda i riket som i anseende till rikedom på tryckta 
skrifter i strängaste mening kan göra anspråk på namnet bibliotek, då alla 
de övriga – det Kungliga riksbiblioteket i Stockholm icke undantaget, ehuru 
det största näst efter det akademiska i Uppsala – med skäl endast kan kallas 
grundläggningar till blivande bibliotek, så snart de med utländska samlingar 
jämföres. Utan även därför att denna katalog skall bliva den yppersta handled-
ning till svenska bokkunskapen, en hittills så förunderligen grovt vårdslösad 
lärdomsgren, utan vilken det dock aldrig blir möjligt att utarbeta en saknad 
inhemsk litterär-historia. I anledning härav kan vi icke undertrycka vår liv-
ligaste önskan att detta verk måtte erhålla en sådan avsättning att det kunde 
uppmuntra Uppsala biblioteks nitiske och högaktningsvärde föreståndare att 
utarbeta ej blott en fortsättning av denna katalog, som upptager de böcker 
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som efter år 1796 dels genom flera dyrbara donationer tillkommit, dels genom 
förökade penningetillgångar blivit inköpta, utan fast mera över bibliotekets 
oskattbara manuskriptsamling, vilken nyligen, genom vår vördade kronprins’ 
frikostighet fått en dyrbar tillökning. En sådan önskan skulle icke behöva 
vänta på sin uppfyllelse i ett annat land, där magnater och alla som göra an-
språk på bildning sätter sin stolthet och sin ära i att understödja fosterländska 
litterära företag, men erfarenheten har lärt oss att i Sverige den tills vidare 
blott kan räknas bland pia desideria 

*. Den katalogen åtföljande inskränkta 
förteckning på nomina fautorum & promotorum operis 

** (sid. I–IV) visar det 
nogsamt. Dock – Non, si male nunc, et olim sic erit. 

***

* Övers.: Fromma önskningar.
** Övers.: Namn på gynnare och befrämjare till arbetet.
*** Övers.: Om det är illa nu, skall det inte vara så även framgent.
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Pehr Fabian Aurivillius gör med denna sin katalog en banbrytande insats för 
svenskt biblioteksväsen. Visserligen hade tryckta kataloger utgivits tidigare 
över svenska bibliotek och boksamlingar, så även några avseende delar av uni-
versitetsbibliotekets samlingar, men den medvetna bibliografiska ambitionen 
och den medvetna anknytningen till gängse praxis är tydligare hos Aurivillius 
än i de tidigare. Tecken på detta är sålunda referenserna i noterna b, e, f och g 
till andra liknande kataloger eller till bibliografisk teori.

Som framgår av företalet inledde Aurivillius, som 1787 blivit biblioteka-
rie, arbetet under viss brådska år 1795 eller 1796, och fram till och med år 
1799 trycktes arkvis katalogen för bokstäverna A–L, motsvarande sid. 1–530 
eller Fasciculus primus. Aurivillius var själv medveten om att detta gått för 
snabbt, men han var angelägen att tillgodose och tillfredsställa en mecenat, 
Carl Albert Rosenadler, vilken dessutom granskade och hade synpunkter på 
de tryckta arken (!). Rosenadler hade långt tidigare lovat att själv bekosta 
hela tryckningen men var nu tvingad att inskränka sig till att endast lämna 
ett avsevärt bidrag, kostnaden för tryckningen av 120 exemplar. Aurivillius 
var dock angelägen att inte göra Rosenadler eller Uno von Troil besvikna; den 
sistnämnde, då ärkebiskop, var den som förmått Rosenadler att förnya sitt 
löfte, och han hade dessutom utverkat stöd från konungen och andra magnater.

Rosenadler dog 1799, vilket medförde att Aurivillius inte hade samma 
brådska med fortsättningen. Under de sju därpå följande åren låg arbetet 
helt nere. Under denna tid var Aurivillius fullt upptagen med att ta emot och 
in-förliva den mycket stora mängd material som donerades eller köptes till 
biblioteket. Då hela katalogen var färdig 1814 var sålunda biblioteket dubbelt 
så stort som det var 1787 (se not d). Det förtjänar dock här att påpekas att av 
dessa senare tillskott endast de finns med i katalogen som är tryckta senast 
1796 (se not c), och Aurivillius är dessutom något svävande beträffande hur 
mycket han lyckats tillfoga av dessa senare tillskott i den hälft av katalogen 
som redan var färdigtryckt.

Kommentar till Aurivillius’ företal, recensionen och 
översättningen
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Slutpunkten för katalogen sattes den 25 mars 1814, det datum som står 
under företalet. Då det före företalet finns en fyrsidig lista på prenumeranter 
och likställda samt den sista sidan innehåller en anvisning till bokbindaren 
finns det dock anledning antaga att den distribuerats ark- eller faskikelvis 
till vissa köpare. Redan i oktober och november samma år publicerade L. 
Hammarsköld och J. H. Schröder sin mycket omfattande recension av kata  - 
logen i Svensk Literaturtidning, vilket enligt min mening förutsätter att recen-
senterna haft tillgång till Aurivillius’ verk tidigare än ca april månad 1814. 

Recensionen delades av tekniska skäl upp på tre nummer av tidskriften, 
och den är med sina drygt 9.000 ord till och med mer omfattande än Aurivil-
lius’ egen introduktion (knappt 6.000 ord). Huvuddelen av det första avsnittet 
upp-tas dock av en översikt över de offentligt tillgängliga bibliotek som då 
fanns i Sverige och vilka kataloger som givits ut över dessa (sp. 668–676). Fast 
grundtonen i recensionen lägger sig vinn om att vara berömmande frapperas 
man av hur mycket smådetaljer recensenterna finner för gott att anmärka på, 
så att det bestående intrycket snarast är övervägande negativt. Den kan tyckas 
vilja låta påskina att Auri villius varit mindre noggrann eller konsekvent i 
ett stort antal avseenden. Man måste vara beredd att överse med detta mot 
bakgrund av de speciella förhållanden under vilka katalogen tillkommit. Jag 
ämnar återkomma till en del av de punkter recensenterna tar upp, eftersom 
de rör ett antal grundläggande frågor.

Aurivillius’ företal inleds (sid. V–XII) med en historik över projektet, präglad 
av en vilja att försvara den långa tid som förflutit mellan Aurivillius’ tillträde 
och färdigställandet av katalogen. En stor och bibliotekshistoriskt mycket 
värdefull del av detta utgör den långa fotnot 

d, som redogör för huvuddelen av 
de donationer och andra tillskott som biblioteket erhöll från år 1787 (Strand-
bergs donation) fram till och med köpet av den Nordinska samlingen 1814.1 En 
sådan ingress tycks vara det normala för tryckta bibliotekskataloger från denna 
tid; exempelvis har sålunda båda upplagorna (1674 och 1738) av katalogen 
över Bibliotheca Bodleiana i Oxford 

2 företal som inleds i samma försvarande 

1 Åtskilliga av dessa donationer har senare behandlats vetenskapligt i tryck, och en redovisning av detta ingår i 
Davidsson (1977) och Davidsson (1989).

2 Catalogus impressorum librorum Bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniensi, [ed. Rob. Fysher]. Oxonii, 
e theatro Sheldoniano, 1738. Återger även företalet till föregående utgåva, sammanställd av Thomas Hyde 
och utgiven 1674. 



      KOMMENTAR TILL AURIVILLIUS’ FÖRETAL, RECENSIONEN OCH ÖVERSÄTTNINGEN 69

3 Mera om denna lista nedan, sid 77.

och ödmjuka förklaringar av förseningar och andra svårigheter. Återstoden 
av det egentliga förordet (sid. VII–XXI) är en katalogteknisk genomgång med 
rikhaltig exemplifiering. I de inledande arken följer därpå (sid. XXII–XLIII) en 
lista över de samlingsverk som blivit analyserade, så att de ingående verken 
finns redovisade under respektive författare (motsv.), 

3 en lista över förkortningar 
på förnamn (sid. XLIV–XLVI) och till sist (sid. XLVII–LXVIII) en liten alfabetisk 
lista över signaturer som påträffats i materialet, ibland med hänvisning till 
det upplösta eller kompletterade namnet, andra gånger med direkt uppgift 
om ett utgivet verk. Signaturerna är alfabetiskt ordnade efter det sista ledet i 
signaturen (”J. P. H.” återfinns sålunda under ”H”).

Recensenterna kommenterar inte listan över förkortningar av förnamn men 
är i grunden mycket skeptiska till katalogen över signaturer, snarare dock där-
för att den inte är fullständig än därför att den riskerar att förbises. I katalo-
gerna över Bodley-biblioteket har dessa signaturer förts in som signaturer 
direkt i huvudsviten av författare, och det är naturligtvis det enda riskfria sät-
tet att hantera dem. Med Aurivillius’ metod riskerar man att helt förbise dem.

Efter dessa sent producerade inledande stycken följer så i Sectio prior (sid. 
1–1011) huvudredovisningen i alfabetisk ordning av författarna till verk i 
textform i biblioteket, följd (sid. 1011–1040) av en motsvarande redovisning 
av tryckta musikverk (kompositörer, samlingar och anonymer). Härpå följer 
Sectio posterior, vars huvuddel (sid. 1–352) omfattar anonyma arbeten. Tre 
appendices finns (sid. 352–366), vilka redovisar respektive böcker tryckta i 
Konstantinopel, arabiska böcker tryckta i klostret Marhanna samt viktigare 
verk som saknas i universitetsbiblioteket men finns i Vetenskapssocietetens 
bibliotek i Uppsala. Katalogen avslutas av två indices, en kort huvudordsindex 
till avdelningarna i anonymkatalogen (sid. 367–368) och en titelindex till 
anonymkatalogen (sid. 368–379), samt den oundvikliga korrigendalistan (sid. 
379–384). Jag kan inte undgå att instämma i Recensenternas kommentar att 
ett fjärde appendix hade varit på sin plats, förtecknande den redan då rika 
boksamlingen vid universitetets astronomiska observatorium.

Huvudordningen inom katalogen är som sagt alfabetisk efter författarnamn, 
så långt dessa varit kända, respektive efter titlar. Jag återkommer nedan till 
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frågorna om val och utformning av författarnamnen och vill här endast påpeka 
följande beträffande alfabetiseringen:
  • Å, Ä och Ö är samfilerade med A respektive O. Sålunda återfinns Älf 

mellan Alexius och Alferius, likaså Ödman mellan Odilo och Odo. 
  • Samma sak gäller tyskt Ü som samfileras med U : Mundus, Münnichs, 

Munster (J), Münster (S), Münter, Munthe, men det talar Aurivillius 
inte om i företalet. 

  • Digrafen AE och dess gelikar fileras å andra sidan som A+E (motsv.).
  • U och V skiljs åt, V och W samfileras.
  • I och J samfileras, varför namn som Ignatius, Ihre, Insulander återfinns 

mellan Jezlerus och Joachimus – även detta är något som Aurivillius 
inte förvarnar om i företalet.

Under varje författare redovisas så i en normal post publikationens titel, 
tryckort, tryckår och format (i tryckeritekniska termer, ”F.” etc.). Ordningen 
mellan titlarna är i princip kronologisk, men utgåvor av typ ”samlade verk” 
och vissa typer av arbeten (”grupptitlar”) har fått inleda redovisningen. Flera 
utgåvor av samma verk redovisas tillsammans i kronologisk ordning med 
tillägg av eventuell utgivares namn i kursiv. När publikationens språk ej 
framgår av titeln anges det språk verket presenteras på. Om samma verk finns 
i beståndet på flera språk, redovisas översättningar som ytterligare exemplar 
under titeln för äldsta utgåvan (ej originalutgåvan) med egen uppgift om språk, 
eventuell översättares/utgivares namn, tryckort, tryckår och format men utan 
exakt titeluppgift. Aurivillius underlåter att mer uttryckligt beskriva denna 
metod. Recensenterna har en syrlig kommentar att den riskerar att dölja ori-
ginaltiteln, vilket man kan instämma i, men helhetsintrycket är att det inte 
tycks ha upplevts som något anmärkningsvärt. Den enda svårighet Aurivil-
lius något kommenterar, är i stället att den som är ute efter en viss utgåva 
lär riskera att förbise en utgåva av samma verk med annat utgivningsår. I ett 
inkomplett bibliotek menar han dock, kan denna svaghet aldrig helt elimineras.

 I den tryckta katalogen saknas varje uppgift om var böckerna står att finna 
i biblioteket, alltså någon sorts hyllsignum. Detta är ur användarsynpunkt den 
märkligaste bristen hos denna katalog, vilken i dagens praxis framtvingar att 
man via ett enda exemplar av katalogen får det nummer som volymen har i 
den handskrivna hyllista som fortfarande är en oundgänglig nyckel till den 
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äldre samlingen. Den avser uppställningen i Aurivillius’ bibliotek i Gusta-
via num, ordnat i en sorts grov ämnesordning som framgår av planritningarna, 
sid. 72–73. Då beståndet efter inflyttningen i huset Carolina Rediviva på 
1840-talet till större delen delades upp i ämnesgrupper har där den nuva-
rande placeringen påförts, en nödvändig uppgift för att volymen skall kunna 
på träffas. Kvarvarande sviter i Aurivillius’ egen uppställningsordning har på 
mot svarande sätt angivits som ”Obrutna”. 

4  – Illustrationerna på sid. 74–75 
demonstrerar sambandet mellan katalog, hyllista och nutida uppställning. 

Aurivillius har å andra sidan ägnat stor möda åt att på verknivå redovisa 
innehållet i biblioteket, även i de fall när flera verk blivit utgivna tillsam - 
mans. Han avstår (sid. XVII) från att närmare ange vilka publikationer eller 
typer av publikationer han inte specificerat, eller varför han uteslutit dessa, 
men det är tydligt att han gjort ett medvetet urval ur sådana kategorier som 
inventariepublikationer, akademiers och sällskaps skriftserier samt disser-
tationer.  Redovisningstekniken visar prov på hans redigeringskonst och vilja 
att spara på utrymmet, men resultatet är tyvärr inte särskilt lätthanterligt för 
sentida användare, trots de ansträngningar han gör i företalet (sid. XV f.) att 
förklara och exemplifiera metodiken. Till hans försvar måste jag också på-
peka att de för oss knepigaste fallen finns i den tidigare delen, där tekniken 
fått utformas under stor brådska, medan den senare delen (M–Z) är betydligt 
klarare och enhetligare. Det finns tre huvudfall:

När samme författare står för samtliga verk i volymen tillfogas helt enkelt 
titeln på det inledande verket i volymen inom parentes efter tryckortsuppgiften 
för den katalogiserade utgåvan.
 Ex. Under PETRUS DE ABANO upptas en skrift De venenis med hänvisningen
  (Conciliat.) varmed avses att den ingår i utgåvan av samme författares 

Conciliator Differentiarum … som redovisas strax ovanför.
När det är olika författare till verken i en samlingsvolym, men dessa är 

relativt få till antalet, anges en hänvisning till det första verket i volymen med 
en parentes innehållande författarnamnet i kursiv skrift och en verktitel i rak 
skrift. Det gäller sedan att i stället slå upp denne författare och iden tifiera 
det verket för att beställa volymen. Ibland har detta blivit onödigt otydligt:

4 Tillfogas kan som en parallell att Bodley-katalogerna trycker även uppställningssigna.
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Sid. 370 ur Aurivillius’ katalog med inskrivna inventarienummer.
Jfr. sid. 16: J. de Guise, Les illustrations … har nr Rr.28.



En sida ur Inventariet, där inventarienumret Rr.28.
från föregående sida återfinns med sin nuvarande placering angiven.
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 Ex. Under PETRUS DE ABANO anges även en utgåva av De venenis med hänvis-
ning till ”Archana medicinae” utan författarnamn, varför man skulle 
vänta sig att även detta författats av Petrus de Abano efter vad ovan 
sagts. Dock måste denna Archana medi cinae sökas bland anonymer na 
i Sectio posterior.

 Ex. Under AUGUSTUS ANTONINUS redovisas en utgåva av Itinerarium … med 
hänvisning till ”Itinerar. Roman.” utan författarnamn inom parentesen. 
Då emellertid utgivaren PT. WESSELING nämns i sammanhanget avses 
med hänvisningen den utgåva av Vetera Romanorum itineraria som 
huvudredovisas under WESSELING. Observera den summariska titelå-
tergivningen : Itinerar. Roman. = Vetera Romanorum itineraria!

 Ex. Normalfallet kan dock representeras av BETHEM, Centiloquium, som 
hänvisar till ”Jul. Firmici Astron.”, d.v.s. JULIUS FIRMICUS, Astronomi-
corum libri VIII.

När ett flertal olika arbeten ingår i ett samlingsverk anges inom parentes 
en utgivningsort, ett tryckår och ibland en volymbeteckning vilket hänvisar 
till den kronologiska förteckning, Elenchus collectionum, som återges på 
sid. XXII–XLIII. Denna är uppställd efter startår eller officiellt år enligt första
delens titelblad, inom år efter utgivningsort, inom ort efter format i fallande 
ordning F.–Qv.–O.–S. Om flera poster i Elenchus skulle överensstämma i alla 
dessa tre avseenden är en liten bokstav ”b.”, ”c.” etc. tillagd efter for mat-
uppgiften från och med den andra posten (se exempel, 1555 Basileae). 

Betecknande nog kommenterar varken Aurivillius eller Recensenterna 
skillnaden i ordningsföljd mellan parentesen (ort + år) och förteckningen (år 
+ ort), ej heller det faktum att om flera poster i förteckningen avser samma ort 
och år man måste ta med sig formatbokstaven (F., Qv. etc.) från katalogposten 
för att välja rätt, eller slutligen tekniken med de små bokstäverna när flera 
samlingsverk i övrigt är lika. Däremot inpräntar Aurivillius i användaren att 
man måste beakta uppgiften om vilken volym det sökta arbetet återfinns i och 
att denna volym kan ha ett annat tryckår än det som används i hänvisningen 
till förteckningen.

Recensenterna är närmast totalt förkastande i sitt omdöme om tekniken med 
Elenchus collectionum och menar att denna typ av redovisning inte får ut for   mas 
så att en bruksanvisning krävs. En jämförelse med Bodley-katalogen visar i 
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huvudsak att denna sorts specifikationer var normala inslag i bibliotekskata-
logerna (vilket även Aurivillius’ hänvisning till Dähnert och Kayser sid. XVII 
ger vid handen); Bodley-katalogen ger visserligen fylligare upplysning om 
den större enhetens titel etc. men säger egentligen inte något alls om hur den 
skall påträffas – antagligen förutsätter alla dessa metoder att det också finns 
en hyllista tillgänglig med samma verkredovisning som nomi nalkatalogen.

Totalt utgör denna författarrelaterade del av katalogen en nominalkatalog där 
namnen på författare, utgivare och några till fungerar som uppslag. Aurivillius 
är fullt klar över problemen med att personer byter namn eller heter olika på 
hemspråk eller latin, att namn från vissa tidsperioder och kul turkretsar inte 
består av ”förnamn + familjenamn” och att vissa verk utgivits anonymt men 
fått sin upphovsman klarlagd. Hänvisningsapparaten, det självklara verkty-
get för att hjälpa användaren fram till den valda namnformen, är för sin tid 
imponerande. Att i stor utsträckning betrakta även utgivare och kompilatorer 
som författares likar i katalogiseringen känns fullt modernt och berättigat. Det 
enda Recensenterna med rätta pekar på som principiellt tveksamt (vid sidan 
om ett flertal påpekanden om inadvertenser) är att översättningar till svenska 
fått sin huvudredovisning under översättaren, inte under den egentlige förfat-
taren (som dock täckts in med en hänvisning).

Den avslutande redovisningen av musikverk, sid. 1011–1040, saknar i dag 
praktiskt värde för den löpande biblioteksservicen då uppgifterna överförts 
till specialkatalogerna över musiksamlingen.

Anonymdelen eller Sectio posterior riskerar att bli förbisedd i den dagliga 
hanteringen av det äldre materialet, förvånande nog, då den är en mycket 
avsevärd del av katalogen och väl avgränsad från det övriga (vilket man 
inte kan säga om den lilla katalogen över signaturer i slutet av förordet, se 
ovan). Efter ett kapitel med bibelutgåvor och Bibelns följdskrifter (Biblicus 
apparatus) redovisas i 34 klasser andra anonyma arbeten, ömsom grupperade 
efter genre, ömsom efter egentligt ämne. Den finare indelningen är även den 
ämnesbetingad i ett antal fall, men oftast är en språklig gruppering grunden 
för den mest detaljerade rubriksättningen. I den övergripande redovisningen 
samt i det alfabetiska rubrikregistret på sid. 367 f. urskiljs ca 120 grupper. 
Redovisningen är i betydande omfattning dessutom en selektiv ämneskatalog 
till nominalkatalogen i Sectio prior, tydligast kanske i avdelningen Biographiae 
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men vanligt förekommande i alla sektioner. Till hjälp för återsökningen finns 
också en index sid. 368–379 där man får direkt hänvisning till de titlar som 
Aurivillius själv insett kunde vara svåra att återfinna. Denna index får alltså 
ej uppfattas som heltäckande till de 352 sidor själva sektionen omfattar.

Aurivillius har med denna katalog inte förmått att ge oss sentida användare 
något riktigt bekvämt verktyg för återsökningen i de anonyma skrifterna eller 
för ämnessökning, möjligen då produkten tycks vilja fylla båda uppgifterna. 
Recensenterna är å andra sidan övervägande mycket berömmande och säger 
exempelvis att sektionen bär spår av att vara utarbetad i en lugnare och mer 
övertänkt metodik, fast finordningen och en fast och konsekvent redi gering 
ofta lämnar en del övrigt att önska. De mest graverande bristerna på ta las 
be-träffande arbeten som redovisas som anonyma trots att deras författare är 
välkända. Dessutom efterlyses en mer titelbladstrogen redo visning av titlarna, 
uppgifter om eventuellt förekommande randanteckningar av tidigare ägare 
samt sådana detaljer som kunnat underlätta identifikationen av publikationen 
när flera snarlika varianter förekommer. Dessutom påtalas med rätta ett antal 
svenska tryck som rimligtvis borde finnas i biblioteket på grund av den redan 
rådande pliktleveranslagstiftningen men som inte återfinns i katalogen. 

Den förhoppning om en fortsättning av den tryckta katalogen, som Recen-
senterna avslutningsvis ger uttryck för, har som bekant aldrig infriats, och 
Aurivillius’ verk är en lägesrapportering i bibliotekshistorien, avseende 1796. 
Det som sedan skett, och mycket av det som skett dessförinnan också, finns 
dokumenterat i det handskrivna supplement som nu går under namnet Katalog 
–1962. Utvecklingen efter 1962 har mera direkt gått andra vägar, mot sprid-
ning i elektronisk form i databaser, vilka av gemene man lätt uppfattas som 
kompletta och heltäckande. Det är en stor uppgift att hålla de äldre samling-
arna levande för användarna, vilket kräver någon form av omkatalogisering, 
och samtidigt skulle man komma ifrån de säkerhetsrisker som ligger i att 
bruksexemplaren av Aurivillius’ katalog, hyllistan och Katalog –62 är unika 
och bundna till huset Carolina Rediviva. 
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BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

Följande kapitel är en bearbetning av den förteckning över särkata logiserade 
samlingsverk som i Aurivillius’ katalog återfinns på sid. XXII-XLIII. Avsikten 
är att underlätta beställning av verk, där posten i katalogen avslutas med en 
parentes innehållande UTGIVNINGSORT, UTGIVNINGSÅR och ofta en DELSIFFRA 
uttryckt med romerska siffror samt någon gång en IDENTIFIKA TIONS BOKSTAV i 
form av ett gement b, c eller d.

För att entydigt och enkelt göra en lånebeställning på sådant arbete kan 
man tillämpa följande metod på bibliotekets lånesedlar, fjärrlånesedlar eller 
textformulär på nätbaserade tjänster :

– Ange FÖRFATTARE OCH TITEL PÅ SÖKT ARBETE ur katalogens huvudredovis -
ning – på plats för sökt arbete (= författare och titel på sökt uppsats i periodisk 
skrift).

– Ange DELSIFFRA – i förekommande fall uttryckt med romerska siffror inom 
parentesen – som del i värdpublikationen (= delsiffra inom periodisk skrift).

– Ange TRYCKFORMAT samt övriga UPPGIFTER INOM PARENTESEN – på plats för 
utgivningsort och -år. 

– Sök i listan upp den post som gäller samlingsverket som publikation. Använd 
följande information i denna ordning, så långt den behövs för att identifiera 
publikationen. – ÅRTAL och ORT skall alltid förekomma. 

ÅRTAL – samlingsverkets startår eller mest framträdande årtal;

UTGIVNINGSORT – orten anges i titelsidans form, ofta med viss förkortning;
i listan gäller alfabetisk ordning om flera skall redovisas under samma årtal; 

TRYCKFORMAT – beteckningen står angiven ome delbart före parentesen med någon 
av koderna F, Qv, O, S som ordnas i listan i denna inbördes ordning, ej rent 
alfabetiskt;

IDENTIFIKATIONSBOKSTAV – om någon gång de tidigare tre uppgifterna är identiska

för två eller flera samlingsverk (exempel: 1555 Basileae).

– Hämta från listan publikationens 
TITEL etc. ur mittspalten. Ange efterfrågad titel på sökt publikation

(= titel för periodisk skrift);

SIGNUM enligt högerspalt. Ange signum med all klamrad information
som lokalsignum. 

Kronologisk förteckning över samlingsverk,
Elenchus collectionum chronologicus



80 KRONOLOGISK FÖRTECKNING ÖVER SAMLINGSVERK

BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

Sine anno et loco C Plinii secundi novocomensis Ink. 32:100 8:o
  Panegyricus  

1472 Venetiis Repetitiones, disputationes nec  Ink. 35:75 Fol.maior
  non tractatus diversorum  

1494 Norimbergae Homeliarius doctorum Ink. 33:228 8:o

1499 Venetiis Epistolarum Graecarum libri duo Ink. 32:103 8:o

1500 Venetiis Diomedis doctissimi … Ink. 34:32 Fol.
  de arte grammatica opus  

1505 Papie Tractatus diversorum doctorum Obr. 76:23 (Fol.)

1508 Venetiis Rhetorici libri Graecorum Script. Gr. Coll. Rhet. Fol.  
  [Rhetores] [C.100]
 
1509 Lugduni Actores octo opusculorum cum Script. Class. Coll.
  commentariis [Auctores] [59.176] 
   
1511 Parisiis Annotationes doctorum virorum Script. Class. Crit. Fol. 
  in grammaticos [Annotationes] [X.82]

1513 Mediolani Tractatus diversorum instrumentorum Obr. 75:19 (Fol.) [Pars ultima]
  
1517 Lugduni Opus aureum ac preclarum Obr. 46:245 

1519 Lugduni Tractatus singulares  Obr. 75:49 

1519 Venetiis Diomedis opus quam plurimis Script. Class. Coll. Fol.  
  erroribus purgatum [Georgius Trapezuntius]
   [Y.13, pars posterior]

1520 Basileae Joannes Frobenius studiosis Script. Lat. Coll. Orat.   
   [Frobenius] [59.201]

1520 Lugduni Homilie doctorum ecclesiasticorum  Teol. Skrift. Patres Saml.   
  Allm. Fol. [Homilie] [58.26]

1521 Basileae Qv. Veterum aliquot de arte rhetorica Script. Lat. Rec. [Agricola] 
  traditiones [59.135, pars posterior] 
   
1521 Basileae O. Scriptores aliquot gnomici Bokband 1500-t. Schweiz 2 
   [Kk.372]
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BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

1523 Venetiis Variorum authorum lucubrationes Script. Class. Coll. Fol.  
   [Georgius Trapezuntius] 
   [Y.13, pars prior]

1530 Coloniae Homiliae seu mavis sermones Teol. Skrift. Patres Saml.  
  Allm. Fol. [Homiliae] [58.14]

1532 Basileae Novus orbis regionum ac   Resor Saml. Fol. [Orbis]   
  insularum veteribus [T.88]   

1534 Strassburg Die New Welt der Landschaften Resor Saml. Fol. [Welt]   
   [T.137] 

1537 Basileae Veterinariae medicinae libri duo Obr. 46:237 

1538 Lugduni Autores cum suis commentis Script. Class. Coll. [Autores]  
   [C.121] 

1546 Venetiis Ars chirurgica Obr. 47:15 (Fol.)

1551 Lugduni Caesarum vitae post Suetonium Script. Lat. Coll. Hist.   
  Tranquillum conscriptae [Vitae] [108:149] 
  
1554 Parisiis De agrorum conditionibus  Obr. Qq:394 

1555 Basileae F. Orthodoxographa theologiae Teol. Skrift. Patres Saml.  
  Allm. Fol.
   [Orthodoxographa] [60.72] 
1555 Basileae F.b. Novus orbis regionum ac insularum Resor Saml. Fol. [Orbis]   
  [T.53] 

1555 Tiguri Chirurgia Obr. 42:17 (Fol.) 

1556 Basileae Laonici … de origine et rebus Bokband 1500-t. Polen Fol. 8  
  gestis Turcorum libri X [U.11] 
  
1556 Venetiis Volumen praeclarissimum …  Obr. 75:342 
  omnium tractatuum criminalium

1560 Lugduni Singularia omnium clarissimorum  Obr. 73:50 (Fol.) 
  doctorum

1562 Basileae Poetarum veterum ecclesiasticorum Teol. Skrift. Patres Saml.   
 opera Lat. [Fragmenta] [36.123]
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BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

1564 Parisiis Fragmenta poetarum veterum Script. Lat. [Cicero 122]   
  Latinorum [X.429, pars posterior] 

1566 Basileae De jurisdictione, auctoritate et Jur. Kyrkorätt Stat o. kyrka  
  praeeminentia imperiali Fol. [De] [F.129, pars prior]

1566 Francofurti Germanicarum rerum quatuor Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  celebriores vetustioresque [Chronographi] [D.14, pars   
  chronographi prior. Ex. 2, F.129 pars posterior,
    se 1566 Basilea]

1567 Parisiis Medicae artis principes Script. Class. Coll.Fol.   
   [Principes] [46.80] 

1568 Basileae Antonii Bonfinii rerum Hist. Österr.-Ung. Allm.   
  Ungaricarum decades quatuor Fol. [Bonfinius] [Ii.1] 

1569 Basileae Monumenta S. patrum Teol. Skrift. Patres Saml. 
  orthodoxographa Allm. Fol. [Monumenta]   
  (volumina quattuor) [58.16–18b] 

1569 Coloniae Homiliae sive conciones Teol. Skrift. Patres Saml.   
  praestantissimorum …doctorum Allm. [Homiliae] [60.59]

1571 Patavii Medicorum praestan tissi morum Obr. 42:560
  monumenta  

1572 Lugduni Tractatus assecurationis Obr. 63:98 (Fol.) 
  et cautionis

1573 Lugduni Publii Virgilii Maronis Appendix Script. Lat. [Vergilius 218]   
  [C.336] 

1573 Parisiis Homeri et Hesiodi Certamen Script. Gr. [Homerus, Steph.]  
   [C.496] 

1574 Basileae Historicum opus in quatuor Hist. Tyskl. Allm. Fol.
  tomos divisum [Sohard] [D.124–126] 
  (tomi quattuor, voll. tria)

1574 Coloniae Agrip. Tractatus varii atque utiles de  Obr. 63:413 
  monetis

1575 Parisiis Oratorum veterum Graecorum  Script. Gr. Coll. Orat. Fol.   
  orationes [Orationes] [C.81] 
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BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

1576 Lipsiae Theognidis Megarensis sententiae Ordspråk Klass. Grek.   
  elegiacae [Theognis] [C.501] 

1577 Parisiis Epistolia, dialogi breves, Script. Class. Coll.   
  oratiunculae [Epistolia] [C.475]

1578 Francofurti Chronicum Turcicorum … tomi III Hist. Turk. Allm. Fol.   
   [Lonicerus) [U.45] 

1579 Basileae Artis historicae penus Hist. Inl.skr. [Penus]
  (volumina duo) [U.514–515] 

1579 Francofurti Rerum Hispanicarum scriptores Hist. Span. Allm. Fol. 
  aliquot (tomi duo, vol. unicum) [Scriptores] [U.65. T. 2 även i:  
   Rr 29, se Inventariet!] 

1580 Coloniae De illustribus ecclesiae scriptoribus Teol. Skrift. Patres Saml.   
  Lat. [Petrus] [36.365] 

1580 Grancofurti Annales sive historiae rerum Hist. Nederl. & Belg. Allm.  
  Belgicarum Fol. [Annales] [Ii.105] 

1582 Basileae Polonicae historiae corpus Hist. Polen Allm. Fol.   
   [Corpus] [Ii.26]

1583 Francofurti Illustrium veterum scriptorum P.1: Bokband 1500-t. Polen  
   Fol. 11 [D.8.] P. 2: Hist.Tyskl.
    Saml. Fol. [Pistorius] [D.8]

1584 Francofurti Veterum scriptorum … tomus unus Hist. Tyskl. Medelt. Fol.   
  [Reuber] [D.70]

1584 Venetiis Tractatus universi juris Obr. 63:1–23 (Fol.)
  (tomi XVIII (XV deest), voll. XXIII)  

1585 Francofurti Germaniae historicorum illustrium Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  … tomi duo (volumen unicum)  [Urstisius] [D.13]

1586 Basileae Vitae et mortis compendium Script. Gr. Coll. Philos.
  auctorum diversorum [Compendium] [29.418] 

1586 Parisiis Pindari Thebani Olympia Saknas sedan 1901 

1587 Francofurti Rerum criminalium praxes Obr. 61:53 (Fol.) 
  (volumen unicum)
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1588 Francofurti Historiae Romanae scriptores  Script. Class. Coll. Fol.   
  Latini minores [Scriptores] [F.90–91] 

1591 Coloniae Agrip. De monetis et re numaria libri duo Numism. Allm. [Bardelius]  
   [E.217] 

1591 Lugduni Historiae Augustae scriptores Script. Lat. Coll. Hist.   
   [Scriptores] [F.467] 

1594 Francofurti Annalium et historiae Francorum Hist. Frankr. Medelt.
  ab A. Chr. 708 ad A 990 [Scriptores] [U.281]
  scriptores coaetanei   

1596 Francofurti Historiae Francorum ab A. Chr. Hist. Frankr. Allm. Fol.
  900 ad A. 1285 scriptores [Scriptores] [U.39] 

1596 Londini Rerum Anglicarum scriptores Hist. Engl. Allm. Fol.
  post Bedam praecipui [Savile] [Ii.55] 

1596 Lugduni Epigrammata et poemata vetera Script. Lat. Coll. Poet.   
   [Epigrammata] [Kk.128]

1597 Argentinae Gynaeciorum sive de mulieru Obr. 47:33 (Fol.)
  … affectibus et morbis libri  

1599 Parisiis Rutilius Lupus, Aquila Romanus, Script. Lat. Coll. Rhet.
  Julius Rufinianus De figuris [Rutilius] [X.182]
  sententiarum   

1600 Aug. Vindob. Geographica omnia Bokband 1600-t. Sverige 5   
  [113.335] 

1600 Francofurti Rerum Moscovitarum auctores  Hist. Ryssl. Saml. Fol.   
  varii [Auctores] [Ii.3]

1602 Francofurti Lampas sive fax artium  Script. Class. Crit. [Lampas]
  liberalium [X.203–209]  
  (volumina septem)    

1602 Hanoviae Rerum Bohemicarum antiqui Hist. Österr.-Ung. Allm. Fol.
  scriptores aliquot insignes [Scriptores] [Ii.31] 

1603 Francofurti Hispaniae illustratae seu rerum Hist. Span. Allm. Fol.
  urbiumque … scriptores varii [Hispaniae] [U.62–64]
  (tomi IV, voll. tria)   



        KRONOLOGISK FÖRTECKNING ÖVER SAMLINGSVERK 85

BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

1604 Insulae ad Paraeneticorum veterum pars I Script. Lat. Rec. Coll. 
 Lacum Acron  [Goldastus] [29.259] 

1606 Aureliae Epistolae Graecanicae mutuae Script. Gr. Coll. Epist. Fol.
 Allobrogum  [Epistolae] [60.104] 

1606 Hanoviae Antonii Bonfinii Rerum Hist. Österr.-Ung. Allm. Fol.
  Ungaricarum decades IV [Bonfinius] [Ii.29] 

1608 Francofurti Imperialia decreta de cultu Kyrkohist. Medelt.
  imaginum [Goldastus] [50.347] 

1609 Aureliae Historiae Romanae scriptores Script. Lat. Coll. Hist. Fol.
 Allobrog. Latini veteres [Scriptores] [Z.17] 

1609 Francofurti Scriptores rerum Germanicarum Sv. Hist. Norden Fol.
  septentrionalium  [Scriptores] [51:56] 

1611 Hanoviae F. Monarchia S. Romani imperii Obr. F:157–159 (Fol.)
  (volumina tria)  

1611 Hanoviae F.b. Gesta Dei per Francos Hist. Medelt. Allm. Fol.   
   [Gesta] [U.4] 

1611 Hanoviae F.c. Historiae Augustae scriptores Script. Lat. Coll. Hist. Fol.
  Latini minores [Scriptores] [F.100] 

1613 Hanoviae Corpus Francicae historiae Hist. Frankr. Allm. Fol.
  veteris et sincerae [Corpus] [U.27] 

1614 Francofurti F. Politica imperialia sive discursus Obr. F:156 (Fol.)
  politici  

1614 Francofurti O. Chronicon chronicorum politicum Hist. Allm. [Chronicon]   
   [U.493–494] 

1614 Parisiis Auctores finium regundorum Script. Lat. Coll. Agrimen.   
  [Auctores] [Qq.401] 

1617 Lugduni Batav. Gothicarum et Langobardicarum Cr. 4:141
  rerum scriptores aliquot  

1618 Coloniae Magna bibliotheca veterum patrum Teol. Skrift. Patres Saml.
  et antiquorum scriptorum Allm. Fol. [Bibliotheca] 
  (tomi XV, volumina XIV) [59.33–46] 
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1619 Parisiis Historiae Normannorum Hist. Frankr. Allm. Fol.
  scriptores antiqui  [Scriptores] [Rr.40] 

1620 Parisiiis Historiae Augustae scriptores VI Script. Lat. Coll. Hist. Fol.   
  [Scriptores] [Z.16]

1621 Ebroduni Historiae Romanae scriptores Script. Lat. Coll. Hist. Fol.
  Latini veteres [Scriptores] [F.84] 

1622 Genevae Auctores Latinae linguae in Script. Lat. Coll. Gramm.
  unum redacti corpus [Auctores] 
   Ex. 1–2 [X.134, 107.25] 

1624 Francofurti Vera descriptio regni Africani Resor Asien Fol. [Bry,   
   J.Th., India Orientalis]
   [T.158]

1626 Lugduni Batav. Respublica Romana Hist. Coll.Elzevier [1626]   
  [E.554] 

1629 Lugduni Batav. Respublica Romana Hist. Coll.Elzevier [1629]   
  [E.553] 

1632 Lugduni Batav. L Julius Florus, P. Vell. Script. Lat. Coll. Hist.
  Paterculus etc. [Scriptores] [F.477– 480] 
  (volumina quattuor)

1641 Venetiis Disciplina universale dell’arte Obr. W:239
  militare  

1644 Parisiis Magna bibliotheca veterum Teol. Skrift. Patres Saml.
  patrum  Allm. Fol. [Bibliotheca]   
  (tomi XVII, voll. VI) [36.18–23] 

1645 Amsterodami Hugonis Grotii et aliorum Underv.väs. Skolväs. Allm.
  dissertationes de studiis [Grotius] [X.264] 

1652 Amstelodami Antiquae musicae auctores VII Script. Class. Coll.   
   [Auctores] [107.43] 

1652 Londini Historiae Anglicanae Hist. Engl. Allm. Fol.   
  scriptores X [Scriptores] [Ii.51] 

1652 Romae Graeciae orthodoxae tomi duo Teol. Dogmat. Kat.   
   [Allatius] [36.120–121] 
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1653 Colon. Leonis Allatii Symmikta Script. Gr. Coll. Mixti
 Agrippinae  [Allatius] [E.465] 

1655 Lugduni Batav. Elegantiores praestantium virorum Script. Lat. Rec. Coll.
  Satyrae (tomi duo, vol. unicum) [Satyrae] [X.263] 
    
1661 Genevae Thesaurus theologiae Sedanensis Teol. Skrift. Nyare
  (volumina duo) [Thesaurus] [56.144–145] 

1661 Lugduni Batav. Historiae Augustae scriptores VI Script. Lat. Coll. Hist.   
   [Scriptores] [F.432] 

1663 Francofurti De imperio maris variorum Jur. Internat.rätt
  dissertationes [Dissertationes] [F.675] 

1665 Parisiis Veterum aliquot scriptorum Teol. Skrift. Patres Saml. Lat. 
  … spicilegium (volumina XIII) [Spicilegium] [50.94–106]
   
1666 Helmestadii De bibliothecis atque archivis Bibliogr. Biblhist. Allm.
  virorum clarissimorum [Maderus] [B.107] 

1668 Parisiis Acta sanctorum ordinis S. Benedicti Kyrkohist. Hagiogr. Saml.
  (volumina novem) Fol. [Acta] [50.69–77] 

1670 Francofurti Germaniae historicorum Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  illustrium … tomi duo [Urstisius] [D. 120] 
  (volumen unicum)

1671 Cantabrigiae Opuscula mythologica, physica Script. Gr. Coll. Myth.
  et ethica [Opuscula] [29.52] 

1671 Lugduni Batav Historiae Augustae scriptores sex Script. Lat. Coll. Hist. 
  (volumina duo) [Scriptores] [F.427– 428] 

1672 Amstelodami Septem illustrium virorum poemata Script. Lat. Rec. Coll.   
   [Poemata] [C.389] 

1674 Amstelredami Rei agrariae auctores legesque Obr. Qq:390
  variae  

1676 Parisiis F. Recueil de plusieurs traitéz de St.fol. 34 [H.44] 
  mathematique 

1676 Parisiis Qv. Panegyrici veteres Script. Lat. Coll. Orat.   
   [Panegyrici] [C.150] 
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1677 Argentorati Historiae Augustae scriptores sex Script. Lat. Coll. Hist.   
   [Scriptores] [F.440] 

1677 Parisiis Ecclesiae Graecae monumenta Teol. Skrift. Patres Saml.
  (volumina quattuor) Grek. [Cotelerius]
   [36.112–115]

1678 Francofurti Variorum de arte memoriae Script. Lat. Rec. [Schenkel]
  tractatus sex [X.241]

1678 Parisiis Stephani Baluzii miscellaneorum Obr. 36:202–206
  libri (volumina quinque)  

1685 Lugduni Batav. Varia sacra seu sylloge variorum Teol. Skrift. Patres Saml.
  opusculorum (volumina duo) Grek. [Varia] [36.146–147] 

1687 Parisiis Museum Italicum seu Collectio Teol. Skrift. Allm.
  veterum scriptorum (volumina duo) [Museum] [B.133–134]
     
1688 Amstelaedami Opuscula mythologica, physica et Script. Gr. Coll. Myth.
  ethica [Opuscula] [112.90] 

1688 Helmaestadii Rerum Germanicarum tomi tres Hist. Tyskl. Saml. Fol. [Res]  
   [D.69] 

1690 Parmae Miscellanea Italica erudita Script. Lat. Rec. Coll.
  (volumina quattuor) [Miscellanea] [Y.206–209]

1692 Bononiae Miscellanea Italica physico- Obr. W:360
  mathematica  

1692 Lipsiae  Historiae rei nummariae veteris Numism. Forntiden
  scriptores aliquot insigniores [Scriptores] 

1692 Roterodami Consilia et methodii aureae Underv.väs. Skolväs. Allm. 
  studiorum optime  [Crenius] [X.151] 

1693 Parisiis F. Divers ouvrages de mathematique Obr. 40:74 (Fol.)
  et de physique  

1693 Parisiis F.b. Recueil d’observations daites en Obr. Q:39 (Fol.)  
  plusieurs voyages par ordre de 

1693 Roterodami Opusculorum … fasciculi VIII Obr. 52:346–349
  (volumina quattuor)  
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1694 Trajecti Thesaurus antiquitatum Romanarum Hist. Klass. Rom. Antikv.
 ad Rhenum (tomi XII, voll decem) Fol. [Thesaurus] [E.48–57] 

1696 Lugduni Batav. De philologia, studiis liberalis Underv.väs. Allm. [Crenius] 
  doctrinae, informatione et [Y.191]

1697 Lugduni Batav. Thesaurus Graecarum antiquitatum Hist. Grekl. Antikv. Fol.
  (tomi XII, voll. tredecim) [Thesaurus] [E.126–138] 

1697 Mediolani Anecdota Teol. Skrift. Patres Saml.
  (tomi IV, volumina duo)  Lat. [Anecdota] [36.131–132] 

1698 Lugduni Batav. Veteris aevi analecta seu vetera Hist. Saml. [Analecta]
  aliquot monumenta (voll. X) [120.259] 

1698 Oxoniae Geographiae veteris scriptores Script. Gr. Coll. Geogr.
  Graeci minore [Scriptores] [T.354–356]
  (tomi IV, volumina tria)   

1699 Lugduni Batav. De eruditione comparanda in Underv.väs. Allm.
  humanioribus … tractatus [Tractatus] [Y.171] 

1702 Amsterdam Recueil de voyages qui ont servi Resor Asien [Constantin]
  à l’établissement (tomi XII) [Ss.90–101] 

1702 Ultrajecti Syntagma variarum dissertationum Språkvet. Allm. [Graevius]
  rariorum [X.147]

1703 Delphis Trium scriptorum illustrium de Jud. Teol. [Syntagma]
  tribus Judaeorum sectis syntagma [50.118]

1704 Amstelodami Praestantium ac eruditorum Teol. Skrift. Nyare Fol.
  virorum epistolae [Epistolae] [60.120]  

1705 Hamburgi Joh. Alberti Fabricii Bibliotheca Bibliogr. Språkvet. Klass.
  Graeca (volumina XIV) [Fabricius] [Y.149–162]

1706 Hamburgi Erpoldi Lindenbrogii Scriptores Sv. Hist. Norden Fol.
  rerum Germanicarum [Lindenbrogius] [50.83] 

1707 Francofurti Rerum Germanicarum tres selecti Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  scriptores [Scriptores] [D.109] 

1709 Halis Nova librorum rariorum conlectio Bibliogr. Allm. [Conlectio]   
  [A.623]



90 KRONOLOGISK FÖRTECKNING ÖVER SAMLINGSVERK

BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

1709 Patavii Anecdota Graeca Teol. Skrift. Patres Saml.   
  Grek. [Anecdota] [36.130]

1711 Parisiis Imperium Orientale sive Anti- Hist. Byzant. Fol. [Imperium]
  quitates Constantinopolitanae  [E.140–141]
  (volumina duo)    

1711 Vratislaviae Vitae selectae quorundam erudi- Biogr. Saml. Lärde [Vitae]
  tissi morum ac illustrium virorum [Y.357]

1715 Amsterdam Recueil de voiages au nord Resor Saml. [Recueil]
  (volumina nouem) [Ss.68–76] 

1715 Argentorati Collecta Archivi et cancellariae Obr. 63:256
  jura  

1716 Hagae Comit. Novus thesaurus antiqui  tatum Hist. Klass. Rom. Antikv.
  (volumina tria) Fol. [Thesaurus] [E.58–60] 

1717 Parisiis Thesaurus novus anecdotorum Kyrkohist. Saml. Fol.
  (volumina quinque) [Thesaurus] [50.64–68] 

1718 Francofurti Volumen primum complectens Hist. Tyskl. Bayern Allm.
  Scriptores rerum episcopatus Fol. [Scriptores] [Ii.39– 40]
  (volumina duo)  

1718 Venezia Istorici delle cose veneziane Hist. Ital. Prov. Venedig
  (volumina decem) [Istorici] [113.26–35] 

1720 Francofurti Reliquiae manuscriptorum Hist. Medelt. Allm.
  omnis aevi [Reliquiae] [Ll.238–249] 
  (volumina XII)

1721 Lipsiae Scriptores rerum Austriacarum Hist. Österr.-Ung. Allm. Fol.
  veteres ac genuini [Scriptores] [D.108] 

1722 Hamburgi Anecdota Graeca sacra et profana Teol. Skrift. Patres Saml.
  (tomi IV, volumina duo) Grek. [Wolf] [36.225–226] 

1723 Lipsiae Corpus historicum medii aevi Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  (volumina duo) [Eccardus] [D.102–103] 

1723 Mediolani Rerum Italicarum scriptores ab Hist. Ital. Allm. Fol.
  A. aerae Christ. D. ad A. MD [Scriptores] [I.42–68]
  (tomi XXIV, voll. XXVII)  



        KRONOLOGISK FÖRTECKNING ÖVER SAMLINGSVERK 91

BETECKNING BÖRJAN AV TITELN SIGNERING

1724 Parisiis Veterum scriptorum et Kyrkohist. Saml. Fol.
  monumentorum historicorum … [Collectio] [38.79– 87]
  collectio (volumina nouem)   

1725 Amstelodami Thesaurus monumentorum Kyrkohist. Saml. Fol.
  ecclesiasticorum et historicorum [Thesaurus] [50.88–91] 
  (tomi VII, voll. IV)   

1725 Lugduni Batav. Thesaurus antiquitatum et St.fol 1799 [R.1– 45]
  historiarum Italiae
  (tomi X, voll. XLV)  

1727 Ulmae Johannes Schilteri Thesaurus Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  antiquitatum Teutonicarum [Schilter] [E.142–144]
  (volumina tria)   

1728 Lipsiae Scriptores rerum Germanicarum, Hist. Tyskl. Sachsen Allm.
  praecipue Saxonicarum Fol. [Scriptores] [D.66–68]   
  (volumina tria)  

1728 Lugduni Batav. Poetae Latini, rei venaticae Script. Lat. Coll. Venat.
  scriptores et bucolici antiqui [Poetae] [107.20] 

1731 Lugduni Batav. Poetae Latini minores cum integris Script. Lat. Coll. Poet.
  doctorum (volumina duo) [Burmann] [C.148–149] 

1732 London A collection of voyages and travels Resor Saml. Fol. [Collection] 
  (volumina sex) [T.120–125] 
    
1733 Trajecti Thesaurus juris Romani Obr. 62:28-32 (Fol.)
 ad Rhenum (volumina quinque)  

1734 Francofurti Selecta juris et historiarum tum Hist. Tyskl. Saml. [Selecta]
  anecdota tum iam edita [62.182–187]
  (volumina sex)   
 
1735 Tiguri Thesaurus historiae Helveticae Hist. Schweiz Allm. Fol.   
  [Thesaurus] [I.16 b] 

1736 Amstelodami Miscellanea Groningana Acta Tyskland [Duisburg]
  (tomi quattuor) [A.614–617]  
    
1736 Florentiae Deliciae eruditorum seu veterum Hist. Saml. [Lami] 
  anekdoton opusculorum collectanea [Mm.264–278]
  (volumina  XV)   
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1736 Lugduni Batav. Sylloge scriptorum qui de Språkvet. Grek. Gramm.
  linguae Graecae vera et recta [Havercampus] [58.327]
  (tomi duo, vol. unicum)   

1737 Francofurti Joh. Georgii Schelhornii Kyrkohist. Allm.
  Amoenitates historiae [Schelhornius] [Nn.258–259]
  (volumina duo)    

1739 Lipsiae Monumenta inedita rerum Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  Germanicarum [Monumenta] [D.44–47]
  (volumina quattuor)   

1741 Florentiae Johannis Meursii Opera omnia, Språkvet. Allm. Fol.
  in plures tomos distributa [Meursius] [H.84–95]
  (volumina duodecim)   

1748 Groningae Scrinium antiquarium sive Kyrkohist. Reformat.
  Miscellanea Groningana nova [Scrinium] [122.61–67]
  (tomi XIII, voll. VII)  

1750 Göttingen Sammlung neuer und Resor Saml. [Sammlung]
  merkwurdiger Reisen [Ss.256–265] 
  (volumina decem)  
 
1753 Altenburgi Diplomataria et scriptores Hist. Tyskl. Saml. Fol.
  historiae Germanicae medii aevi [Diplomataria] [D.48–50]
  (volumina tria)   

1756 In Venezia Raccolta di trattati di diversi Filos. Rel.filos. [Raccolta]
  autori (volumina duo) [104.36–37]  
 
1760 Usecht al Reno Opere burlesche del Frc. Berni Litt. Ital. Saml. [Opere]
  del Casa (volumina tria) [60.134–136] 

1762 Florentiae Graecae ecclesiae vetera monumenta Obr. 36:212 

1763 Berlin Sammlung der besten und Resor Saml. [Sammlung]
  neuesten Reisebeschreibungen [127.80–82]
  (volumina tria)  
 
1767 Göttingen Sammlung neuer Reise- Hist. Nordamer. Topogr. Allm.
  beschreibungen (volumina duo) [Sammlung] [Ss.306–307] 

1769 Lausannae Artis medicae principes Obr. 42:333-343
  (volumina undecim)  
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1770 Lipsiae Oratorum Graecorum quae Script. Gr. Coll. Orat.
  supersunt monumenta [Reiske] [C.447– 454]
  (volumina octo)  

1772 Argentor. Analecta veterum poetarum Script. Gr. Coll. Poet.
  Graecorum (volumina tria) [Brunck] [K.216–218] 

1772 Hafniae Scriptores rerum Danicarum Hist. Danm. Fol.
  medii aevi (volumina septem) [Langebek] [I.6–12] 

1773 Edinburgh The British poets Litt. Eng. Saml. [Poets] 
  (tomi XLIII, vol. XXII) [L.448–469] 

1773 Hamburg Magazin fur die neue Historie Hist. Tidskr. [Magazin]
  und Geographie [G.148–158] 
  (tomi XXII, voll. XI) 

1773 Romae Anecdota litteraria ex manu- Tidskr. Ital. [Anecdota]
  scriptis codicibus  [105.134–137]  
  (volumina quattuor) 

1776 London The modern traveller, being a Resor Saml. [Traveller]
  collection of  useful and [T.759–761]
  (tomi sex, voll. tria)   

1778 Heidelbergae Scriptores historiae Romanae Script. Lat. Coll. Hist. Fol.
  Latini veteres, breviores [Scriptores] [F.82–83] 
  (volumina duo)   
 
1781 Berlin Johan Bernoulli’s Sammlung Resor Tidskr. [Sammlung]
  kurzer Reisebeschreibungen [40.501–518]
  (volumina XVIII)  
 
1781 Venetiis Anecdota Graeca e regia Bokband 1700-t. Frankrike
  Parisiensi et e Veneta S.  9:1-2 

1790 Upsala Skrifter och handlingar till Sv. Kyrkohist. Sv. Urk.
  Uplysning i swenska [Skrifter] [28.405– 409]
  (volumina quinque)  
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Målning av Pehr Hörberg 1792.
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TITELSIDA TILL SEKTION 1–2
Katalog över de disputationer som hållits i Sveriges akademier och gym-
nasier och även av svenskar utanför fäderneslandet, så många som hittills 
kunnat påträffas. Samlare: Johan Hinric Lidén, kunglig professor. Uppsala: 
Edmans boktr., 1778.

FÖRETAL

Välvillige läsare!
Du får nu under dina ögon ett litet verk, frukten av ett obetydligt och – som 
det kan tyckas för dem som värderar stora arbeten – överflödigt arbete, snarast 
att anse endast som ett namnregister. Arbetet på att under tjugo år samla in 
och redigera detta stoff hade dock överträffat vad mitt och kanske även flera 
andras tålamod medgivit, om inte den angenäma kärleken till litteraturen och 
särskilt till den litteratur, som på något sätt kan belysa fäderneslandets historia, 
så angenämt mildrat min själs bekymmer. Framför allt, alltsedan jag under 
en envis och långvarig sjukdom började känna min enda tröst (efter den hos 
Gud) i att vara ensam med muserna, hörde dessa och andra historisk-litterära 
samlingar till mina angenämare tidsfördriv, och det så mycket mera som jag 
endast på detta sätt kunde känna att jag i någon mån levde för andra. I denna 
syssla bör det synas varje rättänkande människa angenämt att åldras, om det 
så förunnas en. Jag, som under långdragna plågor går en förtidig död till mö-
tes, har på detta sätt velat först lägga detta mitt lilla register i mina vänners 
sköte som ett minne av mig själv och därefter, på deras uppmaning, lämna 
det efter mig till allmänt bruk i så stor utsträckning som möjligt. Om detta är 
välkommet för en framtid som är samtidigt nyfiken och fosterlandsälskande, 
kommer mina snabbt flyende arbetstimmar att ha kommit till god nytta. 

J. H. Lidén, Catalogus disputationum in acade miis et gymnasiis 
Sveciae … habitarum 1778–1780
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Men jag skulle vilja att du, välvillige läsare, först sätter dig in i följande 
metodik i denna samling, som hittills väl är enastående i sitt slag. Denna metod 
går igen i katalogen, vars uppläggning därför lätt kan urskiljas. 

Man finner följande information:
 1. preses, ordnade inbördes i alfabetisk ordning
 2. format, som man kallar det, och då ingenting sägs om detta skall det 

förstås som kvarto-format, det fordom vanligaste
 3. år för publiceringen av avhandlingarna, ordnade kronologiskt
 4. beteckningar för fakulteter: G.Th. för teologiska gradualavhandlingar, 

G. J. för juridiska, G. M. för medicinska och enbart G. för filosofiska
 5. namnen på försvararna och deras nationstillhörighet, de senare angivna 

med en förkortning som förklaras i slutet av detta företal.  
Dessutom bör man lägga märke till följande, vilket kommer att vara till 

gagn för förståelsen av posterna:
 a) Antalet tryckark anges vid slutet av varje titel, och däri ingår även de 

blad som använts för dedikationer och tack.
 b) Med uppgiften ”c. Tab.” anges att avhandlingen är illustrerad med 

kopparstick.
 c) Tryckorten anges då avhandlingen utgivits på en plats och försvarats 

på en annan.
 d) En asterisk markerar att avhandlingens ämne ej blivit ytterligare 

underkastat offentliggjord undersökning, såvitt det låtit sig utrönas.
 e) Titlarna har skrivits av bokstavstroget, varför man stundom märker 

viss ojämnhet i stavningen. 
Och jag vill heller inte här förbigå med tystnad vad jag iakttagit, nämligen 

att i vårt land försvararna av avhandlingarna i regel själva är dessas författare, 
något som möjligen överhuvud taget är sällsynt i de andra litterära tummel-
platserna utanför Sverige. Det är osäkert om detta beror på en gammal vana 
i en äldre undervisning eller av något annat. Vidare: 
  • Då beteckningen ”Resp.” förekommer betecknar den att preses själv 

är författare till avhandlingen.
  • Då försvararens namn saknas, avses att denne är identisk med för-

svararen till den närmast föregående titeln.
Katalogen över disputationerna sträcker sig ända till slutet av år 1777, 
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vilket är året för Uppsala universitets 300-årsjubileum och ett märkesår 
i vår historia. Jag redovisar inte flera än dem jag själv har samlat in, med 
undantag för några få från Lund som markeras med kors. Dessa saknar jag 
visserligen själv, men jag har hämtat titlarna ur vittberömde herr professor 
G. Sommelius’ Hypomnemata in historiam Academiae Lundensis och satt in 
dem på sina platser. På detta sätt, hoppas jag, skall antalet disputationer vid 
den akademien alltifrån dess instiftande år 1668 vara fulltaligt och i inget 
sitt avseende ofullkomligt.

Det som följer är sektionerna i hela denna katalog, ordnade efter platser, 
författare och ämnen, och ordnade i denna rättvisande ordning:
   Sektion 1 innehåller disputationerna i Uppsala
   Sektion 2 innehåller disputationerna i Lund
   Sektion 3 innehåller disputationerna i Åbo
   Sektion 4 innehåller gymnasialdisputationerna
   Sektion 5 innehåller prästmötesdisputationerna
   Sektion 6 innehåller svenskars disputationer utanför fäderneslandet

Till dessa kommer, i stället för en Sektion 7, Bihang och tillägg, en sektion 
som redovisar tal över skilda ämnen, de flesta – om man ser till de äldre – an-
tingen, i likhet med avhandlingarna, vitt kringspridda och liksom simmande 
i ett väldigt hav eller mycket sällsynta av brist på exemplar. 

Av dessa nämnda sektioner offentliggörs nu sektionerna 1 och 2, vilka 
överträffar de andra i antal. För registren till dessa har jag att tacka den ena-
stående vänskapen hos assessorn Kristoffer Henrik Braad, en man som gjort 
sig mycket förtjänt om fäderneslandets litterära historia och mycket annat. 
Han medgav välvilligt att detta mycket omfattande arbete lades på honom. 

De andra sektionerna är klara för pressen och kommer att utges senare, 
om den trefaldigt bäste och störste anden låter mig förlänga mitt olyckliga 
liv, i vars hand jag fromt och förtröstansfullt anförtror allt mitt i förlitande 
på hoppet och troheten. I annat fall kommer de att kunna utges efter det jag 
lämnat denna förgängliga och torftiga tillvaro, om man så finner för gott, och 
min aska kommer att vila trygg från att deltaga i detta arbete. Vad som än 
händer kommer jag dock inte att upphöra med att från alla håll samla nya 
tillskott till min samling, så att den kan ges ut än en gång i utökat skick, 
eller också till sist förtäras av mott, mal och andra olyckor, ett vanligt öde för 



100 J. H. LIDÉN, CATALOGUS DISPUTATIONUM …

böcker. Därför vill jag ha lagt alla gynnare och vänner det varmt om hjärtat 
att värdigas avhjälpa varje brist de finner i denna sammanställning. Om jag 
å andra sidan lyckats på något sätt göra mig förtjänt av de godas intresse och 
ynnest, blir jag mycket glad över detta. Farväl. Norrköping den 18 april 1778.

JOHAN HENRIK LIDÉN.
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TITELSIDA TILL SEKTION 3
Katalog över de disputationer som hållits i Sveriges akademier och gymnasier 
och även av svenskar utanför fäderneslandet, så många som hittills kunnat 
påträffas. Samlare: Johan Henrik Lidén, kunglig professor. Sektion 3, innehål-
lande 2.819 disputationer i Åbo. Uppsala: Edmans boktr., 1779.

FÖRETAL

Till den välvillige läsaren.
Då mitt bedrövliga läge blir mer och mer bittert för mig och det är omöjligt 
att inte finna njutning i att glömma hela detta bekymmersamma liv, är det 
med stor glädje jag skriver ett slutord till föreliggande lilla arbete, i vilket 
svenskars disputationer ända till dessa tider redovisas. Och jag överlämnar i 
dina händer nu mycket förbindligt den tredje delen, disputationerna i Åbo*, 
den fjärde, dem i gymnasierna, och den femte, prästmötes dispu tationerna, 
sammanställda med den omsorg jag varit mäktig men dock inte helt efter 
mina planer, som ett sista offentligt minnesmärke (hurdant det än är) över 
mitt arbete här på jorden. Jag har nogsamt förstått redan från början, och det 
har också bekräftats genom flera års erfarenhet därefter, att det finns ett inte 
obetydligt antal övningar av detta slag som saknas i denna samling. Därför lät 
jag även för två år sedan trycka och sprida en sorts katalog varigenom andra 
kunde få en förevändning att fylla på med vad jag saknade, i all välvilja och 
på det sätt som kunde passa i varje enskilt fall. Dock, vilket är samlarnas 
gemensamma lott, kan jag inte låta bli att erkänna att jag inte dragit särskilt 
stor nytta av denna metod, med undantag för vad mina gynnare och vänner 
frikostigt tagit fram ur sina kistor och låtit mig använda. För detta visar och 
betygar jag dem här offentligt min djupaste tacksamhet.

Vad angår disputationerna från Åbo överträffar dessa de andra i sällsynthet, 
något som jag nog och övernog fick erfara då jag för ungefär arton år sedan 
vistades vid Åbo akademi och samlade större delen av dem jag nu äger. Och 
orsakerna är inte fördolda. Ty enligt en gammal och såvitt jag vet ännu exis-

* Åbo akademi invidges högtidligen den 15 juli 1640. Jfr Michael Gyllenstolpe från Växjö, Natales academiae 
Aboensis, Åbo 1648, 4:o, och åter utgiven på samma plats 1680, 8:o. Båda utgåvorna börjar nu bli sällsynta.
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terande bestämmelse brukar de inte utges i tryck i särskilt många exemplar, 
och de kommer knappast eller överhuvud inte över havet till vår kust, utom i 
lyckliga  undantagsfall. Och dessutom har denna musernas boning, Åbo, inte 
endast en gång blivit förstörd av vådeld och hela Finland dessutom vitt och 
brett ödelagt av fientliga härjningar och bränder, varför jag är övertygad om 
att ett stort antal litterära minnesmärken av alla slag gått förlorade. 

Samma är förhållandet med gymnasie- och prästmötesdisputationerna, 
vilka produceras i mycket mindre antal och mera sällan sprids utanför sina 
provin sers och stifts gränser. Det finns dock en enastående och mycket rik 
samling av prästmötesdisputationer i Linköping, vilken även innehåller många 
gym nasiedisputationer såvitt jag kunnat utröna.

De som uppträder här i min katalog finns även på mina hyllor och lådor, 
utom dem som markeras med ett kors. Dem äger jag ännu inte, och jag har 
mina vänners intresse och ynnest att tacka för avskrifter av deras titlar. Jag 
skulle önska, men det är nu alltför sent, att jag noggrant antecknat titlarna 
på alla och en var av de disputationer som jag saknar men fått kännedom om 
under tjugo års tid. Jag är för egen och andras del säker på att denna katalog i 
så fall hade blivit mer fulländad. Men vad min insats är, det framgår av denna 
katalog, och återstoden får eftervärlden tillfoga, om det kommer någon som 
älskar och intresserar sig för denna sorts detaljarbete.

För de disputationer i Åbo, vilka deras preses i efterhand berövat deras 
individuella titlar och utgivit i en enda volym under en ny, övergripande titel  

(t.ex. Bång, Flachsenius, Kempe, Svenonius, Wexionius och Wanochius), 
har jag angivit deras kompletta titlar, så ofta jag haft möjlighet därtill i det 
skick de först utgivits. Andra gånger har jag av nödvän dighet kunnat ange 
endast försvararnas namn enligt registret i början av varje samlingsband. I 
redovisningen av gymnasial- och prästmötesdisputatio nerna har jag dock ofta 
angivit endast preses’ namn, då där enligt övligt bruk ofta förekommer flera 
försvarare, vilka det synts överflödigt att slösa arbete på att räkna upp. Jag 
vill även tillfoga att jag tillämpat en rent kronologisk ordning inom dessa två 
nämnda sista delar, då den är den lämpligaste för dessa. 

Registren till de tre delar som nu utkommer har densamme förträfflige och 
mycket beläste assessorn Braad vänligen åtagit sig att utarbeta, samme man 
som välvilligt lade sin hand vid de tidigare, då han dagligen såg och fortfa-
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rande ser min knutiga hand och hyste medlidande med mig. Vidare kan jag ej 
heller förbigå att vid detta tillfälle från mina hemtrakter till vår litterära värld 
sprida den nyheten att samme mycket flitige man med enastående flit, trohet 
och noggrannhet sammanställt och inom kort fullbordat Ostrogothia Litterata, 
det äldre likaväl som det nyare. Detta arbete utkommer i flera band av stort 
format och har lovats till biblioteket vid katedralskolan i Linköping efter den 
högt förtjänte upphovsmannens död och till ett minne av honom. Detta arbete 
kommer säkert att finna de efterbildningar det förtjänar bland andra svenska 
landskap, och jag spår att det på detta sätt går dithän att den lärda världen 
kommer att ha tillgång till ett Bibliotheca Sviogothica när alla delar, så långt 
sig göra låter, en gång blivit fullbordade.

Här erkänner jag även med tacksamt sinne klarheten och intresset hos min 
oförvitlige vän och en gång kungabarnens höge och vittberömde lärare, herr 
Uddo O. Wiman, som bistod mig, redan sedan länge halvdöd och knappast 
längre vid liv, och skingrade mina efter hängsna olyckors många moln med 
sitt angenäma umgänge dag för dag. De tjänster min enastående broder, herr 
doktor och professor Samuel Älf, gjorde mig av sin särskilda tillgivenhet till 
mig, förbjuder mig den djupaste diskretion att närmare beröra, fast de berett 
mig mycken tröst. Våra samtal var nämligen mellan fyra ögon.

För att i god ordning uppfylla mitt löfte från föregående förord hade jag 
bestämt att till denna samling foga även en sjätte sektion, som skulle inne -
hålla svenskars disputationer utanför fäderneslandet, ungefär ettusen stycken 
hittills kända eller något mera, och likaså, i stället för Bihang och tillägg, 
akademiska tal av svenskar. Men då jag med glädje hört att den lärde härads -
domaren Cederhamn, berömd för många års litterära samlingar, inom kort 
kommer att utge en katalog över de förra, långt mer framstående än mina 
resurser, kommer älskarna av litteraturhistorien att dra mer nytta än skada 
av att mitt verk förblir outgivet. Att redovisa våra landsmäns akademiska tal 
överlämnar jag likaså åt andra efter mig, och det desto hellre som flera synes 
saknas i min katalog även om jag ville anse att de jag sedan länge äger med 
säkerhet överträffar ett normalt och allmänt känt bestånd.

Slutligen vill jag att du skall veta, välvillige läsare, något som jag vill ha 
sagt utan skryt och utan att alls framhålla mig själv så här på dödens tröskel, 
nämligen att jag så förfogat över min egendom, att hela denna samling av 
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disputationer, som jag behandlat i denna tryckta katalog till vad inflytande 
den hava kan, tillsammans med mitt bibliotek, ett bohag om nästan fem tusen 
böcker av olika slag, kommer att anförtros åt det allmänna till förvaring och 
användning, då jag är död. 

Härmed bjuder jag dig nu ett sista farväl, fast skrivet med en annans penna 
och dikterat från sjuksängen bland döda vänner, och jag inte bara ber dig 
enträget utan begär att du betraktar mina förgängliga försök, hurudana de än 
är, dessa och de återstående, med kristlig medmänsklighet. Jag har inte lång 
väg kvar, och efter mycken oro skådar jag nu slutligen att land som inte vet 
av de grymma stormar som jag genomlidit. Jag skall glad och lyckönskande 
mig själv lämna denna tårefyllda teater. Med ett tacksamt sinne gentemot den 
tre-faldigt bäste och störste Guden, såväl för gott och ont men framför allt då 
han alltid lyckliggjort mig med ett muntert sinne, ser jag nu hel och hållen 
fram emot det eviga liv, till vilket det skröpliga och eländiga livet här kommer 
att vara en övergång under hopp och tystnad.

Sålänge dina knän ännu är starka och dina kroppskrafter i behåll, bed till 
vår frälsnings källa och skapare att du, om det behagar honom så, inte får 
erfara mina årslånga veder mödor. Men om hans underbara och visa skickelse, 
varav allt styres, fogar det annor lunda, så bed att du kan känna de olyckor 
han kan sända över dig som tecken på hans prövande kärlek och faderliga 
lockelser. Slutligen kommer slutet på plågorna; på allt oräkneligt gott, som 
kommer därefter, blir det aldrig slut. Detta är min fasta övertygelse. Lycklig 
du, som lärt att med ögonen riktade mot himlen bevara ditt sinne jämnt i detta 
olyckliga levnadslopp. Farväl, återigen, och var nöjd att sköta ditt liv sådant 
nu den bäste anden velat gestalta det. Norrköping den 1 augusti 1779. 

JOH. H. LIDÉN.





106 G. MARKLIN, CATALOGUS DISPUTATIONUM …

Gabriel Marklin (1777–1857).
Oljemålning av Carl Peter Lehmann (mot fritt ’vivre’) 1856.
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TITELSIDA

Lidéns katalog över disputationerna i Skandinaviens och Finlands akademier. 
Fortsättning / av Gabr. Marklin. Uppsala 1820.

FÖRETAL

Välvillige läsare!
Det har nu gått ungefär fyrtio år sedan den berömde professorn Lidén utgav 
sin katalog över dissertationer som han erfarit hade varit före intill hans tid i 
fäderneslandets akademier, gymnasier och prästmöten. Han hade då föresatt 
sig att omfatta svenskarnas hela litteratur av detta slag i en katalog med sju 
sektioner, varav han avsett den sjätte för svenskars disputationer utanför 
fäderneslandet och den sjunde för akademiska tal av olika innehåll. Men då 
han publicerat fem sektioner hindrade hans hälsa och till slut döden honom 
från att utgiva den sjätte och den sjunde.

De tre första sektionerna av denna Lidéns katalog, vilka innehåller de aka-
demiska disputationerna i Sverige och Finland, har jag fortsatt från år 1778 
till år 1820. Den fjärde och den femte sektionen hade vi ingen anledning att 
fortsätta då litteraturen av detta slag från gymnasierna nästan helt övergått 
till de så kallade pastoralteserna och prästmötesdisputationerna så gott som 
helt slutat att anordnas.

Jag har dock utökat alla sektioner av Lidéns katalog med supplement. Och 
även om det kunde sägas mera om dessa är det inte mycket värt, då det är 
tillräckligt att ha hänvisat de vetgiriga till Lidén, en mycket god uttolkare. Jag 
skall bara påpeka detta enda: nummer har tillagts till tomma rum till tjänst 
för dem som kommer att ha möjlighet och vilja att ytterligare tillfoga något till 
min lista. Många luckor hade utan tvivel kunnat fyllas ur samlingarna som 
tillhörde majoren vid livgardet och riddaren av Kungl. Vasaorden Leonard  

G. Marklin, Catalogus disputationum … Lidenianus con tinuatus. 
1820. Catalogus disputationum … Lidenianus continuatus. 1856.
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Gyllenhal, en mycket god beskyddare under flera år. Men, vilket jag bekla-
gar, när jag fick tillfälle att gå igenom samlingen, försummade jag att notera 
sällsynta dyrgripar som förvarades där. Jag hade nämligen ännu inte beslutat 
att offentliggöra dessa supplement. – Bokstäver eller beteckningar utförda i 
kursiv stil efter dissertationernas titlar anger namnen på dem, som har dessa 
disputationer i sina samlingar, antingen i form av exemplar eller i form av 
säkra anteckningar. Dessa bokstäver har följande innebörd:
 Ad. Afz. – Adam Afzelius, medicine doktor och professor i Uppsala.
 P. v. Afz. – Petr. von Afzelius, Hans Majestäts förste livmedikus och riddare 

av Kungl. Nordstjärneorden.
 Fl. – Matthias Floderus, teologie doktor, prost och kyrkoherde i Rasbo,  

historiograf vid Kungl. Majestäts Orden
 Kn. – C.  J. Knös, teologie doktor och professor, lektor vid gymnasiet i Skara
 M. – Gabriel Marklin
 Schr. – J.  H. Schröder, docent i litteraturhistoria, amanuens vid akademiens 

bibliotek
 Th. – C.  P. Thunberg, professor i botanik, kommendör av Kungl. Vasaorden
 W. – Johan Fredrik Wallenius, professor i vältalighet i Åbo, ordensriddare.
 Z. – C. Zetterström, medicine doktor och professor i Uppsala
 P. – ur den berömde H. G. Porthans kataloger, professor i Åbo
 B. Ups. – Uppsala akademis bibliotek
 B. Aros. – Biblioteket vid gymnasiet i Västerås
 B. Str. – Biblioteket vid gymnasiet i Strängnäs

Att jag tillagt disputationerna vid norrmännens akademi, som nyligen 
instiftats, hoppas jag inte skall vara ovälkommet för läsarna. Det kommer 
visserligen att bli en ymnigare skörd därifrån för de efterkommande, men jag 
ville inte förbigå ens den nu tillgängliga. Men då de är fåtaliga ansåg jag det 
inte lämpligt att inrätta en ny sektion i katalogen för dem.

För övrigt har jag i uppställningen av arbetet följt Lidén utan någon ändring 
av större betydelse. Det var olämpligt att genom någon ny metod fika efter 
någon ytterligare liten ära. Det beröm vi förtjänar, om det är något, bör avse 
endast den flit eller det tålamod med vilket vi stått ut med att genomföra detta 
arbete som är rikt på möda men inte på vinning eller ära. Om de som studerar 
litteraturen någon gång drar någon nytta av detta så är det inte så mycket min 
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förtjänst som de högt ärade mäns, mina gynnares, vilka välvilligt hjälpt mig 
genom att antingen låta mig få del av sina anteckningar eller genom att bevilja 
mig tillträde till sina privata eller offentliga bibliotek. Bland dessa må det 
vara rätt att särskilt nämna, inte utan djupt känd erkänsla och tacksamhet, 
PEHR FABIAN AURIVILLIUS, professor i litteratur och akademiens bibliotekarie, 
C. P. THUNBERG,  professor i botanik och kommendör av Kungl. Vasaorden, och 
även C. ZETTERSTRÖM, medicine doktor och professor. Råd och uppmaningar 
från framför allt dessa har vi att tacka för att fortsättningen och supplementen 
till Lidéns katalog kunnat publiceras.

Jag betygar härmed min vördnad för dessa, vilkas namn jag redan i stor 
utsträckning nämnt. Verkets understödjare, vilka genom subskription visat 
sitt förtroende för utgivningen av katalogen, och den kungliga akademiens 
boktryckare, vilka satt den mera till egen skada än vinning, betygar jag härmed 
som sig bör min egen och andras djupt kända tacksamhet.

 Uppsala, på Oscars dag, den 1 december 1820.
GABR. MARKLIN.
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TITELSIDA

Lidéns katalog över disputationerna som hållits i Sveriges och Finlands aka-
demier. En ytterligare fortsättning / av Gabr. Marklin. Uppsala 1856.

FÖRETAL

Då jag nu med frikostigt stöd från det allmänna utger denna andra del av den 
av mig fortsatta Lidénska katalogen över de akademiska dissertationerna till 
de studerandes bruk har jag endast något litet att erinra läsarna om angående 
uppläggningen av denna utgåva. Den är nämligen helt överensstämmande 
med närmast föregående del, och det lilla jag ansett mig behöva ändra är 
dels av föga vikt, dels sådant att det både är självklart och förvarar sig självt, 
som jag hoppas, för den insiktsfulle bedömaren av dessa saker. Dock kanske 
jag inte borde förtiga varför det i denna del inte räknas upp några norska 
akademiska dissertationer, vilket skedde i föregående del. Ty då jag märkte 
att i akademien i Kristiania, där ju förhållandena i detta avseende är inrät-
tade annorlunda än hos oss, endast en ytterst obetydlig del av de akademiska 
skrifterna egentligen inryms i vad som rätteligen benämns disputationer, vore 
det att befara att jag hos våra landsmän ingav en helt felaktig uppfattning om 
norrmännens metod med akademiska skrifter om jag här in fogade de fåtaliga 
dissertationerna. Själva dessa dissertationer och det stora antal av mycket 
framstående böcker, vilka under namn av Program utgått från norrmännens 
akademi, är dock dessutom noggrant och omsorgsfullt redovisade i den bok-
katalog som benämns Norsk bokfortegnelse.

Denna min katalog omfattar sålunda de akademiska dissertationer som från 
år 1820 till år 1855 utgått från akademierna i Uppsala och Lund tillsammans 
med dem som under samma tid utsänts från finnarnas akademi, i vilken sedan 
gammalt det akademiska systemet liknat det svenska. Ty jag har inte kunnat 
förmå mig till att från min redovisning utesluta finnarnas dissertationer, vilka 
intager en så framträdande plats i våra tidigare kataloger. Dessa dissertatio-
ner finns visserligen uppräknade i den framträdande litterära skriftserie som 
heter Suomi.1 Men dels finns där på två skilda ställen vad jag här samlat på 
en plats, dels har jag följt en något annorlunda metod i detta lilla arbete än 
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1 Suomi för år 1848 innehåller en katalog över disputationerna i Åbo, och den för 1852 en katalog över dem 
från Helsingfors.

vad de finska utgivarna gjort. Men framför allt har jag ansett mig böra göra 
detta därför att jag hoppades att på det sättet flera skulle få kännedom om 
finnarnas akademiska dissertationer, vilkas berättigade berömmelse och ära 
alltjämt kvarstår.

Då jag nu påmint läsarna om att, liksom min föregående volym anknöt till 
Lidéns katalog, denna andra del utgör en fortsättning på den föregående, 
återstår det för mig endast att be om ursäkt ifall några tryckfel undgått en 
åldrings nu slöare egg. Jag tröstar mig med förhoppningen att sedan de fel 
jag sett ju blivit påpekade och rättade, de som trots allt fortfarande finns kvar 
inte skall inverka negativt på nyttan av arbetet som helhet.  

Uppsala i maj månad 1856.
Utgivaren.
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Ett uppslag ur Lidéns katalog med insigneringar och avprickningar.
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Johan Hinric Lidéns stora förteckning över dissertationerna i Uppsala, 
Lund och Åbo samt gymnasie- och prästmötesavhandlingarna utgavs i rask 
takt under åren 1778–1780 och redovisade då ett bestånd fram till och med 
år 1777. Lidén avsåg att fortsätta med ytterligare två kategorier, svenskars 
dissertationer extra patriam och akademiska orationer, men han avstod av 
skäl som redovisas i företalet till sekt. 3–5 (1779): En annan samlare, Petrus 
Cederhamn, hade påbörjat ett liknande projekt, varför Lidén ansåg det över-
flödigt att även han arbetade med det.1

Den viktigaste begränsningen i förteckningen finns klart redovisad redan 
i titelns quotquot huc usque reperiri potuerunt – alla som hittills har kunnat 
påträffas. Lidén preciserar något senare att han verkligen själv äger exemplar 
av alla dessa, med några få undantag för avhandlingar i Lund, där han litat på 
en förteckning av den berömde samlaren och bibliotekarien Gustaf Sommelius.

Uppställningen av katalogen redovisas kort och kan något utförligare pre-
ciseras sålunda: Huvudordningen är efter PRESES, vilka ordnats alfabetiskt.

Inom varje preses kommer de olika dissertationerna ordnade 
  • först efter FORMAT: oktavformat för sig, kvartoformat för sig. Om den 

äldsta avhandlingen under en preses är i oktavformat redovisas detta 
format först, och vice versa. Om ingenting sägs om format är alla 
avhandlingar i kvartoformat;

  • inom varje format i kronologisk ordning efter DISPUTATIONSÅR;
  • inom disputationsår i kronologisk ordning efter disputationsdag, vilken 

dock ej finns utsatt, varför ordningsföljden ter sig märkligt slumpmässig.
Inom posten för varje avhandling anges dessutom

  • fakultet i kodform: G för GRADUS, följt i förekommande fall av 
   TH. för TEOLOGISK 
   J. för JURIDISK

   M. för MEDICINSK.

Kommentar till Lidéns och Marklins företal

1 Cederhamn hade 1765 publicerat en selektiv dissertationsförteckning. Den katalog Lidén här åsyftar synes 
icke ha blivit publicerad. – I UUB:s arkiv finns dock som nr K96 och K97 betydande förarbeten till förteck-
ningar av detta material, delvis av Lidéns egen hand.
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Ett ensamt G. avser sålunda den filosofiska graden.
  • respondentens namn och nation. Nationsbeteckningen förkortas i 

princip enligt lista i slutet av företalet till Sectio 1, 1778, fast även 
andra be teckningar förekommer, i synnerhet i förteckningarna för 
Lund och Åbo;

  • omfång i tryckark;
  • tryckort, då avhandlingen tryckts på annan ord än disputationsorten.

Ett avsteg från den kronologiska ordningen förbigås i anvisningarna: När, 
som ofta skedde, en avhandling utgör en andra eller följande del av en tidigare 
publicerad, redovisas samtliga delar under disputationsåret för den FÖRSTA 
delen, varefter de rudimentära posterna för följande delar (ofta endast ”Sect. 
II” eller motsvarande) avslutas med uppgift om det år då respektive del för-
svarades; detta år står inom parentes.
  Ex. Sect. 1, sid. 202 ff, under preses GEORGII.

Någon gång hör delar hemma under en annan preses. Då görs hänvisning 
till denne i form av hans namn och numret i listan under honom.
  Ex. Sect. 1, sid. 85, nr 31 med hänvisning till S. Skunk nr 18 (sid. 422). 

När en avhandling utgör början av en behandlingen av ett ämne men det 
inte föreligger ytterligare delar sätts en asterisk omedelbart efter delsiffran.
  Ex. Sect. 1, sid. 365 nr 85.

Relativt ofta förekommer ett kursivt Resp. efter en titel. Därmed har Lidén velat 
ange att den angivne studenten varit endast respondent och att dis sertationen 
författats av preses, medan regeln för övrigt skulle vara att res pondenten även 
är författare. Denna innebörd för beteckningen Resp. är knappast självklar, 
och det måste lätt betvivlas om Lidén verkligen har rätt i sin fördelning av 
författarrollen.

 Posterna under varje PRESES är slutligen NUMRERADE i en enda stigande följd 
genom båda formaten, men av någon anledning skrivs numret ut fullständigt 
endast vid första posten på varje sida och däremellan endast vid jämna tiotal. 
I övrigt anges endast sista siffran i numret.

Till varje huvuddel av katalogen hör en särskild PERSONINDEX, där namnen 
på preses och respondenter blandats. Hänvisningarna avser sidnumreringen, 
inte posterna.
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Lidén anger själv att han skrivit av titlarna bokstavstroget, vilket kunnat 
orsaka viss ojämnhet i stavningen. Vad han däremot förtiger är att han näs-
tan alltid förbigått en vanlig men på titelsidan föga framhävd inledningsfras 
såsom Dissertatio academica de, ett ensamt De (”Om”) eller motsvarande 
uttryck, varefter följer den egentliga titeln i böjd form. Titelredovisningen 
omfattar alltså huvudsakligen endast det som tryckts mycket framträdande 
på titelsidan, och att detta ofta har sitt huvudord i annat kasus än nominativ 
har inte ansetts störande. 
   Sect. 1, sid. 203, nr 28: Regulis et ducibus Smolandiae

Då någon gång en mer komplicerad grammatisk konstruktion förekommer 
redovisas den däremot i sin helhet, om än med vissa förkortningar
   Sect. 1, sid. 203, nr 30: Diss. [= Dissertatio] hypothesin historicam … 

breviter sistens
   Sect. 1, sid. 205, nr 54: Fråga: Om menniskorne kunnat vara lycklige 

utan konster och vetenskaper?
Antalet dissertationer var viktigt i den dåtida akademiska traditionen. Re-

dan i rubrikerna till sektionerna framhävs hur många som redovisas för varje 
universitet, och numreringen genom varje preses är ägnat att lätt framhäva den 
professorns verksamhet då numreringen vid den sista posten i listan meddelar 
hans totala antal. I Aurivillius’ tryckta katalog över Uppsala universitetsbib-
liotek 1814 redovisas likaledes dessa skrifter endast under preses’ namn, 
såsom exempelvis Diss. var. arg. XLVI. Ups. 1669–83 (”46 dissertationer i 
olika ämnen. Uppsala 1669–1683”). Aurivillius vidgår detta (Praefatio, sid. 
XVII) och hänvisar samtidigt till Lidéns katalog men erkänner att han tagit ut 
vissa intressanta och redovisar dem separat under respondenterna.

Lidéns företal präglas av en stark fixering vid hans eländiga hälsotillstånd. 
Han var svårt drabbad av gikt och sängliggande större delen av tiden. Dock 
var han inte så nära döden som slutet av hans företal till sekt. 3–5 vill göra 
gällande; han dog först fjorton år senare, 1793.

Gabriel Marklin tog vid där Lidén slutat och har i två fortsättningar redovisat 
utgivningen i Uppsala, Lund och Åbo fram till 1855. Den första, för tiden till 
och med 1820, upptar även några dissertationer från Kristiania, men då norska 
avhandlingar visade sig bli fåtaliga och väl bibliograferade annorstädes har 
denna kategori uteslutits ur den andra fortsättningslistan. 
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Uppläggningen är i princip identisk med Lidéns. Marklin har sålunda 
exempelvis inte upprepat Lidéns ursprungliga lista över förkortningarna för 
studentnationer, fast åtskilliga tillägg och avvikelser i namnformerna före-
kommer, utan där gäller alltfort Lidéns ursprungliga förteckning från 1778.

Marklin berömmer sig med att även ha kompletterat Lidéns förteckningar, 
och efter visst letande finner man också dessa supplement inbundna sist i kata-
logen från 1820, efter förteckningen av dissertationerna från Åbo. De omfattar 
inklusive index 117 sidor och är sektionsindelade exakt så som Lidéns arbete. 

Tilläggen, som redovisas under respektive preses och årtal, kan avse
  • komplettering med titel, namn på respondent eller annan uppgift, när 

Lidén inte redovisat detta. Numret på den post som skall kompletteras 
fungerar som referens.

  • helt nytillkommen titel, som placerats in på rätt plats genom att Li-
déns nummer för närmast föregående titel kompletterats med en liten 
bokstav: b, c, etc.

Om den nykomna titeln skall placeras sist under resp. preses, får den ett 
nummer som bygger på numret på den tidigare sista posten samt övriga till-
lägg inuti förteckningen.
 Ex. Under Petraeus redovisar Lidén (Sect. 1, sid. 383 f.) 28 nummer. 

Marklin gör åtta tillägg (Suppl. Sect. 1, sid. 19), varav sex skall 
placeras ut efter spridda nummer 11–27 och får nummer 11:b, 17:b, 
24:b, 25:b, 27:b, 27:c. De två återstående tillagda titlarna, som skall 
komma efter Lidéns nummer 28, får då inte nummer 29, 30 utan 35, 
36. Så dokumenteras det nya totalantalet för preses. 

Marklin litar också huvudsakligen på egna samlingar men anger beträf-
fande titlarna i supplementen även i vilka samlingar exemplar ingår. Utöver 
hans egen förtecknas tolv källor med förkortade sigler.2 Å andra sidan utlovar 
inte heller han att allt finns med, och han nämner särskilt den framstående 
entomologen Leonard Gyllenhaal vars bibliotek han erkänt sig ha redovisat 
ofullständigt.

Den hantering av dissertationerna, som återspeglas i dispositionen av dessa 
kataloger, går igen i Uppsala universitetsbiblioteks äldre svenska dissertations-

2 Företalet, sid. II-III 
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samling. ORT, FORMAT, PRESES och ÅR är i denna ordning de informationsele-
ment som krävs för att ett verk skall kunna tas fram ur samlingen. Exemplar 
i katalogrummet av Lidéns och Marklins kataloger fungerar som sökverktyg 
och beläggkällor, fast åtskilliga genom åren dessutom införts i Aurivillius’ 
katalog (jfr ovan) och i Katalog –1962.

Särskilt är att märka att katalogrummets exemplar av Lidéns katalogdelar 
härrör från Lidéns eget bibliotek och bär rika spår (marginalanteckningar m.m.) 
av hans kontinuerliga arbete med samlingen. De tillägg som är noterade på 
de infogade anteckningsbladen inuti och sist i banden har dock tagits upp av 
Marklin i hans supplement och fortsättningar, varför de titlarna finns belagda 
på normalt sätt i andra sökverktyg.
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