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Förord

.$5%@&)$.D"'"#  av Sten Lind-
roths Svensk lärdomshistoria Enner 
man att Johannes ScheFerus både är 

den klassiska Elologins skapare i Sverige 
och att han hörde till den karolinska tidens 
mest betydande svenska historiker. Dess-
utom återEnns han som professor skyttea-
nus, föreläsare i natur- och folkrätt, som en 
av drottning Kristinas tyske lärde, och som 
författare till ”den äldsta rent arkeologiska 
boken i vår litteratur.” En noggrannare 
redogörelse för ScheFerus betydelse fram-
kommer i docent Erland Sellbergs inled-
ning till denna katalog.
 Johannes ScheFerus bredd och betydel-
se hoppas jag skall framträda tydligt även  
genom innehållet denna katalog, med  
samtida böcker och småskriGer av och 
kring honom och med bidrag av hans lär-
jungar, hans Eender och av några hans ut-
ländska kollegor i Sverige: Johann Heinrich 
Boeclerus, Johan Freinhemius, Johannes 
Loccenius och Samuel Pufendorf. 
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Arbetet med denna katalog inleddes år 
<;;8, då antikvariatet köpte in arkivarien 
på Riksarkivet Bengt Löws boksamling. 
Bengt Löw (8A8I–<;;8) var latinare och 
doktorand i idé- och lärdomshistoria un-
der Johan Nordström, med ScheFerus brev 
som specialitet. Han deltog i utgivandet av 
den svenska översättningen av ScheFerus 
Lapponia, med textgranskning och med 
ett förord. Han skrev artikeln om ScheFe-
rus i Svenska män och kvinnor (del I, 8AHA). 
Han var även Jitig medarbetare i SBL och 
skrev bl.a. artikeln om Freinshemius, och 
slutligen var han medutgivare av Polhems 
eGerlämnade skriGer (del H).
 Vid sidan av dennes böcker har samling-
en kompletterats från Jera olika håll under 
årens lopp, bl.a. ur Leonhard Fredrik Rääfs 
bibliotek och inte minst ur det stora bib-
lioteket på Ericsberg. Samlingen har med 
dessa blivit nära nog komplett, enstaka 
småsaker saknas givetvis. Dessutom Enns 
här två böcker ur ScheFerus eget bibliotek, 
med hans namnteckning.
 Vad gäller urvalet av de övriga utländska 

lärda i katalogen, så var Boeclerus, Freins-
hemius och Loccenius kanske de som stod 
ScheFerus närmast. De två första som 
ungdomsbekanta och kollegor och den 
sistnämnde som kollega och svärfar. Pu-
fendorf hade väl inte mycket gemensamt 
med ScheFerus, men han var den som vid 
sidan av honom hade störst internationell 
ryktbarhet av de som kom till Sverige (Des-
cartes räknas i sammanhanget inte, då han 
inte producerade något i Sverige). Av svens-
ka lärda återEnns i katalogen endast Olof 
Verelius, och då i egenskap av kombattant 
gentemot ScheFerus i Uppsalastriden.

Några ord om böckerna från Ericsberg. 
Det stora biblioteket på Ericsberg hade 
en mycket stark historieavdelning, med 
betoning på svensk och nordisk historia, 
som huvudakligen byggdes upp av friherre 
Carl Jedvard Bonde under 89;;-talet. Vi 
på Centralantikvariatet kommer under de 
närmaste åren presentera svensk historia 
från Ericsbergs bibliotek i tre kataloger: 
Sagatid till Vasatid, Trettioåriga kriget och 
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Från Karl X Gustav till Industrialiseringen. 
För en närmare presentation av biblioteket 
hänvisar jag till våra kommande kataloger 
och till Antikvariat Mats Rehnströms för-
sta Ericsbergskatalog.

Slutligen kan jag inte motstå att göra en 
parafras på en gammal traditionell antik-
variatkatalogspassus: Står inget annat så 
är böckerna i oktav, tryckta i Uppsala av 
Henrik Curio och inbundna i ett samtida 
pergamentband.

Trevlig läsning
 Mats Petersson

Johannes Sche#erus och hans roll
&* K%'&#D 6"''L"%1

- 45,&##". 6!,"//"%7. föddes 8I<8 
i Strassburg hade Sverige just påbörjat sin 
enastående snabba utveckling till en euro-

peisk modern stat. Ännu var de svenska städerna 
inte mycket mer än små byar. Också huvudstaden 
präglades av provinsialism och torGighet. Ga-
torna var få och trånga, husen låga och många av 
trä. I jämförelse med vad svenska studenter kunde 
uppleva på kontinenten var detta sannerligen inte 
mycket att skryta med. Men under de följande 
decennierna skedde en dramatisk förändring. På 
ett halvt sekel rustades staden upp för att anstå en 
stormakt, så att man utan att skämmas kunde ta 
emot besökande söderifrån. Men ännu 8I2H ville 
riksrådet helst att så få utländska sändebud som 
möjligt skulle närvara vid kungens begravning; 
man skämdes över att inte kunna hålla internatio-
nell klass på sin huvudstad. 
 Om detta bekymrade sig naturligtvis föga den 
unge Johannes som då inte kunde ana att hans 
framtid fanns i Sverige. På fädernet stammade han 
enligt sin egen korta självbiograE från boktryckar-
kretsar i Mainz där hans anfader tillsammans med 
den mer berömde Johannes Faust hade haG trycke-
ri. På mödernet fanns på 8:;;-talet en biskop i 
Köln. ScheFerus egen far var köpman i Strassburg 
och tämligen framgångsrik sådan. Men sedan hans 
mamma Elisabeth hade dött giGe fadern olyckligt 
nog om sig och en del av fadersarvet skingrades. 

D
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Om det påverkade sonens yrkesval framgår inte. 
Men denne hade då redan lämnat gymnasiet för 
vidare studier. Under kort tid vistades ScheFerus 
vid en rad universitet inom nära räckhåll från 
hemmet för att på så sätt skaFa sig både kontakter 
och intryck. 
 Viktigast var nog den period han studerade i 
Leiden. Detta universitet hörde då till ett av tidens 
absolut främsta. Där kunde ScheFerus exempelvis 
höra Daniel Heinsius föreläsa i historia och poli-
tik. Men där fanns också den lika berömde Elo-
logen Claudius Salmasius som senare drottning 
Christina en tid lyckades värva till Sverige. 
 Just i Leiden kunde ScheFerus framför allt 
möta en rad svenska studenter och inte minst rader  
av adelsynglingar med informatorer som vistades 
i staden. Här fanns goda tillfällen för ScheFerus 
att knyta viktiga kontakter som han senare Eck 
nytta av. 
 Men för hans personliga utveckling var nog 
de båda lärare han hade i Strassburg ännu vikti-
gare. Där undervisade den spränglärde Matthias 
Bernegger formellt i historia och vältalighet men 
i praktiken över ett mycket bredare register; han 
behärskade mängder av språk och med sin lärdom 
inspirerade han sina adepter. Bland dessa fanns  
Johannes Henricus Boeclerus som tidigt utnämn-
des till professor i vältalighet i Strassburg och snart 
också blev ScheFerus specielle mentor. 
 Alla de nämnda auktoriteterna förenades i ett 
intresse för den klassiska Elologin, historien, den 
antika litteraturen och retoriken. Dessa intressen 
gick i arv också till ScheFerus. Under stora delar 

av 8IH;-talet följde han Jitigt främst Boeclerus’ 
kollegier men företog sig även några längre peregri-
nationer.
 Hans tredje och sista studieresa hade Sverige 
som mål. Den innebar slutet på ScheFerus’ stu-
dietid. Han hade genom Boeclerus’ försorg blivit 
kallad att eGerträda Johannes Freinshemius som 
professor Skytteanus i Uppsala. I Stockholm Eck 
ScheFerus audiens hos drottningen som också 
följde med på resan till Uppsala för att övervara 
hans installation.
 Kristina hade eGer sitt regeringstillträde 8IHH 
omedelbart igångsatt ett projekt att till hovet in-
bjuda en rad lärda celebriteter från Europa. Främst 
kom dessa just från Holland och en rad svenska 
som hade studerat särskilt i Leiden samlades dess-
utom i kretsen kring drottningen. Kanske hade 
hon planer på att på så sätt åstadkomma en lärd 
akademi vid hovet. Möjligen fångades hon helt 
enkelt av lusten att snabbt att lära känna den sam-
tida debatten. Men i första hand ville hon främst 
bygga upp ett bibliotek samt förvärva mängder av 
avskriGer av sällsynta manuskript. 
 Den vida mest kände av alla dessa lärde var na-
turligtvis Descartes. Honom ville drottningen 
diskutera moralElosoE med vilket kunde tyckas ha 
varit ett slöseri med den store Elosofens tid. Men 
han kom, sannolikt smickrad av Kristinas intresse 
och dog bokstavligen på sin post.
 Eljest var det främst humanister med inriktning 
på klassisk Elologi och retorik som kom hit, sådana 
som alltså delade ScheFerus’ inriktning och kun-
skaper. Hit kom exempelvis Daniel Heinsius’ inte 
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mindre lärde son Nicholaus liksom Isaac Vossius 
samt den tidigare omnämnde Salmasius. Redan 
året eGer ScheFerus anlände dessutom Boeclerus 
själv för att bli vältalighetsprofessor i Uppsala.
 Utan överord kan sägas att aldrig har en liknan-
de samling av internationellt ansedda lärde samti-
digt förvärvats till det karga Norden. Det skedde 
under en begränsad period som ingalunda var 
konJiktfritt. Det hände inte så sällan att de stings-
liga lärde råkade i öppet gräl också om småsaker. 
Salmasius liksom Boeclerus var erkänt besvärliga, 
snarstuckna och måna om sin värdighet. Vid åt-
minstone ett tillfälle råkade två andra av Kristinas 
skyddslingar i öppet handgemäng.
 ScheFerus undvek emellertid hovlivet. Han för-
blev uppsaliensisk akademiker hela livet. Men han 
korresponderade Jitigt under alla dessa år med 
Jera av de mest framträdande Elologerna i Euro-
pa. Särskilt betydelsefulla var hans kontakter med 
den störste samtida auktoriteten, den oerhört in-
Jytelserike Johannes Friedrich Gronovius som var 
något äldre än ScheFerus men hade kommit först 
långt senare till Leiden. Dessutom hade ScheFerus 
täta brevkontakter med Ciceroutgivaren Johann 
Georg Graevius i Utrecht. Han korresponderade 
också Jitigt med Jera av de andra som här nämnts. 
Med Heinsius diskuterade han brevledes regelbun-
det de frågor han just hade för handen. 
 Även om ScheFerus inte var den förste utländ-
ske auktoriteten som intog katedern i Uppsala, var 
han den som satte mest avtryck. Med honom kom 
på allvar den klassiska Elologin till Sverige. Det 
innebar en väsentlig fördjupning av vad vi numera 

kallar humanistiska studier, alltså av språk, histo-
ria och profan litteratur. Han blev snabbt berömd 
och respekterad också utomlands i synnerhet som 
expert på romerska antikviteter. Han demonstre-
rade redan 8I:H sina djupa kunskaper i ämnet i en 
liten volym om antikens sjökonst, De militia na-
vali veterum, och två år senare i ett annat verk om 
antika smycken, särskilt halsringar, De antiquo-
rum torquibus. Åtskilligt senare (8I38) kom hans 
kanske mest utförliga arbete inom denna genre, 
då han presenterade ett betydelsefullt bidrag till 
kunskaperna om antikens kommunikationer i De 
re vehiculari veterum. Det handlade med andra ord 
om romarnas olika slag av vagnar.
 ScheFerus renodlat språkliga intresse ledde fram 
till en del editioner av antika författare. Sådant hade 
sysselsatt de stora humanisterna såsom far och son 
Scaliger, Justus Lipsius och andra under 8:;;-talet. 
De Jesta mer betydande antika författarna fanns 
därför redan i goda utgåvor. Men ännu återstod 
en del att göra med de mindre kända. ScheFerus 
hade uppenbarligen en god fallenhet för textutgiv-
ning. Hans kritiska blick, hans mycket goda kän-
nedom om såväl latinet som grekiskan och hans 
breda kunskaper i realia möjliggjorde för honom 
att vinna stort internationellt erkännande på detta 
område. Men hans rent geograEska isolering långt 
upp i Norden försvårade arbetet. Han blev helt en-
kelt än mer beroende än de Jesta samtida Elologer 
inte bara av brevkontakter för att dryGa allehanda 
konjekturer och textlakuner. För att få tillgång till 
nödvändiga ännu otryckta texter hade han att lita 
till rader av goda och villiga avskrivare. 
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 Ett resultat av hans mödor i detta avseende var 
exempelvis en lysande utgåva av den senantike eller 
snarare tidig-medeltida retorikern Pacatus’ oration 
till kejsar Meodosius. Här hade han fått tag på en 
tidigare okänd, handskriG från Italien. OGa var 
hans editioner också försedda med utförliga kom-
mentarer som snabbt skaFade ScheFerus ett gott 
anseende som lärd utgivare.
 Men hans allra mest omtalade insats som ele-
gant och initierad klassisk Elolog kom med utgå-
van 8II: av det dittills okända textpartiet i Pet-
ronius Satiricon som handlade om Trimalchios’ 
gästabud. Detta har senare blivit det mest kända 
avsnittet från Petronius men hade påträFats så 
sent som 8II2. ScheFerus var alltså den förste som 
gjorde detta känt och kommenterat. Han hävdade 
också i den eGerföljande debatten att denna rätt 
råa måltidsskildring verkligen var ett autentiskt 
avsnitt av Petronius. Alla delade inte hans uppfatt-
ning därvidlag och ScheFerus Eck anledning att 
med liv och lust engagera sig i en debatt som varade 
Jera år. EGerhand vann hans uppfattning alltJer 
anhängare och numera är den allmänt omfattad.
 Också den antika tankevärlden tog ScheFerus 
upp i olika sammanhang. 8IIH lät han trycka ett 
arbete om den pytagoreiska ElosoEns historia, De 
natura et constitutione philosophiae italicae. Det är 
på många sätt ett intressant litet arbete. Upprin-
nelsen till det lär ha varit diskussioner i kretsen 
kring Kristina, där oGa samtidens intresse för den 
hermetiska och platonska traditionen ventilerades. 
ScheFerus föreföll själv inte ha varit särskilt hän-
given denna tradition. Han var påfallande kritisk 

mot en del vidlyGiga tolkningar och polemiserade 
mot Jera samtida auktoriteter på området.
 Med tiden blev ScheFerus alltmer engagerad 
av den svenska miljön och det akademiska livet 
i Uppsala. Han hade giG sig med dottern till en 
av företrädarna på den skytteanska professuren, 
Johannes Loccenius. Han författade dessutom 
8I:2 en liten lärobok i vältalighet (De stylo) som 
en tid blev Jitigt nyttjad i undervisningen. Till-
sammans med en utgåva långt senare av praktiska 
övningar, s.k. progymnasmata (8I3;), demonstre-
rade ScheFerus inte bara hur grundlig hans egen 
undervisning i retorik var utan framför allt också 
hur väl denna lät sig sammansmältas med den vik-
tiga uppgiGen att förena retorik och politik. Det 
var ju också vad Skytte hade avsett med sin dona-
tion 8I<< till professuren. En liten postum utgåva 
av hans undervisning i aristotelisk politisk teori 
(Breviarium Politicorum Aristotelis, 8I9H) vittnar 
ytterligare om hur ambitiös ScheFerus var att även 
uppfylla dessa plikter.
 I det sammanhanget bör också här uppmärk-
sammas en av hans allra mest lästa skriGer,  Memo-
rabilium Sueticae gentis exemplorum liber singula-
ris. Den trycktes i Hamburg och Amsterdam 8I38 
och utkom för några år sedan i svensk översättning, 
En bok om det svenska folkets minnesvärda exempel. 
Den var ett försök att skriva en lärobok inte bara 
i retorik utan i allmän politisk klokhet. Det fanns 
antika förebilder men ScheFerus valde istället att 
hämta sina exempel från svensk historia. Det är 
här man kan läsa många välkända anekdoter. Dess 
syGe var att visa för studenterna hur viktiga vissa 
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dygder var för den som skulle kunna verka som 
adelsman eller statsman. 
 ScheFerus’ intresse för historia och antikviteter 
begränsades ingalunda till den antika historien. I 
sitt nya hemland kastade han sig med liv och lust 
in i en pågående diskussion om den svenska forn-
historien. Under det stora nordiska kriget kunde 
ScheFerus tillbakavisa danskarnas anspråk på tre 
kronor som rikssymboler; de hörde rätteligen till 
Sverige vilket han med sedvanlig noggrannhet och 
skarpsinne demonstrerade i en skriG 8I39 vilken 
emellertid trycktes först något år senare, De anti-
quis verisque regni Sveciae insignibus. 
 Några år dessförinnan hade han på lärt huma-
nistmanér gjort Lappland känt i övriga Europa. 
Hans Lapponia 8I32 var ingalunda resultatet av 
egna fältstudier utan resultat av en lärd samman-
fattning av allehanda uppgiGer både ut litteratu-
ren och från olika sagesmän. Boken blev emellertid 
snart en internationell succé och översattes till en 
rad olika språk.
 ScheFerus var inte med tidens mått särskilt 
benägen för hetsiga utfall och sökte knappast 
konJikter. Ändå hamnade han i några svårartade 
sådana. I det ena fallet rörde det sig nog mest om 
en konJikt mellan ElosoEska fakulteten och den 
teologiska. Den förra försökte under senare delen 
av 8I;;-talet upprepade gånger frigöra sig från 
teologernas krav på fullständig kontroll över vad 
professorerna Enge lära ut. Under Jera år pågick 
därför ett hätskt gräl mellan ScheFerus och en  
av de övriga professorerna. Också kanslern, ärke-
biskopen och till slut även kungen drogs in i 

konJikten innan den eGer nästan ett decennium 
kunde avblåsas.
 Men ungefär samtidigt med detta hamnade 
ScheFerus mitt i en annan stridsfråga. Formellt 
gällde saken var det gamla hednatemplet hade 
legat, i nuvarande Uppsala som ScheFerus med 
emfas hävdade, eller i vad vi numera kallar Gamla 
Uppsala såsom professorn i fäderneslandets anti-
kviteter, Olof Verelius med samma hetta förfäkta-
de. Bakom honom stod naturligtvis inte minst lär-
domsgiganten Olof Rudbeck som då som bäst höll 
på att utarbeta sin imposanta Atlantica. Frågan 
gällde med andra ord egentligen hur de gamla my-
terna om svenskarnas stora götiska forntid skulle 
tolkas. Flera skriGer av ScheFerus och Verelius 
trycktes under 8I3;-talet i denna förbittrade fejd. 
Verelius visade sig i just denna fråga faktiskt ha rätt 
samtidigt som ScheFerus i grunden ändå var den 
som försvarade en historisk kritisk hållning till 
källmaterialet och de historiska myterna. 
 Det var en attityd som egentligen präglade hela 
hans forskargärning. Han hade kort före sin död 
8I3A lämnat professuren för att överta ansvaret 
för universitetsbiblioteket. Därmed inkluderade 
han ytterligare en aspekt av historien till sin redan 
vida produktion då han sammanställde en bib-
liograE över den svenska litteraturen, den första i 
sitt slag. Denna Suecia literata utkom emellertid 
först året eGer hans död. I inledningen till verket 
konstaterade han att svenskarna hade en tendens 
att hellre göra historia än att skriva den. Det var 
något han själv ville råda bot på och det gjorde han 
med besked.
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 ScheFerus var visserligen i första hand klassisk 
Elolog. Han var en av dem som tydligast och mest 
ihärdigt introducerade den kontinentala huma-
nisttraditionen i det svenska akademiska livet.  
Men hans enorma Jit och mångsidiga kunskaper 
avsatte spår inom många områden. 
 Han beskrevs som en tämligen liten, långnäst 
gubbe, alltid klädd i rockar av siden. Mestadels höll 
han sig på sin kammare, ständigt verksam, hukan-
de över böcker och handskriGer. Han deltog föga 
i sällskapslivet men naturligtvis blev han ändå un-
der sina dryga trettio år i Uppsala en välkänd Egur 
i stadslivet. Då han inte skrev eller läste tecknade 
han gärna; han lär ha varit en riktigt framstående 
konstnär och gjorde också egna kopparstick. Men 
inte heller inom det området kunde han nöja sig 
med att bara ”göra”. Han skrev även ett arbete om 
den antika målarkonsten, Graphice, id est de arte 
pingendi, som kom ut i Tyskland 8IIA. Med andra 
ord förkroppsligade han på många sätt renässans-
idealet att vara en uomo universale. Ingenting var 
honom riktigt främmande. 

JOHANNES SCHEFFERUS
&. K1#& *"%) 5!, ,(.$5%("7$1-*5%

8. 6N=K??KOP6, Johannes. Ad illustrissimum 
comitem ac dominum dominum Axelium Oxen-
stierna comitem in Morea Australi, liberum ba-
ronem in Kimito & Nynäs, dominum in Fijholm, 
Tijdöön, Hiulestad & Erichzsund, &c. &c. (Upp-
sala, 8I38.) H: o. (88) s. Titelbladet lätt lagerJäckat. 
Fint tagen ur band, med breda marginaler. 2;;;:–

Fant !". Hyllningstal hållet av professor skytteanus 
till Axel Oxenstierna (#$%!–"&), sonson till den store 
Axel Oxenstierna, då denne nedlade sitt ämbete e'er 
sin andra period som rektor för Uppsala universitet. 
Han e'erträddes av Olof Verelius. Sche(erus hade en 
bra relation till rikets ledande kretsar och var en e'er-
traktad talare, även utanför den akademiska världen, 
och höll )era o*ciella tal, bl.a. vid Kristinas tronav-
sägelse och vid Karl XI:s trontillträde.

< . 6N=K??KOP6, Johannes. Breviarium poli-
ticorum Aristotelis. Cui accedit ejusdam consilium 
de studiis in philosophia practica & historia recte in-
stituendis. Nunc primum edita sumptibus Joh. Had. 
Stockholm, Henricus Keyser, 8I9H. 9: o. 39, + (<, 
blanka) s. Enstaka småJäckar. Bunden eGer:
6N=K??KOP6, Johannes. De natura & consti-
tutione philosophiæ Italicæ seu pythagoricæ liber 
singularis. Uppsala, Henricus Curio, 8IIH. 9: o. 
(8I), + 89;, + (8<) s. Sista preliminärbladet lagat i yt-
termarginal. LagerJäckar. Sammanbunden med:
6N=K??KOP6, Johannes. De antiquorum tor-
quibus syntagma cum notis Jo. Nicolai, cujus fama 
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in præfatione contra Jo. Braunium, theologum Bata-
vum defentitur. Hamburg, Heylio-Liebezeitianis, 
83;3. 9: o. (8<), + 8H3, + (8) s. Något nött hfrbd från 
mitten av 83;;-talet, guldornerad rygg med upp-
höjda bind, röd titeletikett och en papperssetikett. 
Litet hål nederst i bakre fals. Ur L. F. Rääfs bib-
liotek på Forsnäs, med dess exlibris. Försättsbladet 
med innehållsförteckning i bläck.  9;;;:–

Collijn sp. "!% resp. "!$. Fant +, resp. #%. Hammar-
sköld, Schole- och undervisningsböcker, s. #$& för 
”Breviarum”. Cicognara #-,. för ”De antiquorum”. 
”Breviarium politicorum” är i den något mer sällsynta 
varianten utan dedikation på sidan två (Collijn + ex.). 
Trevligt samlingsband med bl.a. Sche(erus två verk 
om den antika /loso/n. Kompendiet om Aristoteles 
Politik, postumt utgivet av Johan Hadorph, är en läro-
bok sammanställd av Sche(erus och bygger enligt 
Fant på hans föreläsningar som skytteansk professor. 
Den gav, enligt Bo Lindberg, den elementära social-
/loso/ska allmänbildningen, och förklarade de ter-
mer och begrepp som användes i den samtida politiska 
litteraturen. På slutet ges även en förteckning på 
lämpliga böcker att studera. En ny upplaga skall enligt 
Hammarsköld ha utkommit #-#%. Uppslaget till De 
natura lär han ha fått av drottning Kristina, som en 
gång diskuterade den pytagoreiska /loso/n med ho-
nom och då bad honom att sammanställa alla antika 
vittnesbörder om densamma, vilket han gjorde med 
sedvanlig noggrannhet. Huvudkällan är nyplatoni-
kern Iamblichos men även Porphyrios och Plutarkos 
citeras. En ny upplaga trycktes i Wittemberg #-&#. 
Bandet innehåller dessutom den rätt sällsynta andra 
upplagan av Sche(erus lilla skri' De antiquorum tor-
quibus, utgiven av Johannes Nicolai. Den första uppla-
gan utgavs #$%$, denna andra är ej omnämnd av Fant.

2. 6N=K??KOP6 , Johannes. De antiquis ve-
risque regni Sveciæ insignibus, liber singularis. 
Stockholm, Nicolaus Wankiif, 8I39–(9;?). H: o. (9), 
+ 28<, 288–289, 2<8–2<:, + (2) s.+ 8H grav. planscher, 
delvis utvikbara. Liten lagning på titelbladets bak-
sida, annars ren och En. Samtida pergamentband 
med beige ryggtitelfält, fram- och bakpärmen med 
förgylld vapenstämpel, röda snitt. Fint exemplar.
 9:;;:–

Collijn sp. "!%. Fant +$. Warmholtz $"--.  Schück III, 
s. !-.(. Sche(erus sista och postumt utgivna arbete. 
Trots titelbladets årtal trycktes inte boken klar förrän 
tidigast i slutet av #$-, och troligare #$"&. Sche(erus 
ville göra vissa ändringar och kopparsticken var inte 
riktigt färdiga. Hans död den !$ mars #$-, avbröt 
dock allt arbete och boken gavs ut som den var, dock 
med tillägg av utgivaren Johannes Columbus. Schück 
anser den vara Sche(erus bäst skrivna arbete, även 
om resultaten inte står sig. Den lär vara skriven på 
Karl XI:s befallning, för att styrka Sveriges urgamla 
rätt till vapnet tre kronor gentemot Danmark.

H. 6N=K??KOP6 , Johannes. De antiquorum 
torquibus. Syntagma. Stockholm, Johannis Jans-
sonii, 8I:I. 9: o. (H), + I< s. Lätt fuktrand. Tagen ur 
band. 8I;;:–

Collijn sp. "!%. Fant #&. Sche(erus lilla skri' om ”de 
gamles halsringar” tillhör hans mindre real/lologiska 
arbeten, och – om än utarbetad e'er samma principer 
– ganska obetydlig jämfört med verk som De militia 
navali veterum och De re vehiculari veterum. Den om-
trycktes dock i tol'e delen av Graevius stora !esau-
rus antiquitatum Romanorum (#$,,), och en ny upp-
laga utgavs i Hamburg #-&-.
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:. 6N=K??KOP6 , Johannes. De generosi 
nobilisq’e informatione literaria dissertatio. 
Stockholm, Henricus Keyser, 8I39. 9: o. ::, + (8) 
s. Trasigt senare omslag med G. E. Klemmings 
anteckning ”a originaltryck”. Titelbladet och föl-
jande blad Jäckade av utsmetat ljusbrunt bläck 
uppkommet i ett försök att ta bort en gammal 
namnteckning. De följande bladen med Jäck i yt-
tersta marginalen.  :;;;:–

Collijn sp. "!-. Fant +%. Första upplagan. Två upplagor 
utkom samma år, båda är ovanliga. Detta är den för-
sta, med fel orättade. För den andra, se nedan. Nya 
upplagor följde sedan både #$". och #$"$. Arbetet är 
en handledning i den moderna adelspedagogiken med 
stor tonvikt på de klassiska auktorerna. Som professor 
skytteanus hade Sche(erus även ett speciellt ansvar 
för adelsynglingarnas utbildning, och enligt Fant är 
den sammanställd på Clas Rålambs begäran för hans 
son Bror Rålamb. Sista sidan upptas av en förteckning 
på de allra nödvändigaste läroböckerna, .- stycken.

I. 6N=K??KOP6 , Johannes. De generosi 
nobilisq’e informatione literaria dissertatio. 
Stockholm, Henricus Keyser, 8I39. 9: o. HH, + (<) 
s. Grönt pappband från början av 89;;-talet. Ur 
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes 
exlibris (variant 8). 9;;;:–

Collijn sp. "!-. Carlander III s. %$". Andra ovanliga 
upplagan, med ++ sidor, mot första upplagans %%. Col-
lijn omnämner endast två upplagor, ingenting om 
skillnaden dem emellan. Denna andra är helt omsatt 
och har felen från den första rättade. De senare upp-
lagorna, både #$". och #$"$, har likaledes ++ s. 

.. De antiquis verisque regni Sveciæ insignibus
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3. 6N=K??KOP6, Johannes. De militia navali 
veterum libri quatuor. Ad historiam græcam la-
tinamque utiles. Uppsala, Johannes Janssonius, 
8I:H. H: o. Grav. titelblad, + (I), + 2H9, + 2 grav. 
planscher, + 8 träsnittsplansch. Flertal träsnitts-
illustrationer i texten. Fläckar och samtida margi-

nalanteckningar i bläck, samt några små maskhål 
inledningsvis, varav ett går vidare till s. 98. Sid. 
<3H–<3: med träsnitt felaktigt dubblerade över 
texten. Sista blanka bladet saknas. Något senare 
pergamentband med nött rygg. Anteckningar på 
titelbladet med bl.a. hänvisning till Loccenius. 
 H:;;:–

Collijn sp. "!%–$. Fant ". Lindroth Stormaktstiden s. 
!&"–,. Sche(erus klassiska arbete om antikens sjö-
krigskonst! Det hälsades internationellt som ett mäs-
terverk när det kom #$%+. Källmaterialet hämtades 
vid sidan av de antika texterna även från numismati-
ken och ett stort antal antika mynt och medaljer /nns 
avbildade, liksom givetvis fartygstyper, sjöslag, ut-
smyckningar m.m. Det graverade titelbladet, utfört av 
I. von Meurs, är komponerat av Sche(erus själv och 
förställer drottning Kristina (i Minervas gestalt) som 
styr det svenska statskeppet med hjälp av Neptunus.

Ur Sche#erus bibliotek!
9. 6QKBB+P6 , Willebrordi. Tiphys Batavus, 
sive histiodromice, de navium cursibus, et re na-
vali. Leiden, Elzeviriana, 8I<H. H: o. (:I), + 8;A, + 
(<), + (blank), + I<, + (8) s. + < grav. planscher. Sid. 
AA–8;; utvikbar med graverad helsidesillustra-
tion på s. 8;;. Titelbladet med papperslagning ef-
ter bortklippt namnteckning, genomgående med 
fuktrand. Samtida pergamentband. Ur Johannes 
ScheFerus bibliotek, med hans namnteckning 
”Joannis ScheFeri Argentoratensis” på främre pär-
mens insida, samt tillagt med annat bläck ovanför 
”Ex bibliotheca”. Även Johan Brauners namnteck-
ning, daterad 8323. <;;;;:–

Willems !!+, Brunet V, +!&. Carlander II, ,%f. En ma-
tematisk avhandling om navigation. Snellius (#%"&–
#$!$) var professor i matematik i Leiden, och god vän 
med Kepler. De båda planscherna visar en romersk 
trirem resp. birem, och är hämtade från Lazarus Bay-
/us traktat Annotationes in de captivis, & postliminio 
reversis: In quibus tractatur de re navali, från #%&&- 
talets mitt. Johannes Sche(erus utgav själv #$%+  
De militia navali veterum libri quatuor, vilken dock 
hade ett antikvariskt perspektiv på ämnet. Sche(erus 
privata bibliotek blev med tiden stort och bestod av 
”… idel reela verk.” Det skingrades e'er hans död.
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A. 6N=K??KOP6, Johannes. De natura & con-
stitutione philosophiæ Italicæ seu pythagoricæ 
liber singularis. Uppsala, Henricus Curio, 8IIH. 
9: o. (8I), + 89;, + (8<) s. Fläck på titelbladet och 
genomgående i övre yttre hörnet. Samtida perga-
mentband. Namnteckning, daterad Uppsala 832<, 
och Bengt Löws namnteckning i blyerts. 2;;;:–

Collijn sp. "!$. Ett bidrag till den antika idehistorien. 
Uppslaget lär Sche(erus ha fått av drottning Kristina, 
som en gång diskuterade den pytagoreiska /loso/n 
med honom och då bad honom att sammanställa alla 
antika vittnesbörder om densamma. Detta gjorde 
Sche(erus med sin vanliga noggrannhet. Huvudkäl-
lan är nyplatonikern Iamblichos, men även Porphy-
rios och Plutarkos citeras. En ny upplaga trycktes i 
Wittemberg #-&#.

8;. 6N=K??KOP6, Johannes. De orbibus tribus 
aureis nuper in Scania erutis è terra disquisitio 
antiquaria. Stockholm, Nicolai Wankif, 8I3:. 
9: o. (9), + 82<, + (2) s.+ utvikbar träsnittsplansch. 
Enstaka Jäckar, sista bladet lagat med bokstavs-
förlust. Bunden eGer:
6N=K??KOP6, Johannes. De situ et !ocabulo 
Upsaliæ ad regni Sveciæ senatorem, &c. illust-
rissimum exellentissimumq. dominum d. Gusta-
vum Adolphus De la Gardie, comitem in Läckö & 
Arensburg &c, &c. Epistola defensiora. Stockholm, 
Nicolaus Wankiif, (8I33). 9: o. 39 [av 3A] s. Något 
senare nött skinnband med rikt guldornerad rygg, 
pärmar med förgyllt ramtryck och grevligt mono-
gram, frampärmen delvis loss och övre kapitäl ska-
dat. Med Georg Oakley Fischers exlibris, och med 
uppgiG om att boken inköpts från Me Carnaby 
Library sale 899I. <9;;:–

". Tiphys Batavus, sive histiodromice, 
de navium cursibus, et re navali
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Collijn sp. "!$ (nämner ej planschen) resp. ".#. Fant ." 
(med felaktig titel) resp. +!. Warmholtz .+,. Lindroth 
Stormaktstiden s. .#%. Schück III, s. !"&. I De situ … 
saknas sista bladet med rättelser. De orbibus tribus … 
brukar räknas som Sveriges första arkeologiska arbe-
te, och är en beskrivning av tre guldbrakteater från 
folkvandringstid, som en bonde råkat på vid plöjning 
av en åker i Vä i Skåne #$-+. Återigen var det Hadorph 
som överlämnade dem till Sche(erus för publicering. 
Sche(erus, som alltid en försiktig man, vågar endast 
uttala sig om att de måste vara från förkristen tid men 
lämnar all övrig tolkning fri, men gissar dock att de 
kan ha varit något slags hederstecken. Den innehåller 
något ”öfver)ödig erudition”, ansåg Fant. De situ … är 
ett inlägg i debatten kring Uppsala. Sche(erus försva-
rar här sin ståndpunkt att det hedniska Uppsala var 
placerat vid nuvarande Uppsala och att namnet här-
rörde sig ur ”Sala å”. Hans argument i sak var svaga, 
och nu var det det snarast rudbeck och dennes idéer 
som han angrep.

88. 6N=K??KOP6 , Johannes. De re vehicula-
rum veterum libris duo. Accedit Pyrrhi Ligorii 
V.C. De vehiculis &agmentum nunquam ante pu-
blicatum ex bibliotheca sereniss reg. Christinæ. Cum 
ejusdem I. Sche#eri Arg. annotationibus. Frankfurt, 
Ex oRcina Zunneriana, typis Johannis Andreæ, 
8I38. H: o. Grav. extra titelblad, + (I), + <9I, + (<, 
blanka), + H<< s. Med 2I träsnitt och H grav. illus-
trationer i texten. Litet hål s. 822, med bokstavsför-
lust, ställvis lagerJäckig och pappersnötning mot 
slutet i övre marginal. Välbevarat samtida perga-
mentband, blåa snitt. Andr. Goetz Norimb. ägar-
anteckning på titelbladet, daterad 83:I, och Bengt 
Löws namnteckning i blyerts. 3:;;:–

#&. De orbibus tribus aureis nuper in Scania erutis  
è terra disquisitio antiquaria
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Collijn sp. "!$. Fant !,. Lindroth Stormaktstiden, s. 
!&,f. Ej i Cicognara. Första och enda upplagan av 
Sche(erus viktiga arbete om antika vagnar och fort-
ska(ningsmedel, vilket idag betraktas som hans vik-
tigaste bidrag till den klassiska arkeologin. Vid sidan 
av textbelägg använde han sig av tillgänglig bilddoku-
mentation – huvudsakligen mynt – kombinerat med 
ett ”… levande sinne för tekniska och kulturhistoriska 

realiteter”. Utgåvan av Pyrrhus Ligorios De vehiculis 
…, i latinsk översättning från italienskan av Claudius 
Örnhielm och med noter av Sche(erus, är första upp-
lagan av detta arbete, och åter/nns på sid. .$,–+#!. 
Pyrrho Ligorio (#%.&–"&) var arkitekt från Neapel och 
verksam i Rom och Ferrara. Hans e'erlämnade sam-
ling av ritningar och manuskript kom genom omvägar 
att slutligen hamna i Turin, där Karl Emanuel av Sa-
voyen köpte dem för #".&&& dukater. Drottning Kris-
tina lät i Turin, på väg till Rom, kopiera #! av voly-
merna, vilka sedan hamnade i Vatikanbiblioteket. 
Utifrån dessa kopior trycktes under #$&&-talet ett 
)ertal texter, bl.a. denna.

De stylo
8<. 6N=K??KOP6, Johannes. De stylo illiusque 
exercitiis ad veterum consuetudinem liber. Upp-
sala, Johannes Pauli, 8I:2. 9: o. (8I), + 8AA s. Hårt 
Jäckig inledningsvis med bläckunderstrykningar. 
Titelbladet med liten reva och hål s. <3, med viss 
textförlust. Tagen ur band, med modernt pap-
persomslag. Äldre ägaranteckning på titelbladet. 
Bengt Löws namnteckning i blyerts.  2;;;:–

Collijn sp. "!$. Fant -. Hammarsköld, Schole- och un-
dervisningsböcker, s. #!%. Första ovanliga bokupplagan 
av Sche(erus handbok i vältalighet. Den utgavs först 
som disputationsserie i sex delar, #$%!–%., och är i se-
nare upplagor alltid utgiven tillsammans med Gym-
nasium styli (se nedan nummer !&). Den användes av 
Sche(erus som lärobok vid undervisningen. Enligt 
Fant var den fortfarande (år #-"!) av nytta, som ”den 
bästa anvisning för ungdomen i detta ämne.” Ett stort 
antal upplagor utkom.

82. 6N=K??KOP6 , Johannes. De stylo exer-
citiisque ejus ad consuetudinem veterum liber 
singularis. Ejusdem gymnasium styli seu de vario 
scribendi exercitio liber singularis. Editio tertia. 
Uppsala, Henricus Curio, 8II:. 9: o. (I), + <;<, +  
(<), + <<;, + <I, + (I) s. Titeln tryckt i rött och 
svart. Enstaka Jäckar. Gammal papperslagning i 
första delen sid. 23–29, med bokstavsförlust samt 
dito sid. 8I2–8IH. Modernt pergamentband med 
guldornerad rygg. Ur Hilding Pleijels bibliotek, 
med hans båda exlibris.   8:;;:–

Collijn sp. "!-. Fant -:.. Tredje upplagan av De stylo 
och den andra av Gymnasium styli, men den första 
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som även innehåller Boeclerus Dissertatio de com-
paranda latinæ lingvæ facultate, vilken här trycks för 
första gången. De sista sex sidorna utgörs av ett index 
till Sche(erus sammanställt av Johann Andreas Bose. 
Fant anger felaktigt att dessa sistnämnda tillägg,  
Boeclerus och registret, utkom först med 0ärde upp-
lagan.

8H. 6N=K??KOP6 , Johannes. De stylo exer-
citiisque ejus ad consvetudinem veterum liber 
singularis: Ejusdem gymnasium styli, seu de va-
rio scribendi execitio liber singularis: Nunc denuo 
in Germania prodeunt, indice rerum aucti. Acces-
sit Johannis Henrici Boecleri, V.C. dissertatio de 
comparanda latinæ lingvæ facultate. Jena, Johannis 
Bielkii, 8IA;. 9: o. (8H), + <;9, + (<), + <<<, + (<), + 2
–:A, + (<2) s. Titel tryckt i rött och svart. Genom-
gående svag fuktrand i övre marginal. Nött sam-
tida pergamentband, liten skada på frampärmens 
hörn. Ägarnamnteckning av Fr. Lagerman, date-
rad i Kalmar 89I8, och tillskriG av Vera von Essen, 
8A29. Innehållsförteckning med kulspetspenna på 
försättsbladets insida. 2:;;:–

Collijn sp. "!- (endast ett bibliotek). Sista, ovanliga, 
#$&&-talsutgåvan. Den 0ärde Jenaupplagan och totalt 
sett den åttonde upplagan.

8:. 6N=K??KOP6, Johannes (utg.) || KOBSQ-
T+, Israel. De vita et miraculi Sancti Erici Sueciæ  
regis. Primus edidit. Notisque illustravit Johannes 
Sche#erus. Stockholm, Nicolai Wankivii, 8I3:. 9: o. 
(8<), + 8A8, + (8) s. LagerJäckig, ganska hårt inled-
ningsvis. Små hål i titelbladet. Samtida pergament-
band. Med en gåvoinskriG i bläck på titelsidan från 

Johannis Arhusius till S. Arhusius, daterad 8I3I, 
samt med Jacob Hesselius namnteckning på titel-
bladet och frampärmens insida.  2:;;:–

Collijn sp. !+!. Fant .". Warmholtz #-&.. Schück III, 
s. !+%. Israel Erlandi var prior vid dominikanerklos-
tret i Sigtuna #!,"–#.## samt biskop i Västerås. Han 
dog #.!". Texten till helgonlegenden över Sankt Erik 
hade upptäckts av Johan Hadorph, men det var Schef-
ferus som kopplade ihop den med Israel Erlandi. 
Sche(erus kommentarer till arbetet måste, enligt 
Schück, för sin tid betraktas som synnerligen goda, 
även om de innehåller )era misstag.

8I. 6N=K??KOP6, Johannes. Graphice id est, 
de arte pingendi liber singularis. Cum indice ne-
cessario. Nürnberg, ex oRcina Endteriana, 8IIA. 
9: o. (9), + <<2, + (A) s. Titel- och försättsblad med 
bortklippt namnteckning i nederkant, små bläck-
plumpar sid. 9A–A;. Välbevarat samtida perga-
mentband. Ur Christopher Eichhorns bibliotek, 
med hans exlibris, och ur Ericsbergs bibliotek, med 
Carl Jedvard Bondes exlibris (variant <). 2:;;;:–

Collijn sp. "!". Fant !%. Cicognara !&". Carlander III 
s. %$". Fint exemplar av Sche(erus sällsynta bok om 
antikens målarkonst, som även innehåller praktiska 
råd om konsten som hantverk. Den vände sig i första 
hand, liksom många av hans övriga skri'er, till hans 
krets av högadliga elever, för vilka det började bli allt 
viktigare att ha kännedom om konst och att kunna 
bedöma konstnärliga utsmyckningar. Det är ett pion-
järarbete, enligt Allan Ellenius, som i sin avhandling 
De arte pingendi. Latin art literature in seventeenth-
century Sweden and its international background 
(Uppsala #,$&) huvudsakligen behandlar Sche(erus 
Graphice. Till skillnad från tidigare konstteoretiska 
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författare som Junius, De pictura veterum (#$.-) och 
Vossius, De Graphice (#$%&), hade Sche(erus egna 
praktiska erfarenheter; han var själv var en duktig 
målare och kopparstickare. Han kunde kombinera 
den /lologiska och teoretiska lärdomen om det antika 
måleriet med att praktisk kunna bedöma tekniker och 
praktiska handböcker, och han kunde således följa 
Aristoteles krav på praktisk erfarenhet för att kunna 
bedöma konst. Boken innehåller även referenser till 
det moderna måleriet. Sche(erus åberopar konstnä-
rer som Dürer och Albertis och visar sig känna till 
Michelangelo, Rubens och Bruegel. Graphice är alltså 
inte enbart ett akademisk konsthistoriska arbete, 
utan även en praktisk användbar handbok för konst-
bedömning, en tradition som blickar framåt mot Rus-
kins !e Elements of Drawings (#"%$).

Hugo Grotius och De jure belli ac pacis
83. (ScheFerus.) UOVW+P6, Hugo. De jure belli 
ac pacis libri tres, in quibus jus naturæ & gentium, 
item juris publici præcipua explicantur. Editio nova 
cum annotatis auctoris, ex postrema ejus ante obitum 
cura. Accesserunt annotata in epistolam Pauli ad Phi-
lemonem et dissertatio de mari libero. Amsterdam, 
Joannem Blaeu, 8I3;. 9: o. (I), + XY+++, + I<;, + (8-
2), + (blank), + (I), + <9, + (8) s. Titelbladet tryckt i 
rött och svart, med en papperslagning i innermar-
ginalen med lätt bokstavsförlust samt små hål. 
Enstaka Jäckar samt lätta fuktstänk i överkant. 
Samtida marginalanteckningar i bläck. Samman-
bunden med samtida handskriG:
Joannis Sche#eri Argentoratensis, in Hug: Grotii de 
jure belli ac pacis, observationes generales. [=Rubrik.] 
(8:) s. Något senare halvpergamentband.  8<;;;:–

#$. Graphice id est, de arte pingendi
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En senare upplaga av De jure belli et pacis, den första 
kom #$!%. Den e'erföljande handskri'en, som är i 
punktform numrerade #–"+, är troligen föreläsnings-
anteckningar, utförda av någon student e'er Sche(e-
rus föreläsningar om Grotius och De jure belli ac pacis, 
som denne höll i Uppsala #$-#. Ett kompendium över 
hans föreläsningar utgavs postumt #$,. under titeln 
H. Grotius enucleatus sive Hugo Grotii De jure belli ac 
pacis.

89. (6N=K??KOP6, Johannes.) H. Grotius enu-
cleatus sive Hugo Grotii De jure belli ac pacis. 
Libri tres in compendium olim redacti, & nunc 
primum editi. Stettin, imp. J. A. Pleneri, typis D. 
Starckii, (8IA2). 8<: o. (<2), + (blank), + 23I, + (2) s. 
Smutstitelbladet med vackert ramverk i träsnitt. 
Samtida välbevarat pergamentband med enkel 
blindpressad dekor på rygg och pärmar samt med 
handskriven ryggtitel. Tryckort och -år senare 
ditskrivet nederst på ryggen. Interfolierad. Med 
diskret rättelse i bläck på s. (<;). Mycket Ent ex-
emplar ur det Cederhielmska biblioteket på Säby 
och med Christian Hammers exlibris, och Julius 
Daelanders namnteckning, daterad 8A8:.  8I;;;:–

Ej i Collijn och ej i Fant. I Jöchers Gelehrten Lexicon 
attribueras verket till Sche(erus med Friese som ut-
givare och förordet styrker även detta förhållande då 
Friese tillskriver äran åt just Sche(erus. Burius näm-
ner den bland Sche(erus skri'er i SBL (s. %#,). I andra 
upplagan från #-#" omnämns även Sche(erus som re-
daktör. Detta är den tryckta postuma utgåvan av 
Sche(erus kompendium över Grotius De jure belli et 
pacis. Det /nns även ett antal olika avskri'er av ett 
kompendium i naturrätt under titeln ”Sciagraphia ju-
ris naturae”, som också användes vid undervisningen, 

men som aldrig blev utgivet (Burius s. %#!). Den tryck-
ta dedikationen är ställd till Gustaf Adolph De la Gar-
die och boken trycktes med privilegium av Karl XI. 
Utgivaren Detlef Marcus Friese föddes i Colmarn #$.+ 
och var informator hos familjen De la Gardie och se-
dermera deras bibliotekarie.

8A.  6N=K??KOP6 , Johannes. Viri illustris 
Hugonis Grotii jurisprudenti universalis divina 
à viro summo Johanne Sche"ero in usum illust-
rissimi comitis De la Gardie enucleata. Accedunt 
prolegomena Grotiana, notæ, quibus Grotius ex 
locis para lelis explicatur, vel paucis verbis modestè 
corregitur, & historia juris naturalis siccincta, cum 
indice autorum & rerum pleniori curâ Friderici Au-
gusti Hackmanni. (Helmstadt), Hammianis, 838<. 
9: o. (2;), + 22I s. Hårt skuret titelblad. Enstaka 
småJäckar, bläckanteckning på s. 28A. Välbevarat 
samtida pergamentband med förgylld titeletikett 
på ryggen, röda snitt. Borttvättade namnteck-
ningar på försättsblad och titelblad. Ur Ericsbergs 
bibliotek. 9;;;:–

Ej i Fant. Mycket sällsynt utgåva av Sche(erus kom-
pendium över Grotius De jure Belli et pacis. Utgivaren, 
Friedrich August Hackmann, har gett ut samma text 
som D. M. Friese gav ut #$,. (med en andra upplaga 
#-#-), och lagt till ett egenhändigt sammandrag (kom-
pendium) av Grotius förord, ”Prolegomena”, samt 
härtill ett kortfattat rättshistoriskt Juris naturalis his-
toria, som Hackman i förordet påstår skall vara skri-
vet av Sche(erus. Att Sche(erus text i titeln påstås 
vara utförd för greve De la Gardie kan säkert förkla-
ras av att Friese var informator för Magnus Gabriel 
De la Gardies barn och att hans utgåva #$,. var dedi-
cerad till Gustaf Adolf De la Gardie.
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<;. 6N=K??KOP6 , Johannes. Gymnasium 
styli, seu de vario scribendi exercitio ad exem-
plum veterum liber. Uppsala, Johannes Pauli, 
8I:3. 9: o. (8I), + 8:A, + (8) s. Samtida pergament-
band, eGersättsbladet bortrivet. Rikt med äldre 
ägaranteckningar, bl.a. Johannis Olai Zelenius 
Both, som eventuellt daterat sitt inköp till den 8I 
mars 8I:9 ”In servio studiis” och Olaus Joannes 
Balck, som fört anteckningar på försättsbladet. 
A. G. Sefströms biblioteksetikett och Bengt Löws 
namnteckning i blyerts. Bortklippt namnteckning 
i dedikationsbladet. Fint exemplar. 2:;;:–

Collijn sp. "!$. Fant -:!. Separatutgåvan av första 
upplagan. Den utgavs tillsammans med andra uppla-
gan av De stylo, men de kunde även köpas separat. 
Gymnasium styli och De stylo var båda läroböcker, 
och latinska stilläror med genomgång av olika stil-
arter och former av vältalighet. De utgavs tillsam-
mans i ett )ertal upplagor under #$&&-talet. Se ovan 
nummer #!–#+.

<8. 6N=K??KOP6 , Johannes (utg.) Kununga 
ok höfdinga styrilse. Hoc est regum principium-
que institutio ab incerto auctore gentis sueticæ ante 
sæcula nonulla patrio sermone conscripta. Quam 
ex mandato illustrissimi regni cancellarii comitis 
Magni Gabr. De-la Gardie &c. &c. In sermones 
latinum vertit, notisq; necessariis illustravit Joan-
nes Sche#erus Argentoratensis. Stockholm, Nico-
laus Wankivius, 8IIA. Folio. Utvikbar grav. front. , 
+ (8H), + <2H, + (8) s. Den graverade frontespisen i 
den sällsynta större varianten med ramtryck, dock 
skuren i kant. Enstaka lagerJäckar, men i övrigt 
mycket ren inlaga, papperslagning sid. 8H8–8H< 
och 8IA–83;. Exemplar tryckt på stort papper. 
Samtida pergamentband med svart ramtryck på 
pärmarna och med Magnus Gabriel De la Gar-
dies svarta pärmstämpel på båda pärmarna, ryg-
gen i fält med svarta fältlinjer, helt guldsnitt. Med 
Nils Gyldenstolpes graverade exlibris och More 
Virgins förgyllda pärmstämpel på pärmens insida 
och dennes namnteckning samt Rolf Wistrands 
biblioteksetikett.  <;;;;:–

Collijn sp. +$!. Schück III. s. !., (. Carlander II s. ,, 
& $+$. Svensk-latinsk parallelltext. Frontespisen av 
Dionysius Padt-Brügge e'er David Klöcker Ehren-
strahl. Presentexemplar av den andra utgåvan av Höv-
dinga- och Konungastyrelsen. Bureus gav ut den med-
eltida texten redan #$.+, med ett nytryck #$%&. Ma-
nuskriptet, som Bureus använt som förlaga ägdes av 
Johan Skytte, vars arvingar dock brände upp det till-
sammans med annan kvarlåtenskap #$"#. Sche(erus 
kunde därför inte för denna nyutgåva, vad gäller 
grundtexten, göra annat än trycka av Bureus text, 
lägga till sin egen latinska översättning och förse den 
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med lärda kommentarer. Sy'et med utgivningen var 
dels att presentera konungastyrelsen för den utländ-
ska lärda världen och dels att vederlägga tvivlen på 
dess äkthet, vilka båda sy'en Sche(erus uppnådde. 
Magnus Gabriel De la Gardie, som bekostade tryck-
ningen, dedicerade boken, såsom varande en frukt av 
det nyinrättade Antikvitetskollegiets verksamhet, till 
Karl XI. De la Gardies pärmstämpel är enligt Carlan-
der variant ., vilket han använde på handskri'sband 
samt på böcker vilkas utgivning han bekostat. Nils 
Gyldenstolpe (#-.+–#"#&), en av rikets herrar och 
medlem i Svenska Akademien och en framstående 
boksamlare. Exlibriset är den större varianten grave-
rat av Åkerman, dock något beskuret.

<<. 6N=K??KOP6 , Johannes (utg.) Kununga 
ok höfdinga styrilse. Hoc est regum principium-
que institutio ab incerto auctore gentis sueticæ ante 
sæcula nonulla patrio sermone conscripta. Quam 
ex mandato illustrissimi regni cancellarii comitis 
Magni Gabr. De-la Gardie &c. &c. In sermones 
latinum vertit, notisq; necessariis illustravit Joan-
nes Sche#erus. Stockholm, Nicolaus Wankivius, 
8IIA. Folio. Grav. front., + (8H), + <2H, + (8) s. En-
staka småJäckar och en svag fuktrand på sista 
bladet. Samtida pergamentband. Med And. G. 
Lindehielms namnteckning på titelsidan och äld-
re biblioteksmarkering i bläck, ”No :A”, på främre 
pärmens insida. Ur L. F. Rääfs bibliotek, med dess 
exlibris. :;;;:–

Collijn sp. +$!. Schück III, s. !.,(. Svensk-latinsk pa-
rallelltext. Kopparsticket av Dionysius Padt-Brügge 
e'er David Klöcker. Fint exemplar av den andra ut-
gåvan av Hövdinga- och Konungastyrelsen.

<2. Som ovan. Enstaka småJäckar och fuktrand 
på sista bladet. Den graverade frontespisen är ta-
gen från annat exemplar och löst bilagd, och något 
smutsig i kanten. Hfrbd från början av 89;;-talet 
med guldornerad och blindpräglad rygg. <9;;:–

Lapponia
<H. 6N=K??KOP6, Johannes. Lapponia id est, 
regionis Lapponum et gentis no!a et verissima 
descriptio. In qva multa de origine, superstitione, 
sacris magicis, victu, cultu, negotiis Lapponum, item 
animalius, metallorumque indole, quæ in terris eo-

rum proveniunt, hactenus incognita produntur, & 
eiconibus adjectis cum cura illustrantur. Frankfurt, 
ex oRcina Christiani WolR, typis Joannis Andreæ, 
8I32. H: o. Grav. extra titelblad, + (8H), + 239, + (<) 
s. + utvikbar grav. karta. Med <: träsnitt i texten, 
varav I helsides. Titel tryckt i rött och svart. Det 
graverade titelbladet något skuret och med årtals-
angivelsen 8I3H. Enstaka Jäckar. Samtida perga-
mentband. Med Bengt Löws namnteckning samt 
dennes diskreta marginalkorrigeringar i blyerts. 
Saknar ett erratablad på slutet. <;;;;:–
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Collijn sp. "!". Fant .%. Warmholtz -&%. Marklund 
!$&%. Graesse VI, !,-. Blyertskorrigeringarna i mar-
ginalen har Bengt Löw utfört e'er Sche(erus egna 
egenhändiga rättelser, som åter/nns i Kungliga biblio-
tekets exemplar. Första upplagan av Johannes Schef-
ferus berömda beskrivning av Lappland och samerna. 
Den spreds snabbt i Europa, och en engelsk översätt-
ning utkom året därpå, en tysk #$-%, en fransk utökad 
#$-" och en holländsk #$"!. Det är ett tidig verk och 
en viktig källa till samernas historia och kulturhisto-
ria, och inte minst till religionen och bruket av troll-
trummor (varav ett )ertal avbildas i boken), då Schef-
ferus med nära nog modern etnologisk metod, och 
inte utan källkritik av äldre källor, sammanställde sitt 
väldiga material om detta folk, som dittills levat i en 
så gott som okänd värld. Uppdraget hade Sche(erus 
fått två tidigare av universitetskanslern Magnus Gab-
riel de la Gardie, och vid sidan av de äldre källorna 
byggde materialet till undersökningen på de rappor-
ter som kyrkoherdarna i område uppmanats att skicka 
in, och av muntliga vittnesmål som kolonisationen 
givit och från ett par studenter av samiskt ursprung. 
Sche(erus besökte själv aldrig Lappland. Bra prove-
niens. Bengt Löw stod för en del av den första svenska 
översättningen av Lapponia som utgavs av Ernst Man-
ker #,%$, och skrev förordet.

<:. 6N=K??KOP6 , Johannes. #e History of 
Lapland wherein are shewed the Original, Man-
ners, Habits, Marriages, Conjurations, &c. of that 
People. Written by Joh Sche#er, professor of Law and 
Rhetoric at Upsal in Sweden. Oxford, At the Mea-
tre, 8I3H. Folio. Grav. extra titel, + (H), + 8H3, + (8) 
s.+ utvikbar grav. karta. Med <: träsnitt i texten. 
Enstaka småJäckar, liten reva i den grav. titeln, li-
tet hål sid. 2–H med bokstavsförlust, lätt fuktrand 

!+. Lapponia
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på titelsidan, och något större Jäck på s. <8 och 93. 
Nött samtida skinnband, ryggen med upphöjda 
bind och röd titeletikett, något trasig i främre fals. 
Försättsbladet med bortriven namnteckning. Ur 
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes 
exlibris (variant <).  <:;;;:–

Collijn sp. "!". Fant .%. Warmholtz -&% not. Marklund 
!$&". Carlander III s. %$". Wing S"%#. Första engelska 
utgåvan av Sche(erus Lapponia, översatt av Acton 
Cremer. Varianten med angivande av bokhandlare på 
titelbladet. Ytterligare två utgåvor kom, #-&+ och #-%#. 
Den räknas även som det första etnologiska verk som 
utgavs av 1e Oxford Press. I England var intresset 
stort, inte minst hos Royal Society, med vilket Schef-
ferus för övrigt som förste svensk hade direktkontakt.

<I. 6N=K??KOP6 , Johannes. #e History of 
Lapland: Containing a Geographical Description, 
and a Natural History of that Country; with an Ac-
count of the Inhabitants, their Original, Religion, 
Customs, Habits, Marriages, Conjurations, Em-
ployments, &c. Written by John Sche#er, Professor 
of Law and Rhetoric, at Upsal in Sweden. Trans-
lated &om the last Edition in Latin and Illustrated 
with many curious Copper-Cutts. To which are ad-
ded, the Travels of the King of Sweden’s Mathemati-
cians into Lapland: ,e History of Livonia, and the 
Wars ,ere: Also a Journey inte Lapland, Finland, 
&c. Written by Dr. Olof Rudbeck in the Year 1701. 
London, Mo. Newborough & R. Parker, 83;H. 
9: o. Utvikbar grav. extratitel, + (3), + (blank) , + 
H8I, + << s.+ utvikbar grav. karta, + 2 utvikbara 
grav. planscher. Med <H gravyrer i texten. Enstaka 
småJäckar och smårevor. Kartan med reva, lagad 

med lim som trängt igenom. Nött samtida skinn-
band, rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, 
pärmarna med speglar. Ryggen delvis loss i falsen. 
Ur den Enske konsthandlaren Gösta Stenmans 
bibliotek, med hans exlibris, utfört av Helene 
Schjerfbeck. <;;;;:–

Warmholtz -&% not. Fant .%. Marklund !$&,. Andra 
engelska utgåvan av Sche(erus Lapponia, den första 
kom #$-+. Med tillagda översatta utdrag ur Bilbergs 
och Spoles vetenskapliga resa till Lappland för att stu-
dera norrskenet, Re"actio solis inoccidui, som utkom 
#$,%, ur Olof Rudbecks Nora Samolad, från #-&# (med 
egen paginering på slutet) och ur ett anonymt arbete 
om Livland och krigen mellan Sverige och Ryssland, 
liksom om Finland och Ingermanland (sid. .-.–.-").

<3. 6N=K??KOP6 , Johannes. #e History of 
Lapland: Shewing the Original, Manners, Habits, 
Religion and Trade of that People. With a parti-
cular account of their gods and sacri0ces, marriage 
ceremonies, conjurations, diabolic rites &c. &c. By 
John Sche#er, professor of Law and Rhetoric in the 
University of Upsal, in Sweden. London, R. Grif-
Eth, 83:8. 9: o. (<), + A; s. Titelbladet med pap-
perslagning i nedre innermarginal, enstaka revor, 
lagerJäckar. Oskuren i nött senare halvmarokäng-
band. Med More Virgins namnteckning. 9;;;:–

Marklund !$#&. Tredje, ovanliga engelska upplagan av 
Sche(erus Lapponia. Fant omnämner endast de två 
första engelska upplagorna, från #$-+ respektive #-&+.

<9. 6N=K??KOP6 , Johannes. Histoire de la 
Laponie, sa description, l’origine, les moeurs, la 
maniere de vivre de ses habitans, leur religion, leur 
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magie, & les choses rares du païs. Avec plusieurs ad-
ditions & augmentations fort curieuses qui jusques-
icy n’ont pas esté imprimées. Traduites du Latin 
de monsieur Sche#er. Par L. P. A. L. Geographe 
ordinaire de sa majesté. Paris, Olivier de Varen-
nes, 8I39. H: o. Grav. extra titel.+ (8H), + H;9 s. + 
<8 grav. planscher, + utvikbar grav. karta. Sju grav. 
illustrationer i texten. Enstaka småJäckar, svag 
fuktrand i marginalen på den grav. titelsidan och 
på sid. 3–89. Sid. 83–89 med liten papperslagning 
och sid. <:3–<:9 Jäckiga. Välbevarat hfrbd från 
mitten av 83;;-talet, guldornerad rygg med upp-
höjda bind och svart infärgat titelfält, stänkmar-
morerade snitt. Bläckanteckningar av Warmholtz 
på försättsbladet, samt en senare bläckanteckning 
”Dupl”. Ur Daniel Georg Neschers bibliotek, med 
hans biblioteksstämpel på den grav. titelsidan och 
ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes 
exlibris (variant 8), samt ur Warmholtz bibliotek. 
 <:;;;:–

Collijn sp. "!"f. Fant .%. Warmholtz -&% not. Mark-
lund !$##. Carlander III s. #!( & %$". Både Collijn och 
Marklund anger endast !& planscher. Fint exemplar 
av den första franska utgåvan av Lapponia. Översätt-
ningen är utförd av Augustine Lubin e'er det latinska 
originalet, och den är dedicerad till Carl Bonde, 
svenskt sändebud i Paris. Bygdén hänvisar till Barbier 
som påstår att de fem första kapitlena skall vara över-
satta av P. Richelet. Från Warmholtz bibliotek har den 
via Gjörwell gått till vinhandlaren Daniel Georg Nes-
cher, som enligt Bring (C. G. Warmholtz och Louis De 
Geers bibliotek på Christineholm, s. -.) förvärvade 
ansenliga mängder av Warmholtz böcker. Neschers 
stora bibliotek inköptes #"!" av Kungliga biblioteket 
och därifrån har denna sålts som dubblett, troligen på 

#".#-års stora dubblettförsäljning. Köpare där var an-
tagligen Carl Gustaf Eichstedt d’Albedyhll, vars böck-
er till stor del köptes av Carl Jedvard Bonde #"+..

<A. 6N=K??KOP6 , Johannes. Waarachtige en 
aen-merkens-waardige historie van Lapland: 
O1e een beschrijving van desselfs oorspronk, land-
schappen, geberchten, gewassen, gedierten, metalen, 
steenen, wateren, en voornaemste geschiedenissen. 
Benessens der inwoonderen zeden, regeering, godts-
diensten, oorlogen, drachten, koophandel, gebouwen, 
van tenten, schepen, sleden, &c. Als ook van hare 
tover-trommelen, en wind-koopery. Met noch een 
kort bericht van den toestand der Finnen. Nieuwe-
lijk uit het Frans van den heer Sche#er vertaalt. Met 
kurieuse kopere plaaten. Amsterdam, Jan ten  
Hoorn, 8I9<. H: o. Grav. extra titel. + (I), + AA, +  
(blank), + 82<, + 32, + (3) s. + 8I grav. planscher, +  
utvikbar grav. karta. Fuktrand i början och i mit-
ten i övre kant, genomgående Jäckig, litet hål sid. 
A–8; i andra pagineringsföljden och sid. 2I, 828–82< 
och 8H2–8HH med papperslagningar, kartan upp-
fodrad, en plansch med lagad reva och en något 
nedskuren. Samtida pergamentband, försett med 
senare papper på pärmarnas insidor, vilket klist-
rats upp på den graverade titeln resp. sista sidan. Ur 
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes ex-
libris (variant 8). 2;;;;:–

Collijn sp. "!,. Fant .%. Warmholtz -&% not. Mark-
lund !$#!. Carlander III s. %$". Den holländska över-
sättningen av Lapponia, Sche(erus berömda Lapp-
landsskildring, är försedd med delvis annorlunda  
illustrationer, vilka inte åter/nns i de andra utgåvor-
na, och anses även som den mest sällsynta. Översätt-
ningen är gjord e'er den franska utgåvan.
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2;.  6N=K??KOP6 , Johannes || ZSQ[KO , 
Ernst (utg.) Lappland. Översättning &ån latinet 
av Henrik Sundin. Granskad och bearbetad av John 
Granlund, Bengt Löw och John Bernström. Stock-
holm, Gebers, 8A:I. 9: o. H3< s. + < utvikbara plan-
scher. Olinneband med främre omslag medbundet 
samt skyddsomslag. (Nordiska Museet. Acta Lap-
ponica VIII.) 8;;;:–

Första svenska översättningen, !". år e'er den första 
upplagan! Förord av Bengt Löw.

28. 6N=K??KOP6 , Johannes. Lectionum aca-
demicarum liber quo continentur animadversiones 
in Miltiadem Nepotis, epistolas Plinii, Curtium, 
Ciceronem de legibus, apocolocyntosin Senecæ, ano-
nymi graeci rhetorica, cum versione Latina, &ag-
mentum Petronii & alia. Accedit omnium à dicto 
Joanne Sche#ero editorum, & quæ brevi ad eodem 
sperari possunt, index. Hamburg, Gothofredi 
Schultzen, 8I3:. 9: o. (8:), + (blank), + 22I, + AI s. 
Liten papperlagning av titelbladets nedre hörn. 
Samtida pergamentband, biblioteksetikett på 
frampärmen och med en delvis överklistrad ägar-
namnteckning. Ur Ericsbergs bibliotek. I;;;:–

Collijn sp. "!,. Fant +&. Ett åttasidigt index, ”Opus-
culorum diversis temporibus locique publicatorum 
index”, saknas. Den rätt sällsynta första upplagan av 
denna samling av texter, bestående av dels utdrag ur 
Sche(erus olika föreläsningar i Uppsala och dels ny-
tryck av tidigare publicerade texter. Nya upplagor 
följde i Uppsala #$,- och i Amsterdam #$,".

!,. Waarachtige en aen-merkens-waardige  
historie van Lapland
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Memorabilium
2<. 6N=K??KOP6 , Johannes. Memorabilium 
sueticæ gentis exemplorum liber singularis. Am-
sterdam, Johannem Janssonius, Hamburg, Gotho-
fredum Schultzen, 8I38. 9: o. (I), + (blank), + (8), 
+ <<8, <<2–<2;, + (2) s. Titel tryckt i rött och svart. 
Ren inlaga, dock en svag rand i övre marginalen på 
några sidor. Nära samtida pergamentband med ti-
teln Ent textad i bläck på ryggen. Biblioteksstämpel 
på titelbladet. Bengt Löws namnteckning. 2;;;:–

Collijn sp. ".&. Fant .&. Warmholtz #%#&. Vanliga vari-
anten av första upplagan av Sche(erus mest populära 
bok. En läro- och övningsbok i retorik med moraliska 
exempel och föredömen hämtade från den svenska 
historien istället för den romerska, vilket var det van-
liga. Ett )ertal upplagor på latin utgavs och #-.. över-
sattes den till svenska av Nils Hufvedsson Dal och 
utgavs med titeln Swenska folkets äro-minne.

22. 6N=K??KOP6 , Johannes. Memorabilium 
sueticæ gentis exemplorum liber singularis. Ham-
burg, Gothofredi Schultzen, 8I38. 9: o. (I), + (blank), 
+ (8), + <<8, <<2–<2;,  + (2) s. Titel tryckt i rött och 
svart. LagerJäckig. Något senare pergamentband 
med beige titeletikett. Bengt Löws namnteckning.
 <:;;:–

Collijn sp. ".&. Fant .&. Warmholtz #%#&. Den något 
mer ovanliga varianten av första upplagan med endast 
Hamburg angivet på titelbladet.

2H. 6N=K??KOP6 , Johannes. Memorabilium 
sueticæ gentis exemplorum liber singularis. Ham-
burg & Stockholm, Gothofredum Liebezeit, Typis 
Nicolai Spieringii, 8I93. 9: o. (9), + <88, + (2) s. Sam-
manbunden med:

6N=K??KOP6, Johannes. De generosi nobilisq. 
informatione literaria dissertatio. Stockholm, 
Henricus Keyser, 8I39. 9: o. HH, + (<) s. Välbevarat 
samtida pergamentband. Ur Hammers bibliotek, 
med dess exlibris och med Joh. Ax. Almquists 
biblioteksetikett och stämpel på båda titelbladen. 
Bengt Löws namnteckning i blyerts. 3;;;:–

Collijn sp. ".& resp. "!- not. Hammarsköld, Schole- 
och undervisningsböcker, s. ,,. Memorabilium i andra 
upplagan med felen från den första rättade. Det är en 
läro- och övningsbok i retorik, i stil e'er Valerius 
Maximus, dock med moraliska exempel och före-
dömen hämtade från den svenska historien istället för 
den romerska, vilket var det vanliga. Ett )ertal upp-
lagor på latin utgavs och #-.. översattes den till svens-
ka av Nils Hufvudson Dal och utgavs med titeln 
Swenska folkets äro-minne. De generose i den andra 
ovanliga upplagan, som kom samma år som den första 
(se ovan nummer $), och med endast ++ paginerade 
sidor, samma som de senare upplagorna från #$". och 
#$"". Enligt Bengt Löws anteckningar är detta ett ny-
tryck med felen rättade. Collijn anger detta endast 
som ”två upplagor”. Det är en handledning i den mo-
derna adelspedagogiken, lämplig för den skytteanska 
lärostolen, vilken var inrättad för ändamålet, och vars 
innehavare Sche(erus var.

2:. 6N=K??KOP6 , Johannes. Memorabilium 
sueticæ gentis exemplorum liber singularis. Ham-
burg & Stockholm, Gothofredum Liebezeit, Typis 
Nicolai Spieringii, 8I93. 9: o. (9), + <88, + (2) s. En-
staka småJäckar. Grönt pappband från början av 
89;;-talet. 8;;;:–

Collijn sp. ".&. Hammarsköld, Schole- och undervis-
ningsböcker, s. ,,. Andra upplagan av Memorabilium 
med felen från den första rättade.
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2I. 6N=K??KOP6 , Johannes. Memorabilium 
sueticæ gentis exemplorum liber singularis; eller 
minneswärda drag af swenska folkets dygder och 
snille; Utgifne till tjenst för begynnare i latinska 
språket och försedde med swenska anmärkningar. 
Tredje upplagan. Stockholm, Litteris Ecksteinia-
nis, 89<3. 9: o. (<), + +Y, + (2), + (blank), + <;;, + (2) 
s. Lätt fuktrand mot slutet. Oskuren i trasigt sam-
tida gråpappersomslag med Bengt Löws namn-
teckning i blyerts. I;;:–

Tredje latinska utgåvan, fast nu utgiven endast som  
en lärobok i latin och inte som tidigare en lärobok i 
retorik.

23. Som ovan. Samtida hfrbd med nött guldor-
nerad rygg, tryckt bokhandelsetikett på frampär-
mens insida. 3:;:–

29. (6N=K??KOP6, Johannes.) Swenska folkets 
äro-minne. Stockholm, Jacob Schneidlers bok-
tryckeri, 8322. 9: o. (8I), + <99 s. Titel och dedika-
tioner tryckta i rött och svart. Den graverade vin-
jetten saknas. Hårt nött samtida hfrbd med sliten 
rygg och trasiga kapitäl. Stjernelds namnteckning 
daterad 83A9. Göteborgs museibiblioteks stämpel 
med utgallringsstämpel och Bengt Löws namn-
teckning i blyerts.  <:;;:–

Fant .&. Warmholtz #%#& not. Första svenska översätt-
ningen av Memorabilia, utförd av Nils Hufvedsson 
Dal. Det latinska originalet utkom #$-# och är en läro- 
och övningsbok i retorik med moraliska exempel och 
föredömen hämtade ifrån den svenska historien, istäl-
let för den romerska, vilket var det vanliga.

2A. 6N=K??KOP6 , Johannes. En bok om det 
svenska folkets minnesvärda exempel. Inledning 
av Kurt Johannesson. Översättning av Birger Bergh. 
Illustrerad. Stockholm, Atlantis, <;;:. 9: o. XXY++, 
+ (2), + 28–<I< s. Mjukt opappband. <:;:–

Ny översättning av Memorabilia, som utkom #$-#. 
Den tidigare svenska översättningen av Nils Hufveds-
son Dal (eller snarare bearbetningen, enligt Birger 
Berghs förord), med titeln Swenska folkets äro-minne, 
utkom #-...

H;. 6N=K??KOP6, Johannes. Memoria Jacobi 
Augusti & Johannis Caroli De la Gardie comitum 
in Lecköö & Arentzborg, lib. baronum in Eekhol-
men &c. cultus & o3cii supremi caussa tradita a 
Joanne Sche#ero Argentoratense. Uppsala, Henri-
cum Curio, 8II<. H: o. (<), + 8I, + (<) s. Lätta lager-
Jäckar. Tagen ur band, sprucken i ryggen. Ur  
Ericsbergs bibliotek. <9;;:–

Fant #.. Begravningstal av Sche(erus över Magnus 
Gabriel De la Gardies barn Jacob August (#$%&–$!) 
och Johan Carl (#$$#–$!), vilka båda begravdes i Rid-
darholmskyrkan. Skri'en är dedicerad till Magnus 
Gabriel. Sche(erus höll även begravningstal över den-
nes fader, Jacob De la Gardie, tryckt i folio #$%!.

H8. Som ovan. Trasigt och lagat titelblad, med 
textförlust på båda sidor, och dito sista blad med 
bokstavsförlust. Även blad A2 med äldre lagning 
och lätt bokstavsförlust. LagerJäckar. Tagen ur 
band med bevarad marmorerad ryggpappersremsa. 
På skrivpapper. 8I;;:–
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H<. 6N=K??KOP6, Johannes. Memoria reve-
rendissimi viri ac domini, Laurentii Matthiæ 
Stigzelii, s.s. theologiæ doctoris, regni Sueciæ ar-
chiepiscopi, et academiæ Upsaliensis procancellarii, 
an: MDCLXXVI, die 31. augusti pie placideque 
defuncti, ad viduam, liberos, consanguineos, af-
0nes superstites pietatis, obsequii, o3ciique gratia 
conscripta à Joanne Sche#ero Argent. Stockholm, 
Nicolaus WankijF, 8I33. Folio. (<), + << s. Fläckigt 
titelblad och mörktonad sista sida. Tagen ur band. 
Birger Gyldenclous namnteckning 8IA;. Med 
KB: s blindstämpel. 8<;;:–

Fant +#. Begravningstal över ärkebiskopen, profes-
sorn i logik och Uppsala universitets prokansler Lau-
rentius Stigzelius (#%,"–#$-$). Talet /nns omtryckt av 
von Stiernman i Bibliotheca Suiogothica, s. %&! (#-.#).

H2. Som ovan. Papperslagningar och några bläck-
anteckningar. Tagen ur band. 8;;;:–

HH. 6N=K??KOP6, Johannes. Oratio ad sere-
nissimum et potentissimum principem ac domi-
num Carolum svecorum gothorum vandalorumque 
regem &c. &c. Cum primum upsaliam studiorum 
causa veniret habita à Joanne Sche#ero Argento-
ratense. Uppsala, Henricus Curio, 8II:. 9: o. (8I) 
s. Senare pappersomslag. Joh. Ax. Almquists bib-
lioteksstämpel och Bengt Löws namnteckning i 
blyerts. Något hårt skuren i nedermarginal, med 
delvis textförlust på titelbladet. <;;;:–

Fant !# nämner endast +: o upplagan. Warmholtz 
+",!. Andra upplagan, den första utkom samma år i 
+: o. Hyllningstal av Sche(erus hållet till den blivande 
Karl XI i Uppsala.

Tryckt på pergament!
H:. 6N=K??KOP6, Johannes. Oratio ad serenis-
simum et potentissimum principem ac dominum 
Carolum svecorum gothorum vandalorumque 
regem &c. &c. Cum primum upsaliam studiorum 
causa veniret habita à Joanne Sche#ero Argentora-
tense. Uppsala, Henricus Curio, 8II:. 9: o. (8I) s. 
Presentexemplar tryckt på pergament! Tagen ur 
band. På titelbladet står med samtida bläck, ”An-
dreas von Bro Berg S.a R.a  M.tis Regniq. Sveciæ” 
samt ”Stockholmiæ”, samt rester av ett årtal och 
något mer som dessvärre är bortskuret nedtill. Ur 
Ericsbergs bibliotek. 2;;;;:–

Carlander III, s. %-,. Fant !# nämner endast +:o upp-
lagan. Warmholtz +",!. Andra upplagan. Första ut-
kom samma år i +:o. Hyllningstal av Sche(erus hållet 
till den blivande Karl XI i Uppsala. Böcker tryckta på 
pergament är ovanliga. Bokhistorikern Svend Dahl 
nämner att det vid början av #,&&-talet var ungefär 
#&& gånger dyrare att framställa ett blad pergament än 
motsvarande blad papper av /n kvalité. O'a framställ-
des ett eller några exklusiva exemplar av en bok som 
presentexemplar till regenten eller till författarens (el-
ler förläggarens) mecenater, men även detta gjordes 
endast i undantagsfall på pergament. Carlander räknar 
under en egen rubrik upp de pergamenttryck som 
fanns på Ericsberg. Där fanns totalt sex stycken, varav 
detta är ett. Det är inte omöjligt att detta exemplar 
getts till Kristina. Proveniensen är troligen Anders von 
Brobergen (#$.,–?), son till inspektorn över stora sjö-
tullen i Norrköping, Henrik von Brobergen. Ätten von 
Brobergen naturaliserades med detta namn i Sverige 
#$-". Anders studerade i Uppsala #$%%. Han omnämns 
av Kristina i ett brev från #$$", under namnet Anton 
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Broberg, som en som kan överbringa dokument till 
henne från Stockholm. Han bosatte sig sedan i Rom 
och blev #$-" Kristinas kamrerare, och hans bror Carl 
blev samma år hennes sekreterare. Anders stannade i 
hennes tjänst till #$"% och dog ogi' i Rom, liksom sin 
bror. Båda bröderna var konvertiter. Ej att förväxla 
med Andreas Brovall och dennes bröder.

HI. 6N=K??KOP6, Johannes. Oratio ad sere-
nissimum et potentissimum principem ac domi-
num dominum Carolum suecorum, gothorum 
vandalorumque regem &c. &c. Cum gubernaculis 
admovisset manus habita coram rege, thesaurario 
regni & mareschallo illustrissimisque aliis regni  
senatoribus in augustissimo consessu a.d. 17 jan. 
a.C. MDCLXXIII à Joanne Sche#ero Argentora-
tense. Uppsala, Henricus Curio, (8I32). 9: o. (<), + 
<I s. Senare pappersomslag. Joh. Ax. Almquists 
biblioteksstämpel och Bengt Löws namnteckning 
i blyerts. Blad B8–< felhäGade. 2;;;:–

Fant .., anger +: o. Warmholtz +,#.. Hyllningstal till 
Karl XI hållet av Sche(erus den #- januari #$-. med 
anledning av dennes trontillträde och övertagande av 
regeringsmakten den #" december året innan.

H3. 6N=K??KOP6, Johannes || [SBN[>KO-
QKO , Petrus (utg.) Oratio ultima viri, dum vixit, 
celeberrimi, domini Ioannis Sche#eri, Argentora-
tensis, juris naturæ et gentium professoris regii ho-
norarii, nec non eloquentiæ et politices skytteani, ut 
et bibliothecæ Upsaliensis ephoi longe meritissimi. 
Magdeburg, Christ. Leberecht Fabri, 83<8. 9: o. 
2;, + (<, blanka) s. Små maskhål. Senare pappers-
omslag med Joh. Ax. Almquists biblioteksstämpel 
och Bengt Löws namnteckning i blyerts. <:;;:–

Fant %&. Ett tal hållet av Sche(erus i Uppsala #$-", ut-
givet av Petrus Kalckenbrenner från Norrköping som, 
enligt Fant, på något sätt var släkt med Sche(erus och 
kyrkoherde i Magdeburg.

H9. 6N=K??KOP6 , Johannes. Oratio valedi-
[ctoria,] quam Christi[næ] /…/ post admiran-
dam. Nullisque. Re[…] Sæculis. Auditam regni 
hæreditario. Jure. Qvæsiti[…] Consensu. Ordinum. 
Firmati[…] Summa. Sua. Gloria. [Su]mmo. Om-
nium. Applausu. Administrati abdicationem vale-
tudinis. Caussa ad. Exteros. Profectræ pietatis. Ob-
servantiæque. Ergo dictam L. M. Q. Nunc. o#ert. 
dedicatque. Uppsala, excudebat J. Pauli, academiæ 
typographus, 8I:H. Folio. (<I) s. Tagen ur band. 
Titelbladet Jäckigt och lagat med omfattande 
textförlust. Sista tre bladen med småJäckar i övre 
marginalen. 3:;:–

Warmholtz +.". med förkortad titel. Nationalmuse-
um #,$$, %#-. Sche(erus avskedstal till drottning 
Kristina i samband med abdikationen #$%+. ”Farväl 
Christina, farväl yppersta furstinna, då Du nu hand-
lar mot allas önskan, handlar Du likväl ej mot det för 
Dig gagnerika, det mot dig värdiga. Uppsala univer-
sitet minns med tacksamhet Dina bokgåvor, att Du 
skapat nya lärostolar, att Du givit stipendier till ut-
landsresor. Må stormarna tiga i Din väg, må Du skåda 
sköna lunder. Farväl Christina.”

HA. 6N=K??KOP6, Johannes. Regnum roman-
orum vel in T. Livii Patavini librum primum ex-
ercitationes politicæ VII. Editio secunda auctior et 
emendatior. Uppsala, Henricus Curio, 8II:. H: o. 
(H), + 3<, 38–39, 92–8:3, + (8) s. BrunJäckig och 
med enstaka fuktJäckar, något värre på sid. 2A–H9. 
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Något nött samtida halvpergamentband med mar-
morerade pärmpapper. H:;;:–

Collijn sp. ".&. Fant !!. Första bokupplagan. Tidigare 
utgiven i en serie av sju dissertationer med titeln Exer-
citationum politicarum in Titum Livium Patavinum, 
Uppsala #$%$–$% (Lidén I, +&"). Denna avhandlings-
serie om de romerska kungarna, e'er Livius första 
bok, attackerades av professorn i juridik, Petrus  
Gavelius. Han anklagade Sche(erus för att ”förföra 
ungdomen”, ha prisat den hedniske Romulus och att 
ha predikat att det är rätt att döda kungar, skända 
jungfrur m.m., och hotade med dödsstra( för blasfe-
mi och majestätsbrott. Kombattanterna drog slutligen 
tvisten ända upp till kungl. maj:ts, där den avgjordes 
till Gavelius nackdel (Runeby s. +%,(). Se nedan num-
mer ##..

:;. 6N=K??KOP6 , Johannes. Svecia literata 
seu de scriptis & scriptoribus gentis svecicæ. Opus 
postumum. Stockholm, Henrici Keyser, 8I9;. 9: o. 
8:, + (blank), + 2HI, + (<<) s. Enstaka Jäckar och 
marginalanteckningar i bläck. Sid. A3–A9 riven i 
yttre hörnet med textförlust. Samtida pergament-
band, innerfalsarna lagade med klot, bakpärmen 
något loss. EGersättsblad saknas. Gustav H. J. 
Dahls exlibris och Bengt Löws namnteckning i 
blyerts. 2:;;:–

Collijn sp. ".&. Almquist #,. Fant +". Warmholtz ,&!$ 
för senare upplaga. Första upplagan av den första 
egentliga svenska bibliogra/n över den svenska litte-
raturen, postumt utgiven. Även i Sverige verksamma 
utlänningars svenska verk och /nländares tryckta 
skri'er från Agricola till Johannes Paulinus förteck-
nas. Vad gäller personhistoriska tryck och akademis-
ka avhandlingar försvarade utanför Sverige är den 
fortfarande aktuell.

:8. 6N=K??KOP6 , Johannes || ZVBBKOP6 , 
Johannes (utg.) Svecia literata seu de scriptis et 
scriptoribus gentis Sveciæ. Opus postumum, Hol-
miæ initio anno MDCLXXX, excusum, nunc autem 
denuo emendatius editum & hypomnematis histori-
cis illustratum, a Johanne Mollero. Hamburg, Got-
hofred. Liebezeit, 8IA9. 9: o. (8:), + (blank), + 2HI, 
+ (<I), + (<), + 2H3–H3: s. Sammanbunden med:
>SOW=VB+QP6, Albert || ZVBBKOP6, Johan-
nes (utg.) De scriptis danorum, liber posthumus, 
anno MDCLXVI, auctior editus à &atre ,oma 
Bartholino; nunc denuo accurate recesitus, passim 
emendatus, & supplementis plurimis actus atque il-
lustratus à Johanne Mollero, Flensburgensi; Cujus 
etiam seorsim accedunt observationes ad eundem 
prolixiores. Hamburg, Gothofr. Liebezeitii, 8IAA. 
9: o. (8<), + HII, + (<), + :;, + (8A) s. Samtida hfrbd, 
ryggen något nött med upphöjda bind, trasig i övre 
fals, dock ett trevlig ex. Från det Ihreska bibliote-
ket på Ekebyhof. :;;;:–

Collijn sp. ".&. Fant +" not. Warmholtz ,&!$. Andra 
upplagan av Svecia literata, ”Det lärda Sverige”,  
men den första med Mollerus anmärkningar och till-
lägg. Dessa förtjänar, enligt Warmholtz, aktning, 
men ”… äro o'a så felaktiga som otilräklige, och icke 
sällan partiske.” Andra upplagan även av Albert Bar-
tholins motsvarande danska arbete. Den första utkom 
redan #$$$, utgiven av hans bror, 1omas Bartholin, 
då Albert dött redan #$$.. Bibliotheca Danica (IV, sp 
%+") nämner endast den samt en upplaga från #-#$. 
Albert och 1omas var söner till polyhistorn Caspar 
Bartholin.
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:<. 6N=K??KOP6 , Johannes || ZVBBKOP6 , 
Johannes (utg.) Bibliotheca septentrionis eruditi 
sive syntagma tractatuum de scriptoribus illius, seor-
sim hactenus editorum, quo I. Alb. Bartholini liber 
de scriptis danorum, norwegorum & islandorum, 
posthumus a Joh. Mollero, /…/, recens illustratus; II. 
Joh. Sche#eri svecia literata, hypomnematis histo-
rico-criticis ab eodem J. Mollero illustrata; III. Joh. 
Molleri, Introductio ad historiam ducatuum Slesvi-
censis & Holstatici, rerum utriusque scriptores uni-
versos, /…/; IV. Ejusdem praefatio nova de gentium 
Borealium in litteras meritis, /…/. Leipzig, Gotho-
fr. Liebezeitzii, typis Frid. Conr. GreJingeri, 8IAA.  
9: o. 9;, + (8), + (blank), + :;, + (28), + 8<9, 828–8:;, 
+ (8), + (blank), + 8:8–HII, + (8:), + (blank), + 2HI, 
+ (<3), + (blank), + 2H3–H3:, + (9) s. Det gemen-
samma titelbladet tryckt i rött och svart. Samtida 
pergamentband, röda snitt. Med utgallringsstäm-
pel från Mineralogisk Museums haandbibliotek.
 H;;;:–

Collijn sp. ".&. Warmholtz ,&!$ not. Andra Mollerus-
upplagan av Sche(erus och Bartholin. Totalt sett 
tredje upplagan av Svecia literata. I detta exemplar 
/nns inte Mollerus inledning till Schlesvigs och Hol-
steins historier medbunden.

Uppsalafejden
:2. 6N=K??KOP6, Johannes. Upsalia cujus oc-
casione plurima in religione, sacris, festis, regum 
electionibus, creationibus magistratuum, conces-
sionibus dignitatum, funerationibus, & similibus, 
olim per septentrionem & vicinos germanos, gal-
los, brittanos, omneque pæne occidentem usurpata 

explicantur, lociq; bene multi veterum aliorumq; 
auctorum emendantur atque illustrantur. Uppsala, 
Henricus Curio, 8III. 9: o. (9), + 8A<, 8A:–H;I, + 
(H) s. Två träsnittsillustrationer i texten. Delvis 
med hoppande pagineringsföljd. Titelbladet Jäck-
igt med små hål. Brännmärke i främre snittet och 
en bit in på pappret mot slutet. Senare hfrbd, nött 
rygg med svart etikett och upphöjda bind. Lars 
Joh. Palmbergs namnteckning på titelbladet. Gab-
riel Marklins stämpel. Förord och errata bundna i 
slutet.  :;;;:–

Collijn sp. ".#. Fant !.. Lindroth II, s. .##f. Warmholtz 
.+". Med en hyllningshexameter av Loccenius. Ett av 
de första svenska konsekvent genomförda topogra-
/sk-antikvariska undersökningarna. Uppsala var 
dock ett känsligt ämne, inte minst mot bakgrund av 
Rudbecks snart publicerade Atlantica, och Sche(erus 
arbete om Uppsala utgör startpunkten för den stora 
fejden mellan honom själv på ena sidan och Olof Vere-
lius (och i bakgrunden Olof Rudbeck) på den andra 
om Uppsalas ålder och läge. Det gamla hednatemplet 
låg, påstod här Sche(erus och stödde sig på bl.a. Eri-
cus Olai, inte vid Gamla Uppsala utan inom den nuva-
rande staden Uppsala, och speciellt gammalt vad det 
inte heller, inte äldre än något före Kristi födelse.

:H.  6N=K??KOP6 , Johannes. Upsalia cujus 
occasione plurima in religione, sacris, festis, regum 
electionibus, creationibus magistratuum, conces-
sionibus dignitatum, funerationibus, & similibus, 
olim per septentrionem & vicinos germanos, gal-
los, brittanos, omneque pæne occidentem usurpata 
explicantur, lociq; bene multi veterum aliorumq; 
auctorum emendantur atque illustrantur. Uppsala, 
Henricus Curio, 8III. 9: o. (8<), + 8A<, 8A:–H;I s. 
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Med förord och errata i början. Två träsnittsillus-
trationer i texten. Delvis med hoppande pagine-
ringsföljd. Hårt skuren i överkant, delvis med för-
lust av pagina och rubrik. Sammanbunden med:
6N=K??KOP6, Johannes. De situ et !ocabulo 
Upsaliæ ad regni Sveciæ senatorem, &c. illust-
rissimum exellentissimumq. dominum d. Gusta-
vum Adolphus De la Gardie, comitem in Läckö & 
Arensburg &c, &c. epistola defensiora. Stockholm, 
Nicolaus Wankiif, (8I33). 9: o. 3A s. Samtida per-
gamentband. EGersättsbladen med samtida bläck-
anteckningar. Första titelsidan med överstruken 
äldre namnteckning, daterad 8I9;. Ur Abraham 
Hülphers bibliotek, med hans namnteckning, 
daterad 83IH och inköpt på auktionen eGer Eng-
zelius. Ur L. F. Rääfs bibliotek, med dess exlibris.

Collijn sp. ".# för båda verken. Fant !. resp. +!. 
Warmholtz .+" resp. .+,. Det senare arbetet är ytter-
ligare ett inlägg i debatten mot Verelius (se nedan 
nummer %,). Tillsammans med:

Colloqvium inter Rufum & Crassus studiosus de 
vero situ veteris Upsaliæ. HandskriG från 83:;-ta-
let. (<), + II sidor i 9: o. Lätt fuktrand nedtill inled-
ningsvis. Samtida pappband, ryggen med små hål 
och en handskriven pappersetikett. Ur Abraham 
Hülphers bibliotek, med hans namnteckning, da-
terad 83AH och en anteckning om att han köpt den 
på auktion eGer prosten Åhrberg. Ur L. F. Rääfs 
bibliotek, med dess exlibris. Med Hülphers an-
teckning på titelsidan: ”Bör åtfölja Joan: ScheFeri 
Upsalia tr. 8III n :2-”. 8;;;;:–

Warmholtz .%%. Handskri' i bläck från mitten av 
#-&&-talet med $$ tättskrivna sidor. Detta samtal som 
är skrivet på svenska, tillägnas enligt Warmholtz pro-

fessor Fabian Törner. Rufus försvarar Sche(erus 
åsikter och Crassus försvarar Verelius. Flera nya argu-
ment för Sche(erus framförs. Enligt Warmholtz 
fanns det avskri'er hos )era samlare.

::. YKOKB+P6 , Olof (utg.) Hervarar saga på 
gammal götska med Olai Vereli uttolkning och 
notis. Uppsala, Henricus Curio, 8I3<. Folio. (9), 
+ 8AH, + (I) s.+ < planscher (med tryck och trä-
snitt på ena sidan). Med H träsnitt i texten, varav 2 
runstenar. Ställvis med Jäckar och bläckplumpar, 
Jäckar på titelbladet, liten fuktrand på de första 
fyra bladens övre inre hörn, papperslagning s. 3H 
med förlust av pagina, Jäckar sid. 8H3–8HA, reva i 
andra registerbladet och sista bladet med fuktrand. 
Enstaka samtida anteckningar i marginalen och 
understrykningar med bläck. S. 89: med i bläck 
handskrivet extra släktträd. Senare marmorerat 
pappband (tidigt 8A;;-tal) med svart titeletikett. 
Namnteckning på försättsbladet.  I;;;:–

Collijn sp. ."+. Schück III, s. .%#(. Varianten med två 
planscher, med tryck på ena sidan, istället för en 
plansch med tryck på båda sidorna. Den graverade 
och av Olof Rudbeck ritade kartan, Lacus Meleri, som 
skulle bifogas Hervararsagan, blev inte färdig förrän 
#$-+ och saknas sålunda i nästan samtliga exemplar, 
så även här. Utgivandet av den senisländska Hervarar-
sagan var Verelius förnämsta verk som utgivare av is-
ländska texter, och den som /ck störst betydelse för 
synen på forntiden, både för rudbeckianerna på #$&&-
talet och för göticisterna på #"&&-talet.
 Noterna till första kapitlet av Hervarasagan (s. .–
.$) öppnade den litterära fejden med Sche(erus. Här 
protesterade Verelius mot Sche(erus ståndpunkt i 
Upsalia, utgiven #$$$, vad gäller placeringen av Upp-
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sala hedna tempel, dock försiktigt utan att nämna nå-
got namn. Den hedniska kultplatsen hade enligt Vere-
lius varit vid Gamla Uppsala och kyrkans tornparti 
gick t.o.m tillbaka till förkristen tid, det kunde ha va-
rit en kungasal. Ännu hade dock inte den rudbeckska 
kronologin smugit sig in i Verelius argumentation.

:I. YKOKB+P6 , Olof (utg.) Hervarar saga på 
gammal götska med Olai Vereli uttolkning och 
notis. Uppsala, Henricus Curio, 8I3<. Folio. 
(9), + 8AH, + (I) s.+ plansch med tryck och träsnitt 
på båda sidor. Med H träsnitt i texten, varav 2 run-
stenar. LagerJäckig och med enstaka små bläck-
plumpar. Titelbladet med papperslagning i övre 
hörn, liksom sid. 8:A–8I; i nedre. Blyertsmarke-
ringar i marginalen. Den graverade kartan saknas 
även här (se ovan). Sammanbunden med:
YKOKB+P6, Olof. Olai Vereli auctarium nota-
rum in Hervarar saga clariss. viro dn. Olao Rud-
beckio medicinæ professori inscriptum. Anno 1674. 
[=Rubrik.] (Uppsala, Henrik Curio, 8I33.) Folio. 
2: s. Blad B2 och B< omkastade. Lätta lagerJäckar. 
Sammanbunden med:
YKOKB+P6, Olof. Annotationes ex scriptis Ka-
roli episcopi Arosiensis excerptæ. Ex MS.o mem-
braneo vetusto nunc primum in lucem prolatæ. 
[=Rubrik.] (Uppsala, Henrik Curio, början av 
8I39.) Folio. (H) s. Sidan < med rubriken: ”Olaus 
Verelius Lectori S.P.D.” Hårt Jäckig. Samman-
bunden med:
YKOKB+P6, Olof. Annotationes ex scriptis Ka-
roli episcopi Arosiensis excerptæ; Ex MS.o mem-
braneo vetusto nunc primum in lucem prolatæ. 

[=Rubrik.] (Uppsala, Henrik Curio, senast 3 maj 
8I39.) Folio. (H) s. Sidan < med rubriken: ”Notæ”. 
Hårt Jäckig. Renoverat hfrbd, med ny rygg och 
nya för- och eGersättsblad, träpärmar med nött 
marmorerat pappersöverdrag, den främre pärmen 
lagad. 3;;;:–

Collijn sp. ."+, ,$& resp. +.,. Schück III, s. .%#(. Sam-
lingsband med några av Verelius olika inlägg i striden 
med Sche(erus om Gamla Uppsala läge och ålder. 
Auctarium notarum är endast till formen ett tillägg 
till Hervararsagan, i själva verket är det ett hårt svars-
angrepp på Sche(erus utgåva av Uppsala Ärkebis-
kopskrönika (se nedan nummer %-).
 Annotationes i båda varianterna! Den första varian-
ten är den första, med det mot Johannes Sche(erus 
riktade företalet kvar. Verelius gav – trots Magnus 
Gabriel De la Gardies förbud mot vidare publicering i 
Uppsalafrågan – ut detta ”nyupptäckta” fragment av 
en krönika av biskop Karl i Västerås, vilket stödde 
hans ståndpunkt i striden. Verelius insåg dock själv 
det känsliga med angreppet på Sche(erus och ändra-
de sin text och senast - maj samma år utkom en ny 
upplaga (andra varianten) nu med företalet borttaget. 
Sche(erus svarade dock omedelbart med sin De ex-
cerptis annotationibus … och förklarade fragmentet 
vara en förfalskning, vilket det också var (se nedan 
nummer $# och $!).

:3. 6N=K??KOP6 , Johannes (utg.) Incerti   
scriptoris Sveci qvi vixit circa ann. Christi  
MCCCXLIV. Breve chronicon de archiepiscopis 
et sacerdotib. cæteris ecclesiæ Upsaliensis nunquam 
antea publicatum. Primus edidit, notisque ac indice 
necessarius adornavit Johannes Sche#erus. Upp-
sala, Henricus Curio, 8I32. 9: o. (8;), + <:I, (<<) s. 
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Titelbladet med en liten papperslagning. Inlagan 
ren, tryckt på bättre papper. Välbevarat samtida 
pergamentband. Bengt Löws namnteckning och 
marginalrättelser i blyerts. Fint exemplar. H:;;:–

Collijn sp. #$+. Fant .+. Warmholtz #"".. Sche(erus 
utgåva av den nyupptäckta upsaliensiska ärkebiskops-
krönikan blev genom hans lärda kommentarer ett 
svar på Verelius och en del av striden om Uppsala. 
Krönikan, som är en av Sveriges viktigaste medel-
tidskrönikor, hittades av Hadorph #$$". Han över-
lämnade den genast till Sche(erus och redan #$-# var 
denne färdig med texten, men på grund av Curios  
försumlighet dröjde tryckningen till #$-.. Den gavs 
sedan åter ut av Benzelius i hans Monumentorum  
veterum ecclesiæ Sveogothicæ prolegomena, #-&,–#.. 
Sche(erus som, vad gällde placeringen av hednatemp-
let troligen hade fel i sak, trasslade här in sig i proble-
matiken Uppsala – Östra Aros, med ett alltmer irrite-
rat tonläge. 

:9. YKOKB+P6 , Olof. Olai Verelii auctarium 
notarum in Hervarar saga clariss. viro Dn. Olau 
Rudbeckio medicinæ professori inscriptum. Anno 
1674. [=Rubrik.] (Uppsala, Henrik Curio, 8I33.) 
Folio. 2: s. Tryckt på tjockare papper. Enstaka 
Jäckar. Senare pappersomslag med Bengt Löws 
namnteckning i blyerts. Fint exemplar. <;;;:–

Collijn sp. ,$&. Detta är endast till formen ett tillägg 
till Hervararsagan, i själva verket är det ett hårt svars-
angrepp på Sche(erus utgåva av Uppsala ärkebiskops-
krönika, Incerti scriptoris, som utkom året innan, och 
det är en not till ordet ”Upsala” däri som föranleder 
denna skri'. Som titeln anger skrevs svaret redan 
#$-+, men gavs ut först #$--. Här gav sig Verelius, bit-
tert och försåtligt i tonen, riktigt hän åt de rudbeck-

ska ideerna och identi/erade Gamla Uppsala kyrkas 
tornparti med det hyperboreiska gudatemplet. Nu 
stod mycket på spel. Rudbeck antydde i ett brev att 
om ”Sche(erus /ck hållas, skulle Atlantican bli ett 
åtlöje bland utlänningarna” (Lindroth s. .#.).

:A. 6N=K??KOP6 , Johannes. De situ et !oca-
bulo Upsaliæ ad regni Sveciæ senatorem, &c. il-
lustrissimum exellentissimumq. dominum d. Gus-
tavum Adolphus De la Gardie, comitem in Läckö 
& Arensburg &c, &c. Epistola defensiora. Stock-
holm, Nicolaus Wankiif, (8I33). 9: o. 3A s. Senare 
rött hfrbd. Ur C. H. Braads bibliotek, med hans 
namnteckning daterad <3 februari 83HI på titel-
bladet. Axel Hackzells exlibris och Bengt Löws 
namnteckning i blyerts. 2;;;:–

Collijn sp. ".#. Fant +!. Warmholtz .+,. Carlander II, 
%,-f. Detta är Sche(erus svar på Verelius Auctarium 
notarum in Hervarar saga. Han försvarar här ytter-
ligare sin ståndpunkt att det hedniska Uppsala var 
placerat vid nuvarande Uppsala och att namnet här-
rörde sig ur ”Sala å”. Hans argument i sak var svaga, 
men nu var det de rudbeckianska utsvävningarna och 
Rudbeck själv som han huvudsakligen angrep, i sina 
privata brev utryckte han nu även sitt förakt för denne 
och hans idéer. Ostindiefararen Christopher Henrik 
Braad (#-!"–"#) var en framstående litterär samlare 
med ett stort bibliotek i historia och antikviteterna.

I;. TK BS USOT+K , Magnus Gabriel. Bref 
till Consist. Acad. uti Upsala, hwarmedelst all 
tryckt skri$wäxling emellan professorerne Johan 
Sche"erus och Ol. Verelius förbjudes. Dat. Carl-
berg den 17 maji 1677. I: Tidningar utgifne i Upsala 
den <9 october 833:. No H<. (Uppsala, 833:). 9: o. 
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S. 2<A–228. Senare pappersomslag. Joh. Ax. Alm-
quists biblioteksstämplar. I;;:–

Universitetskansler Magnus Gabriel De la Gardie av-
bröt bryskt fejden genom att, e'er ett skickligt intri-
gerande av Sche(erus, helt enkelt förbjuda vidare pu-
blicering i ämnet. Detta drabbade f.f.a. Verelius, som 
stod på tur att svara. Han lät sig dock inte hejdas.

I8. YKOKB+P6 , Olof. Annotationes ex scrip-
tis Karoli episcopi Arosiensis excerptæ. Ex MS 
membraneo vetusto nunc primum in lucem prolatæ. 
[=Rubrik.] (Uppsala, Henrik Curio, början av 
8I39.) Folio. (H) s. Fläckig. Senare pappersremsa i 
ryggen. Med Joh. Ax. Almquists bibliotekstämpel.
 8:;;:–

Collijn sp. +.,. Warmholtz .%#. Schück III, s. .%#(.  
Sidan ! med rubriken ”Olaus Verelius Lectori S.P.D.”. 
Första upplagan med det mot Johannes Sche(erus 
riktade företalet kvar. Olof Verelius gav ut detta ”ny-
upptäckta” fragment av en påstådd krönika av biskop 
Karl i Västerås, som stödde hans ståndpunkt i striden, 
trots De la Gardies förbud mot ytterligare publicering 
i Uppsalafrågan. En ren textedition kunde ju inte falla 
under kanslerns förbud! Verelius insåg dock snart, 
troligen på eget bevåg, det känsliga med angreppet på 
Sche(erus och ändrade sin text och senast - maj sam-
ma år utkom en ny upplaga med företalet borttaget (se 
ovan nummer %$). I den nyupptäckta krönikan stod 
uttryckligen att Sverker d.ä. låtit påbörja bygget av 
Uppsala domkyrka (Gamla Uppsala) och att han då 
förenade den med det gamla hednatemplet. Sche(e-
rus svarade dock omedelbart med De excerptis anno-
tationibus … och visade att fragmentet var en förfalsk-
ning, vilket det också var.

I<. 6N=K??KOP6, Johannes. De excerptis an-
notationibus ex scriptis Caroli episc. Arosiensis 
per adversarios expressum judicium. Stockholm, 
Henricus Keyser, 8I39. 9: o. 38 s. Senare pappers-
omslag. Äldre namnteckning av N. M. Celsius. 
Bengt Löws namnteckning i blyerts. 8I;;:–

Collijn sp. "!%. Fant ++. Warmholtz .%!. Sche(erus 
kritiska inlägg gentemot Olof Verelius Annotationes 
ex scriptis Karoli, som utkommit samma år. Det var 
ett dittils okänt dokument med kronologiska anteck-
ningar av #!&&-talsbiskopen Karl av Västerås, som 
hade hittats i en örtabok, och som stärkte Olof Vere-
lius ståndpunkt i striden om gamla Uppsala. Sche(e-
rus påvisade att fragmentet måste vara en förfalsk-
ning, vilket det också var. Henrik Schück gissar att 
förfalskaren kan ha varit Carl Lundius, Rudbecks svå-
ger, men att antagligen både Verelius och Rudbeck 
varit ovetande om detta.

I2. YKOKB+P6, Olof. Olai Vereli notæ in episto-
lam defensiorum clariss. viri dn. Johannis Sche#eri 
Argentoratensis de situ et vocabulo Upsaliæ Anno 
MDCLXXVII, mense julio scriptae & per profes-
sores binos ipsi oblata. Uppsala, Henricus Curio, 
8I98. Folio. (<), + 8A, + (8) s. Med en träsnittsillustra-
tion föreställande Uppsala. LagerJäckar. Senare 
pergamentband. Axel Nelsons namnteckning.
 H:;;:–

Collijn sp. ,$#. Warmholtz .%&. Ovanlig. Verelius 
skrev detta inlägg i striden mot Sche(erus ursprung-
ligen #$--, men det drabbades då av De la Gardies 
förbud och kunde inte ges ut. Verelius är här så arg att 
han uttrycker sig närmast ärekränkande och, trots att 
Sche(erus vid utgivandet #$"# varit död i redan två år, 
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drogs det omedelbart in genom ett upprört kungligt 
brev och nästan alla exemplar kon/skerades. En stor 
del av den resterande upplagan gick sedan förlorad 
vid Uppsala brand #-&!.

IH. 6N=K??KOP6 , Johannes || +=O K , Jo-
han (utg.) Upsalia illustrata. Diss. 8–9. Upp-
sala, Edmannianis, (83IA–3<). H: o. (<), + 89, + (<); 
(<), + 8I, + (<); (H), + 83–2<, + (<); (H), + 22–H9, + (<); 
(<), + HA–IH, + (<); (<), + I:–9;, + (<); (<), + 98–AI, 
+ (<); (<), + A3–88H, + (<) s. Första titelbladet något 
lagat och uppfordrat. Senare hkbd med guldorne-
rad rygg. Bengt Löws namnteckning. 2;;;:–

Lidén I, s. !-". Fant II, #+. Schück III, s. .%#. Första 
dissertationen, med Erik Zetterling som respondent, 
behandlar bakgrunden till fejden med Verelius om 
Uppsala läge och ålder, medan nummer !–" utgör: 
Joannis Sche#eri Argentoratensis emendationes & ad-
ditamentis ad Upsaliam ejus ex autographo edita.  
Dessa tillägg till en planerad ny upplaga av Upsalia 
drabbades också av De la Gardies förbud #$--, och 
någon ny upplaga med dessa rättelser och tillägg kun-
de därför inte ges ut. Dessa sentida avhandlingar blev 
det sista utgivandet av nytt materiel i fejden om Upp-
sala.

L. S#$()& /0%/&$$&%"

I:. SKB+SQV6 , Claudios || 6N=K??KOP6 , 
Johannes (utg.) %&'&()*+ ,*&-&'./ &/0*1&(/. Cl. 
Æliani Sophistæ variæ historiæ. Cum notis Ioannis 
Sche#eri. Strassburg, Friederici Spoor, 8IH3. 9: o. 
Graverat titelblad, + (8H), + 29H, 2:A–2A3, + (8<;) 
s. Litet hål i marginalen genom titelbladet och de 
fyra följande samt litet maskhål. K- och L-arken 
omkastade vid inbindningen. Nött samtida perga-
mentband som senare gjorts om till halvpergament 
med röda pärmpapper, nyare försättsblad. Äldre 
bläckanteckningar på främre pärmens insida, bib-
lioteksstämpel från Lunds Universitetsbibliotek 
med dupl. anteckning samt Fr. WulFs nästan utra-
derade namnteckning. Ur P. E. Lindahls bibliotek. 
Grekisk-latinsk parallelltext. H:;;:–

Ho(man #! (”Sche(er verbesserte vieles”). Schweiger 
s. .. Fant .. Första upplagan av Sche(erus Aelianus-
utgåva och tillika hans första textutgåva. Överhuvud-
taget en av Sche(erus tidigaste utgivna böcker och, 
som alla hans böcker från Strassburgtiden, sällsynt. 
Det är ingen av hans bättre utgåvor, han hade inga nya 
handskri'er att tillgå, och han har återanvänt en  
äldre latinsk översättning. Enligt Fant har han dock i 
anmärkningarna lyckats rätta både det ena och det 
andra. 23454678 4893:4;8 eller ”Brokig historia” inne-
håller ett antal moraliserande anekdoter och är till-
sammans med ”Djurhistorier” det enda som /nns 
kvar av so/sten Claudius Aelianus skri'er. Denne 
levde på !:a århundradet e. K. och var romare till bör-
den, men skrev på grekiska. Till dessa anekdoter hör 
även !& brev med erotiskt innehåll. Dessa /nns dock 
inte med i Sche(erus utgåvor. En ny upplaga utkom 
#$$! och en tredje #$"%. Sche(erus har själv ritat och 
graverat titelbladet.
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II. Som ovan. Genomgående fuktrand och Jäck-
ig. Samtida solkigt pergamentband. Litet hål i ryg-
gen. Med Erik Aurivillius namnteckning på titelbla-
det, daterad 8IIA, och Bengt Löws namnteckning i  
blyerts. I;;;:–

Bra proveniens. Erik Aurivillius (#$+.–#-&!) skrevs in 
vid Uppsala universitet #$%$ och studerade bl.a. under 
Sche(erus. Han disputerade #$$+ och blev så små-
ningom professor i romersk rätt och från #$,# univer-
sitetets rektor. Han gi'e sig #$"# med Johannes Loc-
cenius dotter Anna, och hade då blivit Sche(erus 
svåger, om denne fortfarande levat.

I3. SKB+SQV6 , Claudios || 6N=K??KOP6 , 
Johannes (utg.) 23. %&'&()*+ ,*&-&'./ &/0*1&(/ 
4&43&( 56. Cl. Aeliani variae historiae libri XIV. 
Cum notis Joannis Sche#eri Argentoratensis. Editio 
secunda, priori auctior multo, ac emendatior. Strass-
burg, Friderici Spoor, 8II<. 9: o. (8I), + HHI, + (8HI) 
s. Titelbladet tryckt i rött och svart. Titelbladet nå-
got smutsigt, bläckJäckar i marginalen. Samtida 
halvpergamentband, röda snitt, äldre biblioteks-
stämpel. Grekisk-latinsk parallelltext.  <:;;:–

Collijn sp. %. Ho(man s. #!. Schweiger s. .. Fant .:!. 
Andra upplagan av Aelianus, ett omtryck av första 
upplagan från #$+- med ett tillagt lexikon till Aelia-
nos, fortfarande användbart enligt Ho(man. Även en 
tredje upplaga utkom, #$"%, med anmärkningar av 
Joackim Kühn. 23454678 4893:4;8 eller ”Brokig histo-
ria” innehåller ett antal moraliserande anekdoter och 
är tillsammans med ”Djurhistorier” det enda som 
/nns kvar av so/sten Claudius Aelianus skri'er. Den-
ne levde på !:a århundradet e. K. och var romare till 
börden, men skrev på grekiska. Till dessa anekdoter 
hör även !& brev med erotiskt innehåll. Dessa /nns 
dock inte med i Sche(erus utgåvor.

I9. SOO+SQV6 , Flavius & ZSPO+N+V6  || 
6N=K??KOP6 , Johannes (utg.) Arriani Tac-
tica & Mauricii Artis militaris libri duodecim. 
Omnia, nunquam ante publicata, Græce primus 
edit, versione latina notisque illustrat Johannes 
Sche#erus Argentoratensis. Uppsala, Henricus Cu-
rio, 8IIH. 9: o. (I), + A3, 9;–A2, 88<–8<<, + 8–892, 
89I–<;3, <;A–2;:, 2;3–2<;, 2<;–:23, + (3) s. 
Genomgående lagerJäckig med enstaka Jäckar 
och bläckJäckar. Samtida pergamentband. Äldre 
namnteckning i bläck på titelsidan. Ur L. F. Rääfs 
bibliotek på Forsnäs, med dess exlibris. :;;;:–

Ho(man I, .-" & II, %"!f. Collijn sp. .&. Fant #$ & #-. 
Grekisk-latinsk parallelltext. Editio princeps av de 
båda sengrekiska militärförfattarna Arrianos och 
Mauricios verk Ars tactica (#&&-talet e. K.) resp. Strate-
gicon (%&&-talet e. K.). Det första bygger på en Mila-
no-codex som Sche(erus fått sig tillsänd från Emery 
Bigot och det senare på italienska handskri'er sam-
mandragna av Vatikanbibliotekarien Lucas Holsteni-
us. I en senare upplaga av denna samling (#$".) klagar 
utgivaren, Nicolaus Blancardus, på de många tryckfe-
len i denna första upplaga. Fant antyder att e(ekterna 
av Curios tilltagande alkoholism här började visa sig.

IA. =\U+QP6, Gajus Julius || 6N=K??KOP6, 
Johannes (utg.) Hygini quæ hodie exstant, adcu-
rante Joanne Sche#ero Argentoratensi, qui simul 
adjecit notas, hic admodum necessarias, cum in-
dice verborum locutionumque rariorum, & disser-
tatione, de vero hujus operis auctore. Accedunt & 
,omæ Munckeri in fabulas Hygini annotationes. 
Hamburg, Gothofredi Schultzen / Amsterdam, 
Joannem Janssonium à Waesberge, 8I3H. 9: o. 23, + 
(blank), + 229, + (AH), + (2<), + I9 s. Graverad vin-
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jett på båda titelbladen, det första med hål i kanten 
med textförlust, samt stämpel. Genomgående lätt 
lagerJäckig. Välbevarat samtida pergamentband, 
pärmarna med förgyllt ramtryck med blomma i 
varje hörn samt i mitten ett ypsilon. Bengt Löws 
namnteckning. :;;;:–

Collijn sp. +&%–$. Fant .-. Schweiger I, s. +$+. Första 
Sche(erusutgåvan av den latinska grammatikern och 
astronomiska poeten Hyginus fabler. Texten bygger 
på Jacob Moltzers (Micyllus) utgåva av fablerna från 
#%.% (Editio princeps). 1omas Munckers noter har 
eget titelblad och egen paginering, vilken inte nämns 
av Collijn. En ny utgåva, med Sche(erus noter inkor-
porerade, utkom i Leiden #-+! och med texten för-
bättrad utifrån nya handskri'er.

3;. 4P6W+QP6  || 6N=K??KOP6 , Johannes 
(utg.) Justini historiarum philippicarum Trogi 
Pompei epitome recensuit, novisq. notis illustravit 
Joannes Sche#erus Argentoratensis. Hamburg, 
Gothofredum Schultzen / Amsterdam, Jansonio-
Waesbergios, 8I39. 8<: o. Grav. extra titelblad, +  
(8;), + 22;, + (<HA), + (2, blanka), + 8<9, + (H, blan-
ka), + (2I) s. Det graverade titelbladet och bladet 
med hyllningsvers av Massacus är löst bifogade, 
det sistnämnda med skada i innermarginal. Fläck-
igt titelblad med äldre namnteckning, annars en-
staka Jäckar. Samtida pergamentband, röda stänk-
snitt. Ur Hammers bibliotek, med dess exlibris, 
och med bläck ”negat E. Bexell”, samt Bengt Löws 
namnteckning i blyerts. <:;;:–

Collijn sp. +.+ nämner inte det graverade titelbladet. 
Fant +.. Schweiger I, s. +,#. Fant anger felaktigt tryck-
året till #$--. Detta är Sche(erus något förbättrade 

-&. Justini historiarum philippicarum Trogi Pompei 
epitome recensuit
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utgåva av Justinus, utökad med Freinshemius index. 
Den romerske historikern Justinus (!&&-talet e.Kr.) 
verk är en sammanställning av den mer betydande 
historikern Pompejus Trogus större arbete, ”Historiae 
Philippae”, om Makedoniens historia. Justinus är vik-
tig som enda förmedlare av detta större arbete, och 
har in i modern tid använts )itigt som lärobok.

38. V>6K]PKQ6 , Julius || 6N=K??KOP6 , 
Johannes (utg.) Iulii Obsequentis De prodigiis 
liber: Cum annotationibus Ioannis Sche#eri Ar-
gentoratensis. Accedit Conr. Lychosthenis supp-
lementum Obsequentis. Amsterdam, Henrici & 
Meodori Boom, 8I3A. 9: o. Grav. extra titelblad, 
+ (8H), + 8:I, + (2<) s. Enstaka småJäckar. Något 
senare hfrbd med blindpräglad rygg och beige titel-
etikett, gröna marmorerade snitt. Med P. Arenan-
ders namnteckning, daterad Uppsala 898:, liksom 
J. Östberg, 89<9. Ur L. F. Rääfs bibliotek på Fors-
näs, med dess exlibris. H;;;:–

Collijn sp. $%#. Fant +-. Titelvariant med den riktiga 
tryckorten utsatt och inte den falska tryckorten ”Hol-
mia”, samt med det, enligt Collijn ovanligare, cen-
surerade graverade extratitelbladet (enligt Collijn + 
exemplar mot #& ocensurerade). Det graverade titel-
bladet visar i den censurerade varianten en hermafro-
dit med en lämligt placerad lövruska, den ocensure-
rade utan. Den romerske författaren på +&&-talet 
e.Kr. Julius Obsequens avhandling om järtecken, i 
form av missfoster, monster, kometer m.m. Sche(erus 
byggde sin utgåva på Rhenanus från #%#$.

3<. CSNSWP6, Latinius Drepanus || 6N=K?-
?KOP6 , Johannes (utg.) Panegyricus #eodo-
sio Augusto dictus. Cum annotationibus Joan- -#. Iulii Obsequentis De prodigiis liber
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nis Sche#eri Argentoratensis hac secunda editione 
subsidio trium manuscriptorum locis inumerata 
emendatioribus et auctioribus. Uppsala, Henricus 
Curio, 8II9. 9: o. (9), + 89H s. Bunden eGer:
6N=K??KOP6, Johannes (utg.) Incerti scripto-
ris Sveci qui vixit circa ann. Christi MCCCXLIV. 
Breve chronicon de archiepiscopis et sacerdotib. cæte-
ris ecclesiæ Upsaliensis nunquam antea publicatum. 
Primus edidit, notisque ac indice necessarius ador-
navit Johannes Sche#erus. Uppsala, Henricus Cu-
rio, 8I32. 9: o. (8;), + <:I, + (<<) s. Inlagan ren och 
tryckt på bättre papper. Sammanbunden med:
6N=K??KOP6 , Johannes. De orbibus tribus 
aureis nuper in Scania erutis è terra disquisitio 
antiquaria. Stockholm, Nicolai Wankif, 8I3:. 
9: o. (9), + 82<, + (2) s.+ utvikbar träsnittsplansch. 
Välbevarat samtida pergamentband. Bengt Löws 
namnteckning i blyerts. Försättsbladet med bort-
klippt namnteckning. Fint exemplar. Collijn sp. 
I38, 8IH resp. 9<I (nämner ej planschen). A;;;:–

Fant %:!, .+ resp. ., (med felaktig titel). Schweiger II, 
s. -&#. Warmholtz #"". och #%"". Schück III, s. !"&. 
Det första arbetet är den andra och förbättrade uppla-
gan av Sche(erus utgåva av den galliska talaren Paca-
tus hyllningstal över den östgotiska kejsaren 1eodo-
sius på .&&-talet e.Kr. Första upplagan utkom i Stock-
holm #$%#. För sin textutgåva utnyttjade Sche(erus 
tidigare outnyttjade manuskript, bl.a. från Italien, 
och han förbättrade, enligt Fant, texten i denna andra 
upplaga med jämförelser av ytterligare tre. Den är 
dessutom utökad med en levernesbeskrivning över 
Pacatus och kommentarer. Sche(erus utgåva av den 
nyupptäckta upsaliensiska ärkebiskopskrönikan, In-
certi scriptoris, blev genom hans lärda kommentarer 

en del av striden med Olof Verelius om Uppsala hed-
natempels läge och ålder, och De orbibus tribus brukar 
räknas som Sveriges första arkeologiska arbete, och är 
en beskrivning av tre guldbrakteater som en bonde 
råkat på vid plöjning av en åker i Vä i Skåne #$-+. (Se 
ovan nummer %- resp. #&.)

32. CKWOVQ+P6 || 6N=K??KOP6, Johannes. 
T. Petronii Arbitri 7agmentum nuper Tragurii 
Dalmatiæ repertum cum annotationibus Joannis 
Sche#eri Argentoratensis accedit dissertatio ejusdem 
de &agmenti hujus vero auctore. Uppsala, Henricus 
Curio, 8II:. 9: o. (H), + 92, 92–9I, 9I–8I<, 8I8–892, 
+ (8) s. Enstaka småJäckar, sista bladen något hårt 
skurna. Samtida pergamentband med Christopher 
Eichhorns exlibris och en senare tillskriG till Rut-
ger Sernander på försättsbladet. A;;;:–

Collijn sp. -##. Fant #,. Schweiger s. -!$. Detta brukar 
räknas som Sche(erus viktigaste /lologiska insats! 
Petronius Satiricon var känd sedan länge, men först år 
#$$. hittades i Dalmatien ett manuskript som inne-
höll delen med bl.a. Trimalchios gästabud. Detta s.k. 
”Fragmentum” publicerades #$$+ i Padua av Paulo 
Frambotti. Ett exemplar skickades omedelbart till 
Sche(erus av vännen Gronovius och redan året därpå 
kom denna nya utgåva med Sche(erus kommentarer 
och med hans korrekta slutsats att texten var äkta och 
av Petronius. Denna utgåva räknas som en stor /lolo-
gisk insats och vissa av hans kommentarer åter/nns 
som standard även i moderna Petroniusutgåvor. År 
#$$" gav Sche(erus ut ett tillägg och ett appendix på 
#$ sidor.
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Ur Sche#erus bibliotek!
3H. CKWOVQ+P6  || >VPOTKBVW, + . (utg.) 
Petronii Arbitri Satyricon, ejusdemque &agmenta, 
illustrata hac nova-editione I. Bourdelotii notis cri-
ticis, et glossario petroniano. Leiden, Justum Liium, 
8IH:. 8I:o. (8<), + <:8 s. Titel tryckt i rött och svart. 
Samtida pergamentband. Ur Johannes ScheFerus 
bibliotek, med hans handskrivna ”Ex biblioth. 
Joannis ScheFeri Argentoratensis P.P.” på främre 
pärmens insida, och hans marginalanteckningar i 
bläck på 8H av sidorna. Senare ägaranteckningar, 
S. A. Lovéns exlibris samt Bengt Löws namnteck-
ning i blyerts. Den såldes på Sjöbloms antikvariat i 
Lund 8A8H för : kr (anteckning på sidan A) samt på 
Mulins 8AII för 8;: kr. 89;;;:–

Schweiger II, s. -!.. Carlander II, s. ,%f. Ett av Schef-
ferus arbetsexemplar av Petronius med hans anteck-
ningar! Ett förbättrat nytryck av Bourdelots utgåva 
från #$#". Sche(erus egen Petroniusutgåva från #$$%, 
som innehöll den år #$$. upphittade nya texten med 
Trimalchios gästabud, räknas som en av hans främsta 
/lologiska insatser. Sche(erus privata bibliotek blev 
med tiden stort och bestod enligt Carlander av ”…idel 
reela verk”. Det skingrades e'er hans död.

3:. C=SKTOP6  || 6N=K??KOP6 , Johannes 
(utg.) Fabularum æsopiarum libri qvinqve. Cum 
annotationibus Joannis Sche#eri Argentoratensis. 
Accedunt v.c. Francisci Guyeti notæ. Nunquam an-
tea publicatæ. Editio secunda emendatior et auctior, 
in qua nunc jungitur, interpretatio gallica cum notis 
& index latinus uberrimus. Uppsala, Henricus Cu-
rio, 8II3. 9: o. (<H), + <23, + (32) s. Fläckar, samtida 
understrykningar och marginalanteckningar, ti-
telbladet med liten papperslagning. Något solkigt 
samtida pergamentband. Bengt Löws namnteck-
ning och Andreas Lundbergs, daterad Göteborg 
83H:, och John Papes exlibris. 2;;;:–

Collijn sp. -#.. Fant #+:!. Schweiger II, s. -.!. Ham-
marsköld, Schole- och undervisningsböcker, s. ,%.  
Andra och betydligt förbättrade upplagan av Schef-
ferus viktiga Phaedrusupplaga. Noterna är utökade 
och texten har försetts med ett register av Johannes 
Freinshemius. Den har även blivit utökad med de  
Sacys franska översättning av fablerna från #$+-. 
Sche(erus första utgåva utkom #$$. och sedan följde 
ytterligare tre upplagor under #$&&-talet. Denna upp-
laga är dedicerad till Seved Bååth. Sche(erus kom-
mentarer till Phaedrus tillkom i nära samarbete med 
hans vänner Heinsius och Gronovius, vilka försåg  
honom med nya avskri'er.

3I. C=SKTOP6  || 6N=K??KOP6 , Johan-
nes (utg.) Phaedri fabularum æsopiarum libri 
quinque, cum annotationibus Joannis Sche#eri, 
Argentoratensis; Et Francisci Gyteti notis, nun-
quam antea publicatis. Editio quarta, prioribus 
emendatior & auctior; in qua jungitur, interpre-
tatio gallica cum notis, & index latinus uberrimus. 
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Frankfurt, Gothofredi Schultzen, 8I93. 9: o. Grav. 
front, + (2H), + <3< [står <<3] , + (:A ) s. Genom-
gående Jäckig och med stora fuktränder. Frontespi-
sen lagad i innermarginal och med förstärkningar, 
blad 2 med papperslagning, sid. 8::–8:I med litet 
hål i nederkant, med bokstavsförlust i kustoden. 
Nött samtida pergamentband, med röd titeleti-
kett på ryggen. Överstrukna namnteckningar och  
ägarstämpel ”J. Titze” på försättsbladet. 8:;;:–

Collijn sp. -#.. Schweiger II, -.!. Fjärde upplagan av 
Sche(erus Phaedrusutgåva, vilket är ett omtryck av 
den utökade andra upplagan från #$$-. Fant nämner 
endast de tre första upplagorna.

33. C=SKTOP6  || SX^Q, Petrus (utg.) Pha-
edri, Augusti Liberti, fabularum æsopiarum 
libri quinque cum prioribus ac posterioribus no-
tis Nicolai Rigaltii dum viveret, christianssimo 
Regia bibliotheca, & in suprema Metensi curia a 
consiliss Petrus Axen, h. s. recensuit, suasque no-
tas adjecit. Hamburg, Joannis Naumanni, Jo. F. 
& Georgii WolEi, 8I38. 9: o. (:I), + 88A, 8<<–8<2, 
8<<–8<2, 8<I–8A8, + (blank), + (H), + 8–8H3, + (8) s. 
Titel tryckt i rött och svart. Fläckar och enstaka 
understryckningar med bläck. Sista preliminärbla-
det med reva i marginalen och ett blad med äldre 
papperslagning. Samtida pergamentband. Äldre 
ägaranteckning av Nils Hendrich Teet och där-
eGer av Carolus Björner 83;9, på titelbladet, och 
sedan av Carl Nordin och andra. H:;;:–

Schweiger II, s. -.!. Axéns noter omfattar endast för-
sta boken. Inkorporerad är även Johannes Sche(erus 
biogra/ska skiss över Phaedrus. Karl Björner var bror 

-". Phaedri, Augusti Cæsaris liberti, 
fabularum æsopiarum
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till antikvarien Erik Julius Björner och Nils Henrik 
Teet var deras morbror, som dock blev ihjälslagen som 
ung. Enligt anteckningar av Bengt Löw var Axén 
svensk och borde således funnits med i Collijn, men så 
är ej fallet. Petrus Axén (#$.%–#-&-) var jurist och /lo-
log från Schleswig-Holstein som även hade diploma-
tiska uppdrag, bl.a. i Köpenhamn.

39. C=SKTOP6  || BSPOKQW+P6, Johannes 
(utg.) Phaedri, Augusti Cæsaris liberti, fabu-
larum æsopiarum libri quinque; notis perpetuis 
illutrati, & cum integris aliorum observationibus in 
lucem editi á Johanne Laurentio JCto. Amsterdam, 
Johannem Janssonium á Waesberge & Elizai Wey-
erstraet, 8II3. 9: o. Grav. extratitel, + (I<), + <9<, 
<93–HI<, + (<;H) s. Med AH grav. kopparstick i tex-
ten. Fuktrand upptill inledningsvis, Jäck i kanten 
sid. 2–I, äldre papperslagning och förstärkning 
av papper sid. 8A–<;, med liten textförlust, pap-
perslagning i nedre marginal s. HA, litet hål sid. 
:A–I; och dito brännhål sid. 823–829, med bok-
stavsförlust. Fläckar. Välbevarat samtida sprängt 
skinnband, guldornerad rygg med upphöjda bind, 
röda snitt. Övre hörn bortrivet av främre försätts-
blad. Saknar två blad, SI & S3, (sid. <92–<9I). 
 <:;;:–

Schweiger I, s. -.!. Textutgåva e'er Ritterhusius. 
Innehåller även Johannes Sche(erus nio sidor långa 
inledande biogra/ över Phaedrus, ”Vita Phædri á  
Ioanne Sche(ero Argentorat. composita.” Saknar två 
blad, men innehåller dock det ”anstötliga” koppar-
sticket på sid. !-$, vilket enligt Schweiger o'a är 
bortrivet.

!. T(.."%$&$(5#"%, 7#(*"%.($"$.-
_%51%&@ 5!, 0*%(1$

T(.."%$&$(5#"%
3A. K[K=4KBZ , Carl (resp.) || 6N=K??K-
OP6, Johannes (pres.) Rota fortunæ romanæ, ex 
memorabili loco Sallustii Bell. Catili, capite X. Diss. 
Uppsala, Henricus Curio, 8II9. H: o. (9), + :8, + (:) 
s. Tagen ur band. <:;;:–

Lidén I, s. +&,. En av de .$ avhandlingar som ventile-
rades i Uppsala under Sche(erus presidium. Samtliga 
är ovanliga. Carl Ekehjelm (†#$"$) var son till Karl X 
Gustavs lärare Bengt Baaz. Han blev student i Upp-
sala #$%% och slutade som hovjunkare. Död och be-
gravd i Trosa. Om ödets växlingar i Rom, e'er Sal-
lustius.

9;. ?BKZ+QU, Axel (resp.) || 6N=K??KOP6, 
Johannes (pres.) De clarigationibus bellicis disser-
tatio politica. Diss. Stockholm, Nicolaus Wankif, 
(8I33). H: o. (9), + AI, + (8;) s. Fläck genom första 
två arken samt enstaka Jäckar. Tryckt på bättre 
papper. Tagen ur band och loss i häGningen.
 2;;;:–

Lidén I, s. +#&. Den sista avhandlingen som ventilera-
des under Sche(erus presidium, och försedd med för-
ord av honom. Totalt ventilerades .$ avhandlingar 
under hans presidium, samtliga ovanliga. Denna av-
slutas med en stor samling hyllningsdikter, bl.a. av 
Johannes Columbus och Andreas Norcopensis, samt 
en på isländska av Lars Wadensteen. Axel Fleming af 
Lais (#$%%–#-#+) var son till presidenten i Bergskolle-
giet Erik Fleming och skrev in sig som student i Upp-
sala #$$+. Han blev auskultant i Bergskollegium 
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#$$,–-., kommissarie i reduktionskommissionen och 
slutligen dess vice president #-#&. Han var även bror 
till Henrik Fleming, också en av Sche(erus studenter.

98. ?POPUO KKQ, Erik (resp.) || 6N=K?-
?KOP6 , Johannes (pres.) Dissertatio historico-
politica de utilitate ex historiis capienda. Diss. 
Stockholm, Nicolaus Wankiif, (8I3I). H: o. (9), + 
2<, H8–93 s. Första tre bladen med Jäckar och sista 
bladet med reva. Tagen ur band och insatt i senare 
pappersomslag. Bengt Löws namnteckning i bly-
erts. <;;;:–

Lidén I, s. +&,. En av de .$ avhandlingar som ventile-
rades i Uppsala under Sche(erus presidium. Samtliga 
är ovanliga. Hyllningsdikter till Furugreen av Olaus 
Åkerman och Johannes Columbus, bror till Samuel 
och professor i Uppsala.

9<. U\BBKQ6W+KO QS , Gustav (resp.) || 
6N=K??KOP6 , Johannes (pres.) Dissertatio 
de ortu status politici et norma politice viven-
di. Diss. Uppsala, Henricus Curio, (8II:). H: o. 
(9), + ::, + (8). Tryckt på bättre papper. Senare pap-
persomslag. Titelbladet något hårt skuret i neder-
marginal. <:;;:–

Lidén I, s. +&,. En av de .$ avhandlingar som ventile-
rades i Uppsala under Sche(erus presidium. Samtliga 
är ovanliga. Sista sidan med gratulationer till Gyllen-
stierna från Johannes Loccenius. Gustav Gyllenstier-
na till Ulaborg (#$+$–-!) var bror till de mer bekanta 
Konrad och Kristo(er Gyllenstierna, barn till Eric 
Gyllenstierna och Beata von Yxkull, ”Pintorpafrun”, 
på Ericsberg i Sörmland. Själv hann han bli kansliråd 
innan han gick bort, endast !$ år gammal.

92.  U\ BBKQ6W+KO QS , Johan (resp.) || 
6N=K??KOP6, Johannes (pres.) Exercitio poli-
tica de necessaria et singulari prudentia principis 
in recens parto imperio ex Tacit. Agri. cap XIX. 
vers. I & seqq. Diss. Uppsala, Typographæo Aca-
demica, 8I:H. H: o. 9H s. Liten Jäck på titelbladet. 
Tagen ur band och insatt i senare pappersomslag. 
Bengt Löws namnteckning i blyerts. I;;;:–

Liden I s. +&". Runeby s. +$!(. Sista bladet med en 
hyllning till Gyllenstierna från Johannes Loccenius. 
Avhandlingen är dedicerad till drottningen från Gyl-
lenstierna och försedd med ett företal av Sche(erus. 
Denna avhandling, en av .$ under Sche(erus presidi-
um, skriven av den blivande statsmannen och reduk-
tionsgenomföraren Johan Göransson Gyllenstierna 
(#$.%–"&), får stort utrymme i Nils Runebys bok om 
maktfördelningsdebatten. Den behandlar – utifrån 
kapitel #, i Tacitus bok om Agricola – vad en tillträ-
dande monark bör iakttaga. Detta var uppseende-
väckande, då den ventilerades vid en tidpunkt då 
drottning Kristinas kommande abdikation (och Karl 
Gustavs trontillträde) var känd i vida kretsar men 
ännu inte o*ciellt proklamerad. Sche(erus företal 
har också till sy'e att mildra det eventuella budska-
pet genom att varna läsaren att inlägga några dolda 
meningar i texten. E'er disputationen gav sig Gyllen-
stierna iväg på en fyrårig utlandsresa, framförallt till 
Strassburg där han bodde hos Sche(erus vän histori-
kern Johann Heinrich Boeclerus, som #$%# återvänt 
från Sverige.

9H. =V??ZSQ, Johannes Olaus (resp.) || 
6N=K??KOP6, Johannes (pres.) Dissertatio phi-
losophica, qva ex veterum scriptorum testimoniis, 
deductionis coloniarum rationes & causæ breviter 
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demonstrantur. Diss. Uppsala, Henricus Curio, 
(8II9). H: o. (8I) s. Titelbladet uppfodrat i inner-
marginal, småhål och hårt skuret upptill med lätt 
delförlust av bokstäver. Tagen ur band och insatt i 
senare pappersomslag.  8:;;:–

Lidén I, s. +&,. En av de .$ avhandlingar som ventile-
rades i Uppsala under Sche(erus presidium. Samtliga 
är ovanliga. Johannes Olaus Ho(man blev pastor i 
Hälsingland, liksom sin far, Olof Peter Ho(man, som 
var pastor i Harmånger och Jättendals församling.

OV6KQ=SQK , Johan. Se nedan nummer 8;I.

9: . 6WO+N= , Gotthard (resp.) || 6N=K??K-
OP6 , Johannes (pres.) Dissertatio politica de 
foederibus instituta occasione verborum T. Livii 
Patavini, quae leguntur Historiarum ab V.C. Lib 
IX. c. 9. Diss. Uppsala, Johannes Pauli, 8I:H. H: o. 
(I9) s. Tryckt på bättre papper. Enstaka Jäckar.  
Senare pappersomslag. Bengt Löws namnteckning 
i blyerts.  <:;;:–

Lidén I, s. +&". En av de .$ avhandlingar som ventile-
rades i Uppsala under Sche(erus presidium. Samtliga 
är ovanliga. Förord av Sche(erus och e'erord av  
Johannes Loccenius.

9I. YSBBKOZSQ, Nicolaus Laurentius (resp.) 
|| 6N=K??KOP6, Johannes (pres.) Disputatio de 
nobilitate. Diss. Uppsala, Johannes Pauli, (8I:A). 
H: o. (<;) s. Fläckar och en fuktrand i nedre mar-
ginal. Senare pappersomslag. Bengt Löws namn-
teckning i blyerts. Samtida marginalanteckningar 
i bläck.  H:;;:–

#&-. Disputatio de nobilitate.
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Lidén I, s. +&". Runeby s. +$%f. Denna avhandling av 
den ofrälse respondenten, prästsonen Niklas Lars Val-
lerman, är – liksom Gyllenstiernas från #$%+ – en vik-
tig politisk avhandling. Den behandlar problematiken 
kring ”gammal adel” och ”ny adel”, med slutsatsen att 
ny adel bör ha företräde om den gamla är ”avfallen”, 
men vid lika förtjänster bör adelsmannen av äldre 
släkt ha företräde, p.g.a. förfädernas förtjänster. Den-
na avhandling angreps av Nicolaus Hyltenius i ett 
”animadversiones”, vilket spreds i avskri'er. Denne 
Hyltenius hade året innan disputerat under Gavelius 
presidium med en avhandling som Sche(erus försökt 
stoppa, bl.a. motiverat av dess dåliga latin. Bakom 
dessa angrepp låg dock den alltjämt pågående fejden 
mellan Sche(erus och Gavelius. Se nummer ##..

P#(*"%.($"$._%51%&@
93. 6N=K??KOP6, Johannes. Amissimus supe-
riori … Valete. P.P. a.d. <A junii Ao. M.DC.LXIV. 
(Uppsala, 8IIH.) Ettbladstryck.  8:;;:–

Meyer +%!. Inbjudan till Benedict Carlströms paren-
tation över Carl Axelson.

99. 6N=K??KOP6, Johannes. Ciceronis dictum 
… Upsaliae, 11 junii, anno 1654. (Uppsala, 8I:H.) 
Ettbladstryck. Med litet hål. <:;;:–

Meyer .+-. Inbjudan till Henricus Gigingius’ Venda-
Livon. tal ”De Livoniæ laudibus”. En hyllning till Liv-
land!

9A. 6N=K??KOP6, Johannes. Fata Cretæ … Va-
lete. P.P. a.d. 22 jun. M.DC.LXX. (Uppsala, 8I3;.) 
Ettbladstryck. Fläckar. Tagen ur band.  H;;;:–

Meyer %"& med * (d.v.s. Meyer känner det endast som 
företal till det tryckta talet). Inbjudan till Daniel 

Cronströms tal ”De Creta sive Candida ejusque nu-
pera expugnatione”. Kreta erövrades från Venedig 
#$+% av det osmanska riket, men staden Heraklion 
gjorde motståndet och gav upp först #$$#. Om denna 
för kristenheten hemska händelse talade Cronström.

A;. 6N=K??KOP6, Johannes. Funus indicen-
dum … Upsaliæ a.d. 13 martii, ann. M.DC.LXIV. 
(Uppsala, 8IIH.) Ettbladstryck.  8I;;:–

Meyer ++#. Inbjudan till Petrus Johannis Loccenius 
begravning. Petrus var son till Johannes Loccenius 
och således Sche(erus svåger.

A8. 6N=K??KOP6, Johannes. Habet vitæ genus 
… Ups. d. 15 junii an, Chr. 1662. (Uppsala, 8II<.) 
Ettbladstryck.  <:;;:–

Meyer +#- med *. Inbjudan till Henrik Flemings tal 
”De aula” (se nedan). Henrik Fleming var son till pre-
sidenten i Bergskollegiet Erik Fleming, med vilken 
Sche(erus stod i nära kontakt, då han hade dennes 
söner, Henrik och Axel, som studenter, i ”disk och 
härbärge” och övervakade deras uppfostran (SBL #$, 
s. #+-.).

A<. ?BKZ+QU, Henrik. Oratio de aula, auli-
cæque vitæ præstantia, quam in celebri svecorum 
academia quæ Upsaliæ est. Publice dixit Henricus 
Flemingh Er. 0l. lib baro de Laiis. Habeb a.D. XIX 
junii in auditorio Gustaviano anno M. DC. LXII. 
Stockholm, Ignatius Meurer, (8II<). Folio. (HI) 
s. Samtida marginalanteckningar i bläck, ibland 
hårt skurna. HäGad, i senare pappomslag med en 
handskriven titeletikett på främre omslaget. Ur 
Ericsbergs bibliotek.  H;;;:–
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Akademiskt tal av Henrik Fleming. Det innehåller 
som inledning Johannes Sche(erus inbjudan till talet, 
”Habet vitæ genus …”, vilket även trycktes separat 
som ett ettbladstryck, daterat den #% juni #$$! (se 
ovan). Henrik Fleming de Lais var son till presidenten 
i Bergskollegiet Erik Fleming, med vilken Sche(erus 
stod i nära kontakt då han hade dennes söner, Axel 
och Henrik, i ”disk och härbärge” i Uppsala och över-
vakade deras uppfostran (SBL #$, s. #+-.)

A2. 6N=K??KOP6, Johannes. 8uandoquidem 
elapsum … Valete. P.P. a.d. 8< junii ao. M.DC.
LXIV. (Uppsala, 8IIH.) Ettbladstryck. A;;:–

Meyer +%&. Inbjudan till byte av rektor.

AH. 6N=K??KOP6 , Johannes. 8uanquam ne-
minis … Ups. a.d. 30 maij 1663. (Uppsala, 8II2.) 
Ettbladstryck. Fläckig. 8<;;:–

Meyer +... Inbjudan till Andreas Brodinus’ ”Panegy-
ris M. Gabr. De la Gardie consecratus”.

A:. 6N=K??KOP6, Johannes. Quod faustum sit 
… Upsaliæ. a.d. 11 dec. anno MDCLXIV. (Uppsala, 
8IIH.) Ettbladstryck. Fläckig. 8:;;:–

Meyer +%,. Inbjudan till magisterpromotion, promo-
tor var Christian Ravius, professor i orientaliska 
språk.

AI. 6N=K??KOP6 , Johannes. Quod hac vice 
… Upsaliae a.d. 20 maji MDCLXIX. (Uppsala, 
8IIA.) Ettbladstryck.  8I;;:–

Meyer %%!. Inbjudan till Axel Gabriel Leyonhufvuds 
tal ”Peregrinationem sine prævia litterarum cognitio-
ne frustra institui”.

A3. 6N=K??KOP6, Johannes. Quod nunc uni-
cum … Upsaliæ a.d. 10 sept. MDCLXV. (Uppsala, 
8II:.) Ettbladstryck. Tagen ur band. 8:;;:–

Meyer +$,. Inbjudan till Gerhardus Salonius parenta-
tion över Andreas Gyldenklou.

A9. 6N=K??KOP6 , Johannes. Solet equidem 
… Valete. P.P. 1 junii a. M.DC.LXX. (Uppsala, 
8I3;.) Ettbladstryck. Lätta Jäckar.  8:;;:–

Meyer %--. Inbjudan till Jakob Vultejus tal i anled-
ning av Laurentius Stigzelius tillträde till ärkebis-
kopsstolen.

AA. (6N=K??KOP6, Johannes.) Rector et sena-
tus. Licet Maxima … P.P. a.d. <: maij anno MDC-
LXIV. (Uppsala, 8IIH.) Ettbladstryck.  <:;;:–

Meyer ++,. Mot pennalism! Ett program av Meyers 
kategori " ”Varningar för oordningar”, vilka har en 
särskild underavdelning för uppmaningar mot pen-
nalism.

`*%(1$
8;;. >aaW, Carl Gabriel. Oratio, qva patribus 
civibusqve Academiæ upsaliensis, cum gratia felicis 
ibi commorationis recordatione, et pio pro academiæ 
salute voto, ad exteros iter suscepturus, valedixit Ca-
rolos Gabriel Bååt, liber baro in Herrelund. Habita 
in auditorio Gustaviano majori a.d. XV. junii, anno 
M.DCLXVIII. Stockholm, typis Hantschenianis, 
(8II9). Folio. (2<) s. Tagen ur band.  H;;;:–

Collijn sp. #!, (två bibliotek). De tre sista sidorna ut-
görs av Johannes Sche(erus svar. Akademiskt tal av 
Carl Gabriel Bååt (#$%&–,"), son till riksskattmästa-
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ren Seved Bååt. Han blev student i Uppsala #$$!, 
kansliråd #$-+ och senare vice landshövding i Stock-
holms och Uppsala län. Talet hölls inför hans förestå-
ende utlandsresa.

8;8. Som ovan. Hårt Jäckig, med revor i titelbla-
det. Tagen ur band, trasig i ryggen. 89;;:–

8;<. KB+QU+P6, Lars Ingev. Oratio de nundi-
nis Sveo-gothorum, et emendi vendendique veteri 
ratione qvam in auditorio Gustaviano regiæ ad sa-
lam academiæ die 15 decemb., anni M DC LXVII. 
Pronunciavit Laurentius Ingev. Elingius Dalecar-
lus. Uppsala, Henricus Curio, (8II9). Folio. (<9) s. 
Titelsidan något solkig. Tagen ur band, blågröna 
snitt.  9;;;:–

Collijn sp. !!%. Warmholtz #%%.. Med ett företal av Jo-
hannes Sche(erus och e'erskri' av Johannes Barck-
hausen. Akademiskt tal av Lars Elingius (#$+#–"") 
från Säter, som #$"% blev professor i logik vid Uppsala 
universitet. Talet handlar om den svenska handeln 
och om hur den skall förbättras. Tidigt och ovanligt 
svenskt arbete inom ekonomi!

8;2. QVONVCKQ6+6, Andreas (pres.) & bVB-
B+Z=SP6, Anders (resp.) De politica orbis asia-
tici conservatione dissertatio. Diss Uppsala, Hen-
ricus Curio, (8I3I). 9: o. (9), + 8<:, + (:) s. Tagen 
ur band. Stänkta snitt. Sista sidorna med stänk i 
marginalen, sista bladet med reva i innermarginal, 
med bokstavsförlust. Disputationsdatum infört 
med bläck på titeln.  H;;;:–

Lidén s. .$!. Med tryckt dedikation till Magnus Gab-
riel De la Gardie. På slutet två sidor med hyllning till 

Wollimhaus av Johannes Sche(erus, daterad #+ janu-
ari #$-$, liksom av Petrus Ho(wenius. Första svenska 
avhandlingen om Asien, med )era referenser till Tur-
kiet, Persien, Japan, Kina m.m. Andreas Norcopensis 
(#$..–,+), adlad Nordenhielm, blev #$$- professor i 
praktisk /loso/ och #$-! i vältalighet vid Uppsala 
universitet. Han var lärare för prins Karl (XII) och 
utnämndes #$"- till kansliråd och statssekreterare. 
Anders Wollimhaus (#$+,–#-!%) adlades Leijonstedt 
och blev sedermera diplomat och president i Kam-
marrevisionen. Under sin ungdomstid hörde han till 
kretsen runt Columbus och Hiärne.

8;H. Q\ZSQ, Martin. Oratio de conservanda 
lingvæ patriæ intergritate atque rectitudine. Habi-
ta in regia academia upsaliensi a Martino Nyman. 
Die 26 octobr. 1664. Uppsala, Henricus Curio, 
(8IIH). Folio. (<I) s. Fläckig på sista sidan. Tagen 
ur band. Pappret genomgående förlängt nedtill. 
 I;;;:–

Collijn sp. $%& med annorlunda kollationering. Warm-
holtz ","%a. Med företal både av Johannes Sche(erus 
och Martin Brenner, samt e'erord av Benedictus Joh. 
Apelroth. Martin Nyman översatte Apulejus till 
svenska #$$$, !en underskiöne Psyche.

8;:. OV6KQ=SQK , Axel, Bengt & Johan och 
WPQUKB, Johannes. Orationes gratulatoriæ in 
natalem Caroli, principis hæreditarii Sueciæ. Die 
VIII decembris qui fuit proximus anti eum, quo per 
baptismum Deo consecratus est a. M. DC. LV. In 
auditorio Gustaviano ad salam habitæ. Uppsala, 
Johannes Pauli, (8I:I). Folio. (H;) s. Sammanbun-
den med:
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OV6KQ=SQK , Axel & Bengt. Actus publicus in 
inclyta suecorum academia quæ ad salam est ha-
bitus, cum Axelius et Benedictus Rosenhaner l. ba-
rones in Ikalaborg. Iter ad exteros suscepturi. Musis 
partiis valedicerent. Uppsala, Johannes Pauli, 8I:9. 
Folio. (HH) s. Hfrbd från mitten av 83;;-talet, med 
guldornerad rygg och upphöjda bind, något ska-
dad titeletikett. Ur Ericsbergs bibliotek.  A;;;:–

Warmholtz +"+%. Hyllningstal till den nyfödde prins 
Carl, den blivande Karl XI, av bröderna Axel, Bengt 
och Johan Rosenhane och av Johannes Tungel. Samt 
med en hyllningsepistel till talarna av Johannes Schef-
ferus och dito dikt av Edmund Figrelius.
 Det andra arbetet innehåller bröderna Axel och 
Bengt Rosenhanes akademiska tal om sina föreståen-
de utrikes resor, då deras studier vid Uppsala univer-
sitet avslutades. Det innehåller även motsvarande tal 
av deras bror Johan, trots att endast Axel och Bengt 
omnämns i titeln. Det innehåller även alla handlingar 
rörande tillfället då de tre högättade ynglingarna höll 
sina tal: Kungens tack, pappa Scherings brev till rek-
tor, rektors svar, professor Johannes Sche(erus in-
bjudningar till talen ”Valedicturi cras…” och ”Peregri-
natione hodie…”, samt densammes hyllning till talar-
na, tillsammans med hyllningar av A. Lilliehök, Lau-
rentius Stigzelius, Johannes Loccenius, S. Franc och 
en hyllningsdikt av Folcherus. Av Sche(erus inbjud-
ningar /nns det första separat tryckt (Meyer .-%), 
men troligen ej det senare. Bröderna Rosenhane var 
söner till Schering Rosenhane och studerade alla i 
Uppsala och var elever till Johannes Sche(erus.

8;I. OV6KQ=SQK , Johan (resp.) || 6N=K?-
?KOP6 , Johannes (pres.) Senator seu de præ-
cipuis senatoriæ prudentiæ præsidiis de occasione 

verborum quæ extant apud Ciceron. de legib: lib. 
III. c. 18. Diss. Uppsala, Johannes Pauli, (8II;). 
H: o. (H), + 3A s. Fuktrand från s. H3. Rikligt med 
samtida marginalanteckningar i marginalen, vilka 
har vikts in och bevarats vid inbindningen. Bun-
den eGer:
(=SZ>O SKP6 , Jonas?) Epithalamion, quo 
generoso, nobilissimo … Scheringio Rosenhane, 
… sponso, et nobilissima pudicissimæq. virgini 
Beatæ Sparre …, sponsæ. Nuptias Deo fæliciter an-
nuente, ad diem 12 julij Stockholmiæ in ædibus illus-
triss. ac magni0centissimi domini cancellari magni, 
maxima a cum pompa celebraturis, gratulantur, & 
fausta quæq. precantur sympatriotæ & amici longé 
disiuncti. Paris, 8I2I [8I23]. H: o. (83) s. [S. 88 med 
nytt titelblad: =SZ>O SKP6, Jonas. Axelii Ro-
senhanii generosi nobilissimiq. viri ac domini dn. 
Scheringii Rosenhanii,…, 9lii recens nati, Ge-
nethliakon. Paris, 8I23.]. Sammanbunden med:
Lob-und Trost-Schri:. Als Ihrer Königl. Mayt. 
und dero Reiche Rath … H. Johann Rosenhane 
Freyherr in Ikallaborg, Herr in Stenhammar und 
Måseboo, welcher den 3. Jul. Anno 1661 in Gott see-
lig entschla#en, den 19 Ian. Anno 1662 mit gewöhn-
lichen herrlichen Ceremonien in Nyköping zu seiner 
Ruhestadt gebracht wurde. Zu bezeugung seiner 
Schuldigkeit au#gesetzet von E.R. Stockholm, Ig-
natio Meurer, 8II<. H: o. (8I) s. Sammanbunden 
med:
Klag-und Ruhm-Schri: uber den Weylandt 
Ihrer Königl. Maytt und dero Reiche Schweden 
Rath und Oberstadthalter zu Stockholm wie 
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auch Oberlandtrichter über Södermannlandt … 
Hn. Schering Rosenhane, Freyherrn zu Ikallaborg, 
Herrn zu Torp, Tiista, Rosswijk, Engelholm und 
Hagen. Als derselbe Nachdem Er Anno 1663. den 5 
Augusti zu Torp sansst und seelig in Gott entschlaf-
fen. Den 31 Januarij Anno 1664 mit herlicher Pomp 
und Ceremonien zu seiner daselbst bereiteten Ru-
hestadt gebracht wurde. Zu bezeugung seiner Schul-
digkeit und herzlichen Schmerzens Au#gezetzt von 
E.R. Stockholm, Ignatium Meurer, 8IIH. H: o. (8I) 
s. Sammanbunden med:
OPY+P6, Georg. Uterhänige Klag-Schri: über 
das hochsehlige ableben des … Hn. Schering Ro-
senhanes, Freyherrn zu Ikalaburg, Herren zu Tor-
pa, Tiistadt, Rosswijk, Heligstadh, Engelholm und 
Hagen, etc … Mitleidentlich gestellet und übersandt 
von Georg: Ruvio. Stockholm, 8IIH. H: o. (9) s. Hål 
genom blad A2, med textförlust. Välbevarat hfrbd 
från början av 89;;-talet med guldornerad rygg 
och röd titeletikett, gula snitt. Ur Ericsbergs bib-
liotek. 8H;;;:–

Lidén I, s. +&" för Johan Rosenhanes avhandling un-
der Sche(erus presidium. Drees #%", #$& resp. #$# för 
begravningsverserna, samtliga på alexandrinervers. 
Fint samlingsband med Rosenhaneskri'er. Den bli-
vande presidenten för Tribunalet i Wismar Johan Ro-
senhane (#$+!–#-#&), son till Schering Rosenhane, 
var, tillsammans med sina bröder Axel och Bengt, elev 
till Johannes Sche(erus. Hans avhandling om råds-
herrens uppgi'er och funktioner (utifrån exempel hos 
Cicero) blev ett viktigt instrument i författningskri-
sen mellan råd och ständer #$$&, rörande förmyndar-
skapet för den minderårige Karl XI. I denna var inte 
minst pappa Schering aktiv förespråkare för maktför-

delningslinjen där rådet (högadeln) skulle vara mera 
delaktig i styrelsen av riket. Avhandlingen går på 
samma linje; rådsherren är själva stödjepelaren på vil-
ken samhället vilar. Se Runeby s. %#"(. Det var dock 
inte denne Johan som dog #$$# och begravdes i Nykö-
ping, utan hans farbror.
 Jonas Hambraeus (#%""–#$-#), som skrev hyllnings-
versen till Schering Rosenhanes son Axels födelse 
#$.- (och eventuellt även den till Scherings bröllop 
med Beata Sparre), var sedan #$!$ svensk predikant i 
den lutheranska kyrkan i Paris, och från #$!" profes-
sor i orientaliska språk vid Paris universitet. År #$.$ 
var han dessutom kopplad till Hugo Grotius svenska 
ambassad i Paris. Hyllningen avslutas med en dikt av 
Jollivet. Bröllopshyllningen är i dramatisk form (ej i 
Klemming). I Paris bistod Hambraeus o'a unga 
svenska adelsmän på deras peregrinationer med pen-
ninglån, vilket mot slutet av hans liv stra(ade sig, då 
han sällan /ck tillbaka sina pengar och t.o.m. ham-
nade i bysättningshäkte för sina skulder.

8;3. YKOKB+P6, Olof (utg.) Gothrici & Rol9 
Westrogothiæ regum historia. Lingua antiqua 
gothica conscripta; quam e. M.s. vetustissimo edi-
dit, & versione notisq; illustravit Olaus Verelius. 
Accedunt v. cl. Joannis Sche#eri Argentoratensis 
notæ politicæ. Uppsala, Henricus Curio, 8IIH. 9: o. 
(9), + <99, <23–<H; [eg. <A<], + 8<9, + (2H), + (8;) 
s.+ H9 s. (runstenar i träsnitt). Fläckigt titelblad 
och enstaka Jäckar. Sid. 2–H i grundtexten med 
reva i marginalen med textförlust. Sammanbun-
den med:
YKOKB+P6, Olof (utg.) Herrauds och Bosa saga 
med en ny uttolkning jämte gamla götskan. Hoc 
est Herraudi et Bosæ historia cum nova interpreta-
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tione juxta antiquum textum gothicum, e veteri M.s. 
edita & notis illustrata ab Olao Verelio. Uppsala, 
Henricus Curio, 8III. 9: o. (I), + 8<< s. Titelbladet 
hårt skuret med nära textförlust. Nött samtida 
pergamentband med titeletikett i skinn, delvis loss 
i bakre fals. Namnteckning av en Joh. Bergman i 
Stockholm 83H2. I;;;:–

Collijn sp. .&&f. resp. .". Fiske s. #-. resp. $+. Schück 
III, -+. Det andra verket bundet mitt i det förra, di-
rekt e'er grundtexten men före kommentarerna. 
Kompletta exemplar av båda verken. Gothric & Rol$ 
saga med både Verelius grundtext och kommentarer, 
och med samtliga runstenar, och Bureus ”Monumenta 
lapidum aliquot runicorum”. Den innehåller även den 
isländska dikten ”Drottkvædtt” av Jonas Rugman. 
Första utgåvan av Gautreks saga resp. av Hrólf saga 
Gautrekssonar samt Bósa saga.
 Johannes Sche(erus /lologiska kommentarer, ”Ad 
anonymi de Götrico & Rolfone historiam notae” 
[=rubrik], utgörs av sid. #&%–#!" och en opaginerad 
sida. Båda dessa utgåvor byggde på manuskript tagna 
till Sverige av Islänningen Jonas Rugman (†#$-,). 
Han kom som student till Uppsala #$$! och /ck an-
ställning som translator vid antikvitetskollegiet #$$-. 
Med sina till Sverige förda handskri'er och sin kun-
skap i isländska betydde Rugman mycket för #$&&-ta-
lets svenska sagoutgivning. Bråket om Uppsala mellan 
Sche(erus och Verelius började först två år senare, så 
än så länge kunde de samarbeta med varandra.

#&-. Gothrici & Rol$ Westrogothiæ regum historia.
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D. [%(#1 6!,"//"%7.

8;9. SOV6KB+P6 , Carl. Walet sång, då den 
fordom höglärde och hög förnäme herren nu hoos 
Gud salige her Johannes Sche"erus widtberömde 
professor wijd then Kungl: Academien uti Upsala 
med een ansenlig och förnäm lijk-process till sitt 
hwilorum uthi Upsala domkyrckia beledsagades. 
Anno 1679. den 29. maij som hastigast och skyldigst 
stält a# Carl Aroselius. Utan ort, (8I3A). H: o. (H) 
s. Med ett skelett i träsnitt på sista sidan. Fläckig.
 2:;;:–

Dikt med ## verser fyrradiga distikon. Carl Aroselius, 
eller Arosell (#$%"–,&) var en )itig diktare vid högtid-
liga tillfällen, men mest känd för sin samling av epi-
gram, Ett hundrade öfwerskri%er, som utkom #$"&. 
Lorenzo Hammarsköld är i alla fall inte helt onådig 
vad gäller hans talang.

8;A. N`BKOP6, M. Johannes & >VOKSQT-
OV6, V. Memoriæ amplissimi & consultisimi 
viri d. Joannis Sche"eri, inclutæ Upsaliensis acade-
miæ per XIII. annos in jure naturæ et gentium pre-
fessoris honorii, & annos xxx eloquentiæ ac politices 
Skyttiani; nec non bibliothecarii; & assessoris in 
Regio Antiquitatum Collegio: qui a. 1621 d. 2. febr. 
Argentorati natus, anno 1679, d. 26. martii placide 
in Christo servatore nostro obdornavit. Utan ort, 
(8I3A). H: o. (H) s. Något lagerJäckig. <:;;:–

Två hyllningsdikter på grekiska, den ena av en Cöle-
rus, eventuellt Johann Köler (†#-#!) från Lübeck,  
som var rektor vid Tyska skolan i Stockholm, och den 
andra av någon Boreandros (namnet endast utsatt i 
grekisk form).

88;.  ?SQW, Eric Michael. Minne öfver Joh. 
Sche"erus, /…/, som vann belöningen uti Upfost-
rings-sälskapet den 1 nov. år 1781. Stockholm, 
Johan A. Carlbohm, 839<. 9: o. A<, + (8) s. Något 
lagerJäckig. Senare hfrbd med rikt guldorne-
rad rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, 
marmorerade pärmpapper (G. F. Possman). Fram-
pärmen med Hjalmar Lundgrens förgyllda pärm-
monogram. Med J. O. Wedbergs exlibris och Bengt 
Hildebrands namnteckning. EGersättsbladet med 
genealogiska anteckningar i bläck av Bengt Hilde-
brand. Fint exemplar. 89;;:–

Almquist %!%. Utgiven av C. C. Gjörwell. Med en 
kommenterad förteckning över Johannes Sche(erus 
utgivna och outgivna skri'er samt hans brevväxling.

888. USOWZSQ, Johannes. Funus hora hujus 
diei post meridiem prima ducendum est, viri cum 
vita suppeteret cl. amplissimi, consultissimique dn 
Joannis Sche#eri Argentoratensi, /…/. E#ertur fu-
nus è domo beate defunctis, transfertum in temp-
lum cathedrale. Uppsala, Henricus Curio, (8I3A). 
Folio. (9) s. Lätta Jäckar på titelsidan. Tagen ur 
band. Stort exemplar med äldre ägarnamnteck-
ning. 8:;;:–

Meyer -%,. ”Ex rebus diversis…” Inbjudan till Johan-
nes Sche(erus begravning. Ett omtryck /nns i 0ärde 
delen av Nettelbladts Memoria virorum … (#-.#), sid. 
!-+–!"$.

88<. Som ovan. Tagen ur band och vikt. 8;;;:–
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882. USYKB+P6, Petrus Elias (pres.) || =\BWK-
Q+P6 , Nicolaus (resp.) Ad tractatum Hugonis 
Grotii, De jure belli ac pacis, primùmque ad pro-
legomena, pita juris illius communis inter populos 
atque potestates, breve declaratum. Diss. Uppsala, 
Johannes Pauli, (8I:9). Folio. (8:) s. Sista bladet 
med papperslagning i nedre hörn. Enstaka Jäckar. 
Tagen ur band, med spår av ryggremsa. I;;;:–

Lidén s. !&#. Runeby s. +%,f. Den första av de tre (! 
enligt Lidén) avhandlingar som ventilerades under 
Gavelius, och den enda i folioformat. Petrus Gavelius, 
adlad Cederschiöld, (#$!%–,-) var juris professor i 
Uppsala och hade även att föreläsa i folkrätt, d.v.s. i 
praktiken över Hugo Grotius skri'er. Under #$%&- 
talet utbröt en tvist mellan honom och Johannes 
Sche(erus. Gavelius anklagade Sche(erus för att 
”förföra ungdomen”, genom att i en disputation om 
de romerska kungarna e'er Livius, ha prisat den hed-
niske Romulus, och predikat att det är rätt att döda 
kungar, skända jungfrur m.m. Sche(erus svarade 
med att försöka stoppa denna avhandling om Grotius, 
bl.a. genom att utsätta dess latin för bitter kritik. Hyl-
tenius hämnades året därpå genom att baktala en un-
der Sche(erus ventilerad avhandling (se ovan num-
mer "$). För Nicolaus Andreae Hyltenius hänvisar 
Collijn till namnet Silfverskiöld, vilket ej /nns med!

88H. [ SO C,  Johannes Fredericus (resp.) || 
?SQW, E. M. (pres.) De contro!ersia inter Pet-
rum Eliæ Gavelium et Johannem Sche"erum  
Argentoratensis, professores Upsalienses an. 1656–
64. Diss. Uppsala, Joh. Fr. Edman, (83A9). H: o. I, +  
(8) s. Senare pappersomslag. Joh. Ax. Almquists 
biblioteksstämplar. H:;:–

Marklin s. -#. Den opaginerade sista sidan visar Gave-
lius släktträd. Avhandlingen om tvisten mellan pro-
fessorn i juridik Petrus Gavelius och Johannes Schef-
ferus. Se ovan.

88:. Som ovan. HäGad och oskuren. I;;:–

88I. [VBZVT+Q, Olof. Aula Reginæ Christinæ 
dissertatione academica delineata. Diss. I–II:8–
<. Uppsala, Joh. Edman, (83A8–AH). H: o. 8I; 83–2<; 
(H), + 22–:; s. Lätta lagerJäckar. Senare hfrbd med 
röd ryggtiteletikett. Bengt Löws namnteckning i 
blyerts. 89;;:–

Marklin I, s. #!.. Första delen är Kolmodins egen av-
handling under Eric M. Fant. Behandlar utförligt de 
av drottning Kristina inkallade /lologerna Freinshe-
mius, Vossius och Heinsius.  

883. B`?6WKTW, Einar. Minne af Johannes 
Sche"erus författat av Einar Löfstedt. Särtryck 
ur Svenska Akademiens handlingar. Stockholm, 
P. A. Norstedt & söner, 8A::. 9: o. S. (<), + 3:–A2, 
+ plansch med minnespeng. HäGad, i pappers-
omslag. Julhälsning från Einars änka Annie i bläck 
på främre omslaget. <:;:–

Postum utgåva, Einar Löfstedt avled samma år.

889. ZSQ[KO , Ernst. Sche"erus och seitarna. 
Illustrerad. Särtryck ur Kungl. Vetenskaps-Socie-
tetens Årsbok 8AI;. Uppsala, 8AI;. 9: o. S. I2–3;. 
Dedikation till Bengt Löw. 2:;:–

Manker och Löw samarbetade med översättningen av 
Lapponia.
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88A. Z+NO SQTKO , Julius. Memoriæ amplis-
simi celeberrimique viri, dn. Joannis Sche"eri 
Argentoratensis, juris nat. & gent. professoris regii 
honorarii, eloquentiæ & politices Skyttiani, nec non 
acad. upsaliensis bibliothecarii, inter justa exequia-
lia Upsal. d. 29 maji anno M. DC. LXXIX. rite 
facta, hoc quicquid est supremi o3cii dicavit Julius 
Micrander. (Stockholm, 8I3A?). H: o. (H) s. Fläck på 
titelbladet. Tagen ur band. ”Mons. Dahl” i rött på 
titelsidan. <:;;:–

Begravningsvers på grekiska över Johannes Sche(e-
rus. Julius Micrander (#$+&–#-&!) blev #$-$ professor 
i grekiska i Uppsala och #$,+ superintendent i Härnö-
sands sti'.

8<;. QKB6VQ, Axel. Eric Benzelius’ anteck-
ningar till J. Sche"erus Svecia literata. Särtryck 
ur Linköpings Biblioteks handlingar. Ny serie. 
Band 2. Linköping, 8AH;. 9: o. :: s. HäGad. Lös i 
ryggen. Dedikation. 8:;:–

8<8. 6N=K??KO , Henrika. Johannes Schef-
ferus. En storman 7ån ;<==-talets Uppsala. 
Med fyra planscher. Uppsala, J. A. Lindblads 
Förlag, 8A89. 9: o. (8;), + 88–838, + (:) s.+ H plan-
scher. Namnteckning och numrering med bläck 
på smutstitelbladet. HäGad, oskuren. Stämpel på 
främre omslaget. 8:;:–

8<<. 6N=K??KOP6 , Johannes || 6N=cN[ , 
Henrik (utg.) Ioannis Sche"eri Argentoratensis 
vita. Äldre svenska biogra0er. I. Uppsala, 8A8:. 2I 
s. HäGad, något nött pappersomslag med tryckt  
titeletikett. Bengt Löws namnteckning i blyerts. 

Interfolierat exemplar med Bengt Löws rättelser 
och språkliga kommentarer, med ilagda pappers-
lappar med kommentarer och referenser. 88;;:–

Första delen i Schücks utgivning av äldre biogra/er. 
Totalt utkom åtta delar mellan #,#% och #,!%. Självbio-
gra/en av Sche(erus är troligen författad i början av 
#$-&-talet och /nns bevarad på Uppsala Universitets-
bibliotek. Serien ”Äldre svenska biogra/er” utgavs 
som program till Uppsala Universitets årsskri'.

8<2. Som ovan. HäGad. Något nött pappersom-
slag med handskriven titel och bibliotekstämpel.
 2;;:–

8<H. 6WO`Z>KOU, Elver (utg.) Johannis Fre-
derici Grono!ii ad Johannem Sche"erum epi-
stolae. Ex autographis Upsaliensibus. I: Eranos. 
Vol. IV. Fasc. <–H. Uppsala, 8A;<. S. 8H9–83I s. 
Med Bengt Löws rikliga blyertsanteckningar,  
understrykningar och rättelser. Volymen för övrigt 
oskuren med nötta omslag och trasig rygg.  8:;:–

Innehåller även: Josef Liljeblad: ”Bidrag till kännedo-
men om den medeltida grammatikundervisningen 
med särskild hänsyn till svenska förhållanden”; O. A. 
Danielsson: ”Callimachea”; Vilhelm Lundström:  
”Ramenta Byzantina II”; Johannes Paulson: ”In Vel-
leium Paterculum annotationes”. 

8<:. 6`TKO=VBZ , Jakob. Epicedion in ex-
equias viri quondam consultissimi, amplissmiq 
domini Johannis Sche"eri reg. juris naturæ & gen-
tium professoris honorarij, ut & eloquentiæ ac politi-
ces Skyttiani & academiæ upsaliensis bibliothecarij 
multis magnisque meritis incluti sacravit Jacobus 
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Söderholm. Stockholm, Joh. Georg, Eberdt, (8I3A). 
H: o. (H) s. Skelett i träsnitt på titelbladets baksida. 
Tagen ur band. Bläckanteckningar på titelsidan.
 <;;;:–

Begravningsvers över Johannes Sche(erus.

8<I. bVBB+Z=SP6, Anders. Astrilds efwen-
tyr. Anstält på Sche"erinnan Atalanta med een 
mödosam wilfarelse, lyckelig ankompst til een 
Schantz uthi skogen, och änteligh ther på fölliande 
uthgång, a# honom för gudarna berättat tå den ehre-
borne och förnäme herren h. Jean David Schantz, 
och den ehreborne och dygderijke jung &u j. Elisa-
beth Sche#er, beginge sin bröllops-fäst i Upsala, åhr 
1670 den 12 maj. Til sin plichtz och skyldigheetz 
förklarning, dhe ährbare brudfolcken til tienst och 
behagh wälmeent giordt och præsenterat a# Andreas 
Wollimhaus. (Uppsala, 8I3;). H: o. (8:) s. Sista si-
dan med emblem i träsnitt. HäGad, med samtida 
marmorerad ryggremsa. Ur Ericsbergs bibliotek. 
 9:;;:–

Bröllopssaga på hexametervers, med texten på två si-
dor typogra/skt satta i form av två hjärtan. Om skild-
ringen av skogen i detta epos berättar Kerstin Ekman 
bl.a. om i sin bok Herrarna i skogen (!&&-). Elisabeth 
Sche(er (#$%&–,&) var äldsta barnet till Johannes 
Sche(erus och Regina Loccenia, medan general-
guvernementssekreteraren över Halland och Blekinge 
Johan David Schantz (#$++–,") var son till Karl X 
Gustavs sekreterare Johan Eberhard Schantz. Anders 
Wollimhaus (#$+,–#-!%), disputerade #$-$ under väl-
talighetsprofessorn Andreas Norcopensis presidium 
med De politica orbis Asiatici conservatione dissertatio 
och skrev även vers och skådespel.

JOHANN HEINRICH 
BOECLERUS

<=>?@ ABC@DCE> F=BEGBDHI  (#$##–-!) professor i 
vältalighet i Strassburg. Han kallades till den skytteanska 
professuren i Uppsala #$+- men avböjde, och rekommen-
derade istället Johannes Sche(erus. År #$+, kom han ändå 
till Uppsala, som professor i vältalighet och #$%# utnämn-
des han till rikshistoriograf. E'er kon)ikter med både stu-
denter och kollegor återvände han dock redan året därpå 
till Strassburg.

8<3. >VKNBKOP6, Johann Heinrich. De rebus 
seculi post Christum natum decimi sexti liber 
memorialis cum commentario. Strassburg, Geor-
gii Andreae DolhopR, 8I9:. 9: o. (<), + AI, 93–2:2 
s. Samtida pergamentband.  2:;;:–

VD#- !.:.!.%,$Q. Troligen första upplagan. Ett ny-
tryck utkom i Kiel #$,-. Postumt utgiven krönika om 
vad som skett år för år #%&#–#$&#. 

>VKNBKOP6, Johann Heinrich. Dissertatio de 
comparanda latinæ lingvæ facultate. Se ScheFe-
rus ”De stylo exercitiisque…”, 8II: resp. 8IA;.

8<9. >VKNBKOP6, Johann Heinrich. Elogium 
Linnarti Torstensonii tumulo dicatum. Stock-
holm, Ex oRcina Janssoniana, 8I:8. Folio. (<3) s. 
Fläckigt titelblad, andra bladet med reva i nedre 
hörn, genomgående liten fuktrand. HäGad, med 
svart pappersrygg.  H;;;:–

Warmholtz -+,-. Första upplagan av Boeclerus tal vid 
Lennart Torstenssons grav. Ovanlig. Ett nytryck gjor-
des i densammes Orationes et programmata academica 
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cum quibusdam ejus poematibus, Strassburg #$%+, 
(sid. #&"–#.#), med ett omtryck #-&%. Hållet samma år 
som Boeclerus blev rikshistoriograf. 

8<A. >VKNBKOP6, Johann Heinrich. Historia 
belli danici, annis ;<>?, ;<>>, ;<>@ gesti; scripta à 
Johanne Henrico Boeclero. Accesit index cujus insti-
tutum epistola ad lectorem operi præmissa exponit. 
Stockholm, Nicolai WankijF, 8I3I. H: o. (<<), + :9;, 
+ H9, + (I<) s. Titel och dedikation tryckta i rött 
och svart. Enstaka småJäckar. Välbevarat samtida 
skinnband, ryggen med upphöjda bind och med 
blindpressade pärmar, röda och blå snitt.  9;;;:–

Collijn sp. ,-. Warmholtz +!%&. Sista blanka bladet 
saknas. Fint exemplar av första upplagan. En ny, och 
försämrad, upplaga utkom i Strassburg #$-,. Den an-
dra pagineringsföljden innehåller med nytt titelblad 
fredsfördraget mellan Kristina och Kristian IV #$+%, 
Brömsebrofreden. Detta är Boeclerus huvudarbete i 
svensk historia och hans främsta prestation som 
svensk rikshistoriograf. Det utgavs dock postumt av 
Johan Bergenhielm, som försåg det med fredstrakta-
ten och ett register. 

82;. >VKNBKOP6, Johann Heinrich. Historia 
belli sveco-danica. Opus posthumi et authoris auto-
grapho. Strassburg, 8I3A. Grav. titel, + (<H), + 28H 
s., 28:–2<; bl., 2<8–2A< s. Genomgående lager-
Jäckig, fuktränder i början och ett par små hål i 
marginalen. Samtida halvpergamentband, röda 
snitt. Bengt Löws namnteckning.  <:;;:–

Collijn sp. ,-. Warmholtz +!%& not. Andra upplagan, 
den första publicerades i Stockholm #$-$. Denna  
andra upplaga är, enligt Warmholtz, försämrad, till-
lagt är dock ett brev från Boeclerus till Björnclou och 
en dedikation till drottning Kristina.

#.&. Historia belli sveco-danica
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828. >VKNBKOP6 , Johann Heinrich. In C. 
Corn. Taciti qvinqve libros histor. superstites, 
annotatio politica. Strassburg, Friderici Spoor, 
8IH9. H: o. (H), + 8A<, + (H) s. Titel tryckt i rött och 
svart. Sammanbunden med:
>VKNBKOP6, Johann Heinrich (pres.) || TOK+-
B+QU , Melchior (resp.) Specimen subtilitatum 
politicarum et aulicarum. Diss. Strassburg, Fri-
derici Spoor, 8IH9. H: o. (<), + <9, + (<) s. Samman-
bunden med:
>VKNBKOP6, Johann Heinrich. In C. Cornel. 
Taciti, XV. capita priora lib. I. Annal. Commen-
tarius. Strassburg, Joannis Philippi Mûlbit, 8IH2. 
H: o. (3), + (blank), + <I2 s. Titel tryckt i rött och 
svart. Fuktrand sid. 8–<. Sammanbunden med:
>VKNBKOP6, Johann Heinrich (utg. & förord). 
Historia Caroli Magni imperatoris Romani. Ex 
præcipuis scriptoribus eorum temporum concinnata, 
studio Johannis Ioachimi Frantzii, Argentoratensi. 
Accessit Eginhardi Carolus, et præfatio Iohannis 
Henrici Boecleri, qua institutum hujus opusculi 
declaratur. Strassburg, Joannis Philippi Mûlbit, 
8IHH. H: o. (9), + 8<; s. Titel tryckt i rött och svart. 
Sammanbunden med:
>VKNBKOP6 , Johann Heinrich. De auspicio  
regio liber. Strassburg, Ioh. Phil. Mûlbii, 8IH:. 
H: o. (9), + I< s. Samtida pergamentband med ”I H 
Boecleri Opuscula Varia” i bläck på ryggen. För-
sättsbladet med halvt bortriven gåvoinskiG och 
första titelbladet med överstrukna äldre namn-
teckningar. Från Cederhielms bibliotek på Säby 
och med Hammers exlibris.  A;;;:–

Fint samlingsband med fem tidiga arbeten av Boecle-
rus.

82<. >VKNBKOP6 , Johann Heinrich. Museum 
ad amicum. Editio secunda. Strassburg, apud S. 
Paulli, 8I3<. 9: o. IH,I3–8;H, + (<, blanka) s. Med 
träsnittsvinjett på titelbladet. Fuktrand och lätt 
solkig på sid. 8–H samt bruntonad med några små-
Jäckar på sid. 22–H9. Med liten bläckplump som 
täcker en bokstav i texten på s. 29. Trevligt nära 
samtida nött och lätt fuktskadat hfrbd med rester 
av handskriven nummeretikett på ryggen. Skinnet 
i röd nyans men kraGigt blekt mot vitt och rosa. 
Bakre pärmen med skada i pärmpappret och med 
smärre maskangrepp på insidan. Bitvis hårt skuren 
överst, ibland delvis in i sidhuvudet.  H;;;:–

VD#- .,:#+&--!W. Andra upplagan. Den första ut-
kom #$$.. Vinjetten avbildar en orm, på vars nacke en 
fågel slagit sig ner. Det omaka paret omslingrar texten 
”Simplex prudens”.
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822. >VKNBKOP6, Johann Heinrich. Orationes 
et programmata academica cum quibusdam ejus 
poematibus. Strassburg, Jo. Reinholdi Dulsseck-
eri, 83;:. H: o. (9), + :;9, + (8<) s. Titel tryckt i rött 
och svart. Enstaka Jäckar och fuktstänk. Samtida 
halvpergamentband med något trasiga röda mar-
morerade pärmpapper. Exlibris, och med Bengt 
Löws namnteckning i blyerts.  <:;;:–

Andra upplagan av detta samlingsverk med hyllnings- 
och begravningstal, först utgivet #$%+. Det innehåller 
bl.a. hans hyllningstal över drottning Kristina, hållet 
i Stockholm #$%&, och begravningstalet över Lennart 
Torstensson från #$%#, liksom akademiska tal över  
Tacitus, Vellejus Paterculus etc.

82H. YKBBK+P6 CSWKONPBP6, N. || >VKN-
BKOP6 , Johann Heinrich (utg.) C. Velleii Pa-
terculi hist. rom. ad M. Vinicius Cos. libri duo. 
Cum annotatis Johannis Henrici Bœcleri. Strass-
burg, Joan. Philippi Mülbii, 8IH<. 9: o. (8I), + (<<2), 
+ (blank), + 8HH, 8A:–2II, + (833) s. Titel tryckt i 
rött och svart. Sammanbunden med:
>VKNBKOP6, Johann Heinrich. Characteres po-
litici Velleiani. Strassburg, Joan. Philippi Mülbii, 
8IH<. 9: o. (8HH) s. Titel tryckt i rött och svart. Sam-
tida understrykningar och marginalanteckningar 
i bläck. Samtida pergamentband, med senare 
tryckt titeletikett. Ur biskop Eric Wallers biblio-
tek, med dess exlibris, samt med Andreas Gregorij 
namnteckning på titelbladet, daterad Stockholm 
8I:8, samt Friedricus Åhrbergs på försättsbladet, 
daterad 83H:.  2:;;:–

Schweiger s. ##!- och ##... Båda verken i första upp-
lagan. Bra proveniensexemplar. Första arbetet inne-
håller även ”1rasybulos Paci/cator, sive De amne-
stia”, liksom Boeclerus långa kommentar. Det senare, 
Boeclerus politiska arbete om Velleius, utkom i nya 
upplagor #$$! och #$-!. Historikerna Tacitus och 
Velleius Paterculus ägnade Boeclerus speciellt intres-
se. I denna utgåva följer han Voss text från #$.,,  
men hans kommentarer är mer politiskt-moraliska än 
/lologiska. Eric Waller (#-.!–#"##) var biskop i Väster-
ås. Marginalanteckningarna i boken verkar tillhöra  
Andreas Gregorii, medan anteckningar på försätts-
bladet är av Åhrberg.

82:. B+C6+P6 , Justus. Politicorum, sive civilis 
doctrinæ libri sex, qvi ad principatum maxime 
spectant. Ex instituto Matthiæ Berneggeri, cum 
indice accurato; praemissa dissertatione Joh. Heinr. 
Boecleri De politicis Lipsianis. Frankfurt & Leip-
zig, Joh. Henr. Ellingeri, 8I3H. 9: o. Grav. extra ti-
telblad, + (3:9) s. Samtida pergamentband. Bengt 
Löws namnteckning.  <:;;:–

Filologen Justus Lipsius (#%+-–#$&$) bidrag till stats-
kunskapen publicerades först av Plantin #%,&. Detta 
är den första upplagan som även innehåller Boeclerus 
avhandling om Lipsius politiska teori.



JOHA N FR EINSHEMIUS
<=>?@ JDBC@I>BKCHI (#$&"–$&) studerade tillsam-
mans med Sche(erus i Strassburg. #$+! blev han kallad 
till den skytteanska professuren i Uppsala. #$+- blev han 
av Kristina utnämnd till kunglig bibliotekarie och svensk 
rikshistoriograf. Han begärde avsked #$%# och återvände 
till Tyskland.

82I. ?OK+Q6=KZ+P6, Johan. Commentarii in 
libros superstites 8. Curtii Ru9. Strassburg, Laza-
ri Zezneri, 8I2A. 9: o. ):( 9, A9–2Y9. Svag fuktrand 
i nedre marginal, ett mindre hål genom det grave-
rade titelbladet eGer en borttagen namnteckning, 
med liten bildförlust. Samtida pergamentband. Ur 
Christian Hammers bibliotek, med dess exlibris, 
Erik Wiréns exlibris samt med Eric Er. Tunelius 
namnteckning.  2:;;:–

Schweiger I, s. ..&. Första upplagan av Freinshemius 
omsorgsfulla och viktiga kommentarer till Curtius 
Rufus. Av ekonomiska svårigheter dock publicerad 
utan vare sig textutgåva eller register. Johan Freinshe-
mius (#$&"–$&), studerade tillsammans med Sche(e-
rus i Strassburg under Matthias Bernegger, vars dotter 
han sedan gi'e sig med. Han blev först uppmärk-
sammad som /lolog med sina utgåvor av Florus (#$.!) 
och Curtius (#$.,). Dessa utgavs i nära samarbete med  
läraren Bernegger, som i sitt hus hade ett eget tryckeri. 

823. ?OK+Q6=KZ+P6, Johan. Harangve pane-
gyriqve à la vertu & l’ honneur de la serenis. prin-
cesse & dame, madame Christine, reyne de Svede, 
des goths & wandales, &c. Faites en latin par M. 
Iean Freinshemius, historiog. & profess. royal dans 

#.$. Commentarii in libros superstites &. Curtii Ru$
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la tres-celebre université d’Ubsale, quand sa majesté 
celebroit le premier jour de la vingt-uniéme année de 
sa nativité, à Stockholm le 8 decembre 1647. Et tradu-
it en &ançois par monsieur Jonas Hambræus… Paris, 
P. Des-Hayes & A. Cellier, 8I::. 8I:o. (<;), + 82H s. 
Senare pergamentband, guldornerad rygg med röd 
titeletikett. Bengt Löws namnteckning.  89;;:–

Warmholtz +!"# not. Första franska utgåvan av 
Freinshemius hyllningstal till drottning Kristina. Det 
återges även i andra delen av Arckenholtz’s Memoires 
concernant… Christine. Talet hölls #$+- för att hylla 
Kristina på hennes !!-årsdag, och det latinska origi-
nalet trycktes samma år. Översättaren till franska, 
Jonas Hambraeus (#%""–#$-#), var sedan #$!$ svensk 
predikant i den lutheranska kyrkan i Paris, och från 
#$!" professor i orientaliska språk vid Paris universi-
tet. Han var även från #$.% verksam vid svenska am-
bassaden i Paris, under den svenska ambassadören 
Hugo Grotius. Bland hans övriga översättningar /nns 
två av Johannes Messenius till franska.

829. ?OK+Q6=KZ+P6 , Johan. Specimen. Pa-
raphraseos. Cornelianæ. Primum. C. Taciti. 
Fragmentum. Hoc. Est. Tiberiani. Principatus. 
Qvindecim. Annos. Compraehendens. Et. Cum. 
Versionibus. Lingvarum. Qvinqve. Comparatvm. 
Strassburg, Berneggerianis, 8IH8. 9: o. ):(H, A9–
Cc9, DdH, A9–N9. Blad C8 med papperslagning i 
marginalen, samt enstaka småJäckar. Pergament-
band från 83;;-talet. Ur Christian Hammers bib-
liotek, med hans exlibris, samt äldre ägarnamn-
teckning. Fint exemplar.  2:;;:–

Schweiger II, s. #&.%. Första upplagan av Freinshemius 
parafraser över Tacitus, tryckt i Berneggers eget 
tryckeri. Johan Freinshemius blev först uppmärksam-

mad som /lolog med sin utgåva av Florus (#$.!), i nära 
samarbete med läraren Bernegger. Dessa samarbetade 
även vid utgivandet av Tacitus (#$."). Tacitus till-
hörde de författare som Freinshemius i Sverige re-
kommenderade drottning Kristina, och diskuterade 
med henne. Uppmuntrad av henne, utgav han även i 
Stockholm #$+, första delen av sina kompletteringar 
av Livius förlorade böcker, ”Supplementorum Livia-
norum ad Christiam Reginam”. 

Dedikation &ån Freinshemius!
82A. ?OK+Q6=KZ+P6 , Johan. Specimen. Pa-
raphraseos. Cornelianæ. Primum. C. Taciti. 
Fragmentum. Hoc. Est. Tiberiani. Principatus. 
Qvindecim. Annos. Compraehendens. Et. Cum. 
Versionibus. Lingvarum. Qvinqve. Comparatvm. 
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Strassburg, Berneggerianis, 8IH8. 9: o. ):(H, A9–
Cc9, DdH, A9–N9. Titelbladet med skrapmärken 
och fuktrand de första 8; bladen. Samtida perga-
mentband. Lång latinsk egenhändigt handskriven 
dedikation på försättsbladet i bläck från Freins-
hemius till Henric Rosenius, daterad januari 8IH<! 
Titelbladet med svartstämpel. A;;;:–

Schweiger II, s. #&.%. Lindahl, Från Braut-Anund till 
Vilhelm Ekelund (#,,,), s. %%–%". Första upplagan av 
Freinshemius parafraser över Tacitus, med samtida 
dedikation! Henric Rosenius (#$!,–#-&.) föddes i Re-
val och var son till Bogislav von Rosen. Han gjorde en 
militär karriär och gi'e sig i Sverige med Elisabeth 
Helen von Uexküll. 

8H;. ?OK+Q6=KZ+P6 , Johan. Supplemen-
torum livianorum ad Christinam reginam decas 
auctore I. Freinshemio. Stockholm, Joh. Jansso-
nium, 8IHA. 8<: o. Grav. titel, + (<<), + :8<, + (<) s. 
Små hål blad *A samt blad A2 med bokstavsförlust. 
Något Jäckig inledningsvis. Samtida pergament-
band. Med Carl Redlichs exlibris, Börje Israelsons 
biblioteksstämpel på eGersättsbladet samt Miles 
namnteckning på det graverade titelbladet, da-
terad 89<:. Försättsbladet med bortklippt äldre 
namntecking upptill.  <:;;:–

Collijn sp. %!-. Med tryckt dedikation till drottning 
Kristina. Något tryckt titelblad /nns ej. Ett supple-
ment till Livius med ersättningstext för de förlorade 
böckerna. En liknande komplettering gjorde Freins-
hemius även åt Tacitus och Curtius Rufus. Detta är 
första delen. En fortsättning publicerade han e'er att 
han lämnat Sverige. Liksom Freinshemius och många 
andra var även boktryckaren Jansson från Holland en 
av de som inkallats av drottning Kristina. 

8H8. NPOW+P6 OP?P6, duintus || 6\BY+P6, 
Johannes. Q. Curtii Ru9 historiske skri:er och 
sannfärdige berättelser om konungens a# Macedo-
nien Alexandri then stores, förde krijg och widtbe-
kandte gärningar, verterade på swenske språket af 
Johan Sylvio. Stockholm, å nyo tryckte och uplag-
de af Henrich Keyser, 8IA:. 9: o. (8I), + I8I s. Titel 
och dedikation tryckta i rött och svart. Lätta lager-
Jäckar och enstaka småJäckar, något större på sid. 
893–899, <93–<99 och :22–:2H, samt spår av lim på 
s. <28, <HA och <39. Något nött samtida skinnband, 
blindpressad rygg med upphöjda bind. Försättsbla-
det delvis fastklistrat på främre pärmen och med 
Jean Pierre Lindstedts nära samtida ägarnamn-
teckning i bläck, samt Hans Petter Lindstedts dito 
på främre snitt. Trevligt exemplar.  :;;;:–

Collijn sp. #,$. Utgiven med översättning även av Jo-
han Freinshemius kompletteringar till de förlorade 
första och andra böckerna, ”Tillsättning uthi thet 
som i Luinti Curtii historia manglat hafwer”. Den 
första svenska utgåvan kom #$"!.

8H<. WSN+WP6  || >KOQKUUKO ,  Matthias 
(utg.) C. Cornelius Tacitus. Accurante Matthia 
Berneggero. Strassburg, Hæredes Lazari Zezneri, 
8I29. 9: o. Grav. titel, + a<–9, b8, A9–2D9, 2E3, 
2F9–HA9, HB8. Det troligen blanka bladet 2E9 
saknas. Enstaka bläck- och småJäckar. Det grave-
rade titelbladet skuret i nederkant, Jäckar i inled-
ningen, blad aI med äldre papperslagning. Nött 
samtida pergamentband. Ägarnamnteckning och 
gåvoanteckning från Per Hierta till Gustaf Rud-
beck, daterad 8A;H. <;;;:–
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VD#- #:&+$,"%L. Schweiger II, s. #&&!. En av tre vari-
anter av första upplagan av Matthias Berneggers ut-
gåva av Tacitus, denna med ett ”U” som initial på A#-
bladet istället för ett ”V”. Den utgavs av Bernegger i 
samarbete med eleven och svärsonen Johan Freinshe-
mius. Denne har skrivit dedikationen och de utförliga 
noterna. Det omfattande indexet är sammanställt av 
Johans yngre bror Melchior Freinsheim. Liksom vid 
de tidigare samarbetena mellan Bernegger och Freins-
hemius (Justinus #$.# och Florus #$.!), så /ck Freins-
hemius stor del av äran för utgåvan.

8H2. ?OK+Q6=KZ+P6, Abraham. Serenissimæ 
ac potentissimæ principes ac dominae Dn. Chris-
tinae D.G. suedorum, gothorum, vandalorumque 
&c. reginæ natalis quartus et vicesimus panegyrica 
oratione in :orentissima Argentoratensium Acade-
mia a.D. VIII. decembris M. DC. XLIX, publice 
celebratus ab Abrahamo Freinshemio. (Strassburg), 
Johannes Pickel, (8IHA). Folio. (8:) s. Fläckar på ti-
telsidan och med lätta fuktränder. Tagen ur band. 
 <:;;:–

Warmholtz +.#", med något annorlunda titel då han 
endast har andrahandsuppgi'er om verket. VD#- 
.,:#$!.+#N. Hyllningstal till drottning Kristina på 
hennes !+-årsdag, hållet i Strassburg av Johan Freins-
hemius brorson Abraham.

JOHA NNES LOCCENIUS
<=>?@@BI M=EEB@CHI (#%,"–#$--) blev jur. dr. i Lei-
den #$!% och samma år kallad till historieprofessuren i 
Uppsala. #$!" blir han professor skytteanus, #$+" universi-
tetsbibliotekarie, #$%# rikshistoriograf och #$$- assessor i 
antikvitetskollegiet. Sche(erus gi'e sig med hans dotter 
Regina.

8HH . BVNNKQ+P6 , Johannes. Antiquitatum 
Sveo-Gothicarum, cum huius ævi moribus, insti-
tutis ac ritibus indigenis pro re nata comparatarum 
libris tres. Stockholm, Henrici Keiser, (8IH3). 8<: o. 
(8:), + (blank), + 23<, + (H) s. Sid. 8A8–<8H med hop-
pande paginering. Lätt fuktrand mot slutet. Sam-
tida pergamentband. Med samtida ägaranteck-
ning i bläck på titelbladet av Nicolaus Loeander 
Holmiae, M. G. Runkrantz 8983 i bläck på främre 
pärmens insida och Bengt Löws i blyerts på för-
sättsbladet. Det graverade titelbladet saknas som 
nästan alltid.  H;;;:–

Collijn sp. %!-. Warmholtz #+#$. Första och sällsynta 
upplagan av Antiquitatum …, Loccenius svenska kul-
turhistoria. Den utkom sedan som separat ny upplaga 
#$-& (se nedan nummer #%-), samt som separat bihang 
till första (#$%+) och tredje (#$-$) upplagorna av hans 
svenska historia. Ett av de första försöken att använda 
det äldre svenska lagmaterialet som källa till medelti-
dens materiella och andliga kultur och ansedd som ett 
av Loccenius främsta arbeten. 

8H:. BVNNKQ+P6 , Johannes. Antiquitatum 
Sveo-Gothicarum, cum huius ævi moribus, insti-
tutis ac ritibus indigenis pro re nata comparatarum 
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libris tres. Stockholm, Henrici Keiser, (8IH3). 8<: o. 
Grav. extra titelblad, + (8:), + (blank), + 23<, + (H) s. 
Sid. 8A8–<8H med hoppande paginering. Sid. 2I3–
I9 med veck i papperet och därav liten textförlust. 
Samtida understrykningar i bläck. Samtida perga-
mentband. Delvis utsuddad äldre ägaranteckning 
i bläck på titelsidan, övre snittet med bläckinitia-
lerna ”GL.” Ur L. F. Rääfs bibliotek, med dess ex-
libris.  A;;;:–

Collijn sp. %!-. Warmholtz #+#$. Den sällsynta första 
upplagan av Loccenius svenska kulturhistoria, Anti-
quitatum …, och här med det nästan alltid saknade 
graverade titelbladet.

8HI. BVNNKQ+P6, Johannes. De iure mariti-
mo & navali libris tres. Stockholm, Joannis Jans-
sonii, 8I:8. 8I:o. Grav. extra titelblad, + 2–<99, + 
(8) s. Två små genomgående maskhål. Ställvis hårt 
skuren och på sid. <H:–<HI med lätt bokstavsför-
lust. Saknar ett erratablad på slutet. Nött samtida 
skinnband, hål i ryggen med senare pappers-
etiketter. Engelskt exlibris för Iohn Markis av 
Tweeddale, Earl av GiFord.  :;;;:–

Collijn sp. %!,. Första upplagan av Loccenius jämfö-
rande sjörätt, med det sällsynta graverade titelbladet 
(men utan erratablad på slutet). Det tryckta titelbla-
det anger #$%& som tryckår men det graverade #$%# 
och förordet är daterat !& februari #$%#. En andra 
upplaga kom #$%! och en tredje, tillsammans med 
hans latinska översättning av sjölagen, utkom #$-+. 
Det är en framställning av den allmänna sjörätten, 
som dock inte enbart byggde på den romerska sjörät-
ten, utan även på svenskarnas och grannfolkens äldre 
och nyare sjörätt. Se Björne sid. !"f.

#+-. De iure maritimo & navali libris tres
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8H3. BVNNKQ+P6 , Johannes. De iure mariti-
mo & navali libris tres. Stockholm, Joannis Jans-
sonii, 8I:8. 8I:o. Grav. extra titelblad, + 2–<99, +  
(2) s. Lätt fuktrand på enstaka sidor och bortklippt 
namnteckning nedtill på det graverade titelbladet. 
Samtida pergamentband, med delvis bortriven 
pappersetikett på ryggen samt rester av handtextad 
titel. Ur Ericsbergs bibliotek.  A;;;:–

Collijn sp. %!,. Första upplagan av Loccenius jäm-
förande sjörätt, med både det sällsynta graverade  
titelbladet och erratabladet.

8H9. BVNNKQ+P6, Johannes. Jus maritimum, 
lingvâ sveticâ conscriptum, à Johanne Loccenio. Ac-
cedunt Johannes Loccenii De jure maritimo libris 
tres, cum regni Sveciæ & aliorum populorum legibus 
maritimis collati; variorum casuum decisionibus 
additis. Stockholm, Nicolai Wankivii, 8I3H. 9: o. 
(<;), + :I<, + (<) s. Välbevarat samtida pergament-
band, med blindpräglad rygg och pärmar, röda 
stänksnitt, och bevarade spännen, ett fäste dock 
trasigt. Frampärmen med ”Iean Schäder, 8I3H” 
präglat i svart. Ur Ericsbergs bibliotek.  8H;;;:–

Collijn sp. +,&. Fint exemplar av den tredje upplagan 
av Loccenius allmänna sjörätt, utgiven tillsammans 
med hans latinska översättning av #$$--års svenska 
sjölag. Första upplagan av sjörätten utgavs #$%# med 
titeln De iure maritimo & navali libris tres och en andra 
utgavs #$%!. Den tidigare ägaren Johan Schäder var 
från Åland och disputerade pro exercitio med femte 
delen av De stylo illiusque exercitiis ad veterum consue-
tudinem under Johannes Sche(erus presidium #$%% 
(Marklin, supplement, s. !..) och pro gradu #$%% med 
avhandlingen De justitia under Olaus Unonius presi-
dium (Lidén s. +"-). !"#. Jus maritimum
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8HA. BVNNKQ+P6, Johannes. Dissertatiuncula 
de migrationibus populorum in genere, et in specie 
gothorum sveonumque veterum, eorumque propaga-
tione, fortunâ ac rebus gestis apud exteros. Uppsala, 
Eschilli Mattiæ, 8I<9. 9: o. (8I) s. Lätt Jäckig. Sam-
manbunden med:
BVNNKQ+P6, Johannes. Dissertationes duæ, I. 
de Scythis veteribus, eorumque ortu, propagatio-
ne reip. forma, moribus ac fortitudine, in genere. 
II. De svecis ac gothis separatim, eorumque politiæ 
vel regni constitutione, institutis civilibus, moribus 
av fortitudine militari. Uppsala, Eschilli Matthiæ, 
8I<9. 9: o. (AH) s. Lätt Jäckig. Bundna eGer:
BVNNKQ+P6 , Johannes. Antiquitatum Sveo-
Gothicarum libri tres. In quibus prisci sveonum 
et gothorum mores, status regni atque instituta 
cum hodiernis, pro re nata, comparantur; leges pa-
triæ passim, variaque auctorum loca illustrantur et 
explicantur. Editio tertia emendatior & auctior. 
Accedit nunc index rerum et verborum. Uppsala, 
Henricus Curio, 8I3;. 9: o. (9), + <8;, + (8H) s. Nära 
skuren nedtill. Sammanbunden med:
6N=K??KOP6 , Johannes. Upsalia cujus occasio-
ne plurima in religione, sacris, festis, regum electio-
nibus, creationibus magistratuum, concessionibus 
dignitatum, funerationibus, & similibus, olim per 
septentrionem & vicinos germanos, gallos, brittanos, 
omneque pæne occidentem usurpata explicantur, lo-
ciq; bene multi veterum aliorumq; auctorum emen-
dantur atque illustrantur. Uppsala, Henricus Cu-
rio, 8III. 9: o. (8<), + 8A<, 8A:–H;I s. Två träsnitts-
illustrationer i texten. Delvis med hoppande pa-

gineringsföljd. Samtida pergamentband, med Ent 
handtextade titlar på ryggen. Handtextade index i 
bläck på för- och eGersättsbladen. Försättsbladet 
med bortklippt namnteckning. Ur C. H. Braads 
bibliotek med dennes namnteckning på samtliga 
titelblad, med en äldre Gustav Retzius namnteck-
ning på frampärmens insida, och ur Ericsbergs bib-
liotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris (variant 
8). Med Warmholtznummer inskrivna med bläck 
på varje titelblad, troligen av C. J. Bonde.  89;;;:–

Collijn sp. %!" resp. "!#. Warmholtz #!,%, #+#%, #+#$ 
resp. .+". Carlander II, %,-f. resp. III s. %$". Samlings-
volym med bl.a. två sällsynta småskri'er av Locceni-
us. Den första är ett inlägg om svearnas och göterna 
tidiga folkvandringar, ett i tiden viktigt ämne, och 
den andra är ett förarbete till Antiquitatum, Locce-
nius svenska kulturhistoria. Även den föreligger här, i 
tredje upplagan. Carl Jedvard Bonde på Ericsberg 
samlade huvudsakligen på svensk historia, och ingen 
har nog lyckats komma närmare en komplett Warm-
holtzsamling än han. Även Ostindiefararen Chris-
topher Henrik Braad (#-!"–"#) var en framstående 
litterär samlare med ett stort bibliotek i historia och 
antikviteterna.

8:;. BVNNKQ+P6 , Johannes. Exercitationes 
juris, in quibus præter aliarum gentium leges, cum 
jure Svecano jus Romanu pro instituti ratione bre-
viter ac succinctè confertur, &, quoties opus videtur, 
ad normam juris divini revocatur. Impensis autho-
ris. Uppsala, Æschill. M(atthæi), 8I2A. H: o. (8<3) 
blad (sista bladet blankt). Med mycket ojämn ark-
signering! Titel tryckt inom träsnittsram. Blad 
E2 lagat med förlust av en bokstav, O8 med reva 
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utan förlust. Samtida anteckningar och bläckun-
derstrykningar. Samtida pergamentband. Från det 
Falkenbergska biblioteket på Brokind. Med Gus-
taf Perssons (Natt och Dag) ägarnamnteckning 
på titelbladet, daterad 8IH;, Melcher Falkenbergs 
graverade vapenexlibris resp. Kurt Winbergs exli-
bris på frampärmens insida, samt J. E. Almquists 
namnteckning, daterad 8A23.  8<;;;:–

Collijn sp. %!"f. Almquist s. ##%. Carlander II, %.%(. 
Björne s. !-f. Träsnittsramen är densamma som an-
vändes till Nya Testamentet #%+,–%&. Fint exemplar 
av första upplagan av Loccenius första större rätts-
vetenskapliga arbete! Det tillkom när Loccenius var 
professor i romersk rätt och var avsedd att vara en 
handbok i detta ämne. Det är även hans första bok 
som dessutom behandlar svensk rätt, även om den de-
len är av ringa betydelse. En andra upplaga av Exerci-
tationes trycktes som bilaga till den andra upplagan av 
Synopsis (#$%.), med separat paginering, sedan inarbe-
tade Loccenius texten helt till den tredje och kra'igt 
utökade upplagan av Synopsis (#$-.). Som forskare 
och lärare i svensk rätt introducerade Loccenius rätts-
vetenskapen i Sverige.

8:8. Som ovan. Fuktrand i nedre hörn genom 
H- och I arken och med lagerJäckar mot slutet. 
Mycket Ent samtida pergamenband med guldor-
nerad rygg med handtextad titel, guldornerade 
pärmar med dubbla ramlinjer, blommor i hörnen 
och medaljong i mitten. Med gammal grevlig 
stämpel ”C:T: A.” pressad i svart på frampärmen. 
Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes 
exlibris (variant 8). 89;;;:–

#%#. Exercitationes juris
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8:<. BVNNKQ+P6 , Johannes. Historiæ rerum 
svecicarum, a primo rege Sveciæ usque ad Caroli 
Gustavi regis Sveciæ, obitum deductæ, libri novem. 
Uppsala, Henrici Curionis, (8II<). 9: o. (8<), + 988, 
+ (88), + :; s. Enstaka Jäckar samt två små hål i 
marginalen. Samtida pergamentband. Sebastianus 
Edvardus samtida namnteckning i bläck på titel-
sidan, med årtalet 8II< ifyllt, samt anteckningar 
på försättsblad. Bengt Löws namnteckning i bly-
erts och Sven Walls exlibris.  <:;;:–

Collijn sp. %!,. Warmholtz !%#". Andra upplagan  
av Loccenius allmänna svenska historia, dock den  
första med denna titel. Första upplagan från #$%+, 
som hade titeln Rerum Svecicarum, är ett betydligt 
mindre fast mer källkritiskt arbete och börjar ”en-
dast” med Ansgars samtida kung Björn och går fram 
till Gustav Vasa (se nedan nr. #$.). Denna andra upp-
laga börjar med Oden och går fram till Karl X Gustavs 
död. Loccenius har fått anpassa sig e'er den svenska 
historietraditionen.

8:2. BVNNKQ+P6 , Johannes. Historiæ svecanæ 
a primo rege Sveciæ usque ad Carolum XI regem 
Sveciæ, deductæ, libri novem, secunda editione 
multò auctiores & emendatiores. Accedunt antiqui-
tatum Sveo-Gothicarum, cum hodierna institutis 
comparatatum, libri tres. Frankfurt & Leipzig, 
Joachim Wildii, 8I3I. H: o. Grav. porträtt, + grav. 
dedikation, + (8H), + A:H, + (:A), + (blank) + (8I), + 
8<;, 88A–82A, + (88) s. Titeln tryckt i rött och svart. 
Genomgående Jäckig, maskhål i yttre nedre mar-
ginal i början, och titelbladet samt det graverade 
dedikationbladet med bortklippt namnteckning 
nedtill. Äldre namnteckningar. Samtida perga-

mentband med liten skada på bakpärmen.  2:;;:–
Collijn sp. %!, & %!". Warmholtz !%#". Egentligen 
tredje upplagan, och den största, av Loccenius svenska 
historia. Den första kom #$%+ och den andra #$$! (se 
ovan), båda dock med annorlunda titlar. Denna ”tred-
je” upplaga är utökad med register, handskri'sför-
teckning och försedd med en samling traktater rö-
rande tiden #$+%–#$$&. Det graverade porträttet före-
ställer Karl XI. Den tillhörande skri'en Antiquitatum 
är i 0ärde upplagan och är en omfattande svensk kul-
turhistoria. Den brukar anses som ett av Loccenius 
bästa arbeten. Första upplagan utkom #$+-.

8:H. BVNNKQ+P6 , Johannes (övers.) Legum 
W. Gothicarum in Svionia liber, quem e gothico 
in latinum convertit Johannes Loccenius, uberi-
oribus notis ac animadversionibus illustravit Ca-
rolus Lundius, edidit autem Olavus Rudbeckius. 
Uppsala, (Rudbeckska tryckeriet, 8IA:). Folio. 
(89), + 8H9 s. Lätta Jäckar på titelbladet, annars 
ren inlaga. Hfrbd från mitten av 83;;-talet med 
rikt guldornerad, något nött rygg, beige ryggtitel-
etikett och upphöjda bind, stänkta snitt. Ur G. 
A. Sparres bibliotek och från Trolleholm. De tre 
dedikationsbladen saknas.  A;;;:–

Collijn sp. +",. Rudbeck .$. Bibl. Rudbeckiana -%&. 
Warmholtz "#.-, ”räknas med rätta ibland sällsynta 
böcker”. Uppsala brand år #-&! slukade sannolikt en 
stor del av upplagan. De saknade dedikationsbladen 
har aldrig varit inbundna i detta exemplar. Detta är  
Johannes Loccenius latinska översättning av västgöta-
lagen. Den utgavs postumt genom Olof Rudbecks och 
Carl Lundius försorg, vilka även försåg den med kom-
mentarer. De gav även år #-&& ut hans motsvarande 
översättning av Upplandslagen.
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8::. BVNNKQ+P6 , Johannes. Lexicon juris 
sveo-Gothici. Quantâ 0eri potuit industriâ col-
lectum & concinnatum. Stockholm, Henrici Key-
sers, 8I:8. 8<: o. *8, A8<–G8<, HI. Fuktrand genom  
B-, G- och H-arken. Samtida pergamentband. J. P. 
Almgrens namnteckning på frampärmens insida, 
daterad 83A9. Ur Ericsbergs bibliotek.  8<;;;:–

Collijn sp. %.&. Almquist s. ##$. Första sällsynta uppla-
gan av Loccenius juridiska lexikon. Den andra utkom 
#$$% och en tredje #$-+. Behovet av ett lexikon som 
de/nierade och översatte det ålderdomliga svenska 
rättsspråket till latin var stort. Loccenius arbetade 
även ständigt vidare på sitt lexikon och varje ny upp-
laga innebar förbättringar. På slutet /nns ett ”Expli-
catio perigrinarum aliquot dictionum feudalium”,  
i vilket en mängd feodala termer förklaras ha ger-
manskt (d.v.s. langobardiskt och gotiskt) ursprung.

8:I. BVNNKQ+P6 , Johannes. Lexicon juris 
sveo-Gothici collectore Johanne Loccenio. Accedit 
index explicationis dictionum feudalium. Editio 
secunda emendatior & auctior, addito etiam novo 
indice, continente simul veterum juris sveo-gothici 
verborum interpretationem sveticam. Uppsala, 
Henricus Curio, 8II:. 9: o. (H), + <I3, + (8), + 8I s. 
Sammanbunden med:
C\QSN[KO, Cornelis. Primodiorum juris Jus-
tinianæi de multia, sive vtiliorum & maxime 
necessariorum ex libris IV. Institutionum juris, 
curiosa selectio; auctore Cornelio Pynacker. Upp-
sala, Henricus Curio, 8IIA. 9: o. (<), + 39 s. Samtida 
pergamentband. Med A. Schütz namnteckning på 
titelbladet och med C. Gustaf Strokirks exlibris. 
Fint exemplar.  I;;;:–

Collijn sp. %.& resp. -%#. Almquist s. ##$. Andra upp-
lagan av Loccenius lexikon. De extra #$ sidorna i slu-
tet av lexikonet (här bundna i slutet e'er Pynacker) 
består av det o'a felande tillägget ”Auctarium lexici 
juris, et speciatim legum Westro-gothicarum, West-
mannicarum & Sudermannicarum”, som endast ut-
kom till denna andra upplaga. Det förekommer dock 
även bundet tillsammans med tredje upplagan. Första 
upplagan utkom #$%# och en tredje #$-+. Cornelius 
Pynacker, eller Pijnacker, (#%-&–#$+%), var neder-
ländsk jurist och professor i Leiden, Groningen och 
Franecker. Detta är det enda verk av honom som 
trycktes i Sverige.

8:3. BVNNKQ+P6 , Johannes. Lexicon juris 
sveo-gothici collectore Johanne Loccenio. Accedit 
index explicationis dictionum feudalium. Editio 
secunda emendatior & auctior, addito etiam novo 
indice, continente simul veterum juris sveo-gothici 
verborum interpretationem sveticam. Uppsala, 
Henricus Curio, 8II:. 9: o. (H), + <I3, + (8), + 8I 
s. Samtida bläckanteckningar och enstaka bläck-
plumpar. Sammanbunden med:
BVNNKQ+P6 , Johannes. Antiquitatum sveo-
gothicarum libri tres. In quibus prisci sveonum et 
gothorum mores, status regni atque instituta cum 
hodiernis, pro re nata, comparantur; leges patriæ 
passim, variaque auctorum loca illustrantur et 
explicantur. Editio tertia emendatior & auctior. 
Accedit nunc index rerum et verborum. Uppsala, 
Henricus Curio, 8I3;. 9: o. (9), + <8;, + (8H) s.  
Sid. 823–8H< och 8I2–IH med små hål med textför-
lust. Samtida bläckanteckningar och småJäckar. 
Pergamentband från början av 83;;-talet med  
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något trasig blå ryggtiteletikett. Båda arbetena 
med Andreas Claudii Julinus ägarnamnteckning, 
i det förra fallet med inköpsdatum 83;2 och i  
det senare 83;<. På pärmens insida dennes namn-
teckning åter samt anteckning om att de köpts i 
Stockholm, kostade < riksdaler var och att inbind-
ningen kostat –:2;, samt ordspråket ”Ergo: Liber 
est meus, testis est Deus”. Från Vegeholms biblio-
tek med von Dübens exlibris och Magnus Flincks 
namnteckning.  I;;;:–

Collijn sp. %.& resp. sp. %!". Andra upplagan av Locce-
nius lexikon, och Antiquitatem i tredje. Första uppla-
gan av lexikonet utkom #$%# och en tredje #$-+. De 
ibland felande #$ sidorna i slutet av lexikonet består av 
tillägget ”Auctarium lexici juris, et speciatim legum 
Westro-gothicarum, Westmannicarum & Suderman-
nicarum”, och utkom endast till denna andra upplaga. 
Det åter/nns dock ibland även bundet med tredje upp-
lagan. Antiquitatum i den andra separata upplagan. 
Andreas Claudii Julinus var son till Clas Julinus och 
sonson till Andreas Magni Julinus. Han skrevs in vid 
Uppsala universitet !#/#& #$,! 

8:9. BVNNKQ+P6 , Johannes. Lexicon juris 
sueo-gothici labore & studio Johannis Loccenii 
IC. Ex variorum juris patrii peritorum propriisque 
observationibus collectum & conscriptum. Editio 
tertia, multo emendatior & auctior. Accedit ap-
pendix seu explicatio verborum gotho-teutonicorum 
juris feudalis. Stockholm, Henrici Keysers, 8I3H. 
9: o. 89I, + (8) s. Lättare lagerJäckar. Något nött 
samtida pergamentband, ryggen med handskriven 
pappersetikett. Äldre namnteckning i bläck på 
titelbladet samt annoteringar på bakre pärmens 
insida.  <:;;:–

#%-. Lexicon juris sveo-gothici
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Collijn sp. %.&. Almquist s. ##$. Tredje upplagan av 
lexikonet. Med rättelsebladet på slutet. Det /nns två 
varianter av rättelsebladet, vilka Collijn felaktigt 
anger som två blad. Första upplagan utkom #$%# och 
en utökad andra #$$%.

8:A. BVNNKQ+P6 , Johannes. Periodus impe-
riorum. Sive dissertationes historicô politicæ de cau-
sis incrementi & decrementi illustrium rerumpub. 
& monarchiarum, assyriæ, persicæ, macedonicæ, 
romanæ. Wittenberg, Johannis Helvvigii, (8I22). 
8<: o. (<H), + 2H;, + (8I) s. Enstaka samtida under-
strykningar med bläck. Titelbladet uppfodrat och 
med lagning i nedre hörn, med liten bokstavsför-
lust, samt årtalet 8I22 ditskrivet med bläck, följan-
de tre blad med papperlagning i nedre hörn, liksom 
blad A8<, B8, B9–88, etc. med lätt textförlust s. 822, 
Jäck s. 89: samt genomgående något brunJäckig. 
Bunden eGer:
6BK+TSQP6 , Johannes. De quatuor summis 
imperiis, libri tres in gratiam juventutis confecti: 
Nunc denuò acuratè recogniti, & ex veritate his-
torica emendati: Indicatis simul auctorum locis, 
quibus Sleidanus usus est, & monstratis materia-
rum seditus: Operâ & studia Henrici Meibomii. 
Wittenberg, hæredeum Clementis Bergeri, 8I2H. 
8<: o. (HH), + H3I, + (:H) s. Titel tryckt i rött och 
svart inom ram, ramen något skuren nedtill. Ge-
nomgående hårt skuren med smärre delbokstavs-
förluster av marginalnoter. Rikligt med samtida 
understrykningar och marginalanteckningar med 
bläck. Samtida skinnband, blindpräglad rygg med 
upphöjda bind och något nött beige titeletikett. 

Äldre namnteckning på första arbetets titelblad. 
Ur Christian Hammers bibliotek, med dess exli-
bris.  :;;;:–

Collijn sp. %.&. Första upplagan av Loccenius arbete 
om imperiers uppgång och fall, som vanligt exempli-
/erat genom de fyra bibliska fyra rikena. En svensk 
översättning utkom #-%". Johannes Sleidanus bok, 
som behandlar samma tema, utkom första gången 
#%%$ och är här utgiven av Henri Meibom den äldre. 
Trevligt samlingband med två verk som behandlar 
samma tema.

8I;. BVNNKQ+P6 , Johannes. Periodus impe-
riorum, thet är: Om the fyra forna stora rikens 
uphof, tilwäxt och undergång. Af &amledne 
professoren doct. Joh. Loccenio, år 1632 å latinska 
tungomålet författad, och högstsal. konung Gustaf 
Adolph dedicerad; Men nu först å swenskan öf-
wersatt. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 83:9. 9: o. 
(8<), + 83<, + (9) s. LagerJäckig samt med enstaka 
understrykningar med krita. Nött samtida hfrbd, 
ryggen med upphöjda bind och svart titelfält, trasig 
i övre kapitäl. Senare namnteckning på försättsbla-
det samt lätt kludd på bakre pärmens insida med 
kulspetspenna. 8:;;:–

Svensk översättning av J. Richardsson. Det latinska 
originalet utkom #$.. i Wittenberg. Behandlar i tur 
och ordning de bibliska fyra rikena, det Babyloniska 
och Assyriska, det Persiska, det Macedoniska eller 
Grekiska och det Romerska.

8I8. BVNNKQ+P6, Johannes. Politicarum dis-
sertationum syntagma. Amsterdam, I. Ianssoni-
um, 8IHH. 8<: o. Grav. titelblad, + (<<), + :H; s. Ge-
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nomgående med enstaka obetydliga lagerJäckar. 
Diskreta understrykningar och markeringar i 
bläck. Samtida välbevarat pergamentband med 
handskriven ryggtitel och senare handskriven år-
talsuppgiG nederst på ryggen. Det graverade titel-
bladet med anteckning i bläck nederst i marginalen 
daterad 8I:;. Arvid Posses lilla stämpel på pär-
mens insida. Ett mycket Ent exemplar.  3:;;:–

Collijn sp. %.#, som angivit både titeln från smutstitel-
bladet och, som här, från det graverade titelbladet. 
Detta är andra upplagan, med ändrad titel. Den första 
utkom i Leiden #$.- under titeln De ordinantia repu-
blica, dissertationum libri quatuor. Tryckt dedikation 
till Axel Oxenstierna. Enligt Björne utkom första upp-
lagan #$+! (sid. !,) och kallar det ”… ett omfattande 
arbete i något, som kunde kallas statsklokhet, …”.

8I<. Som ovan. Lite fuktJäckig. Samtida perga-
mentband med senare handmålad rygg med röda 
och blåa blommor. :;;;:–

8I2. BVNNKQ+P6 , Johannes. Rerum svecica-
rum historia a rege Berone tertio usque ad Ericum 
decimum quartum deducta, & pluribus locis, quam 
antehac, auctior edita. Accedunt Antiquitates sveo-
Gothicae. Stockholm, Johannis Jansonii, 8I:H. 9: o. 
(I), + H<I, + (9), + 8I9 s. Med tryckt dedikation till 
drottning Kristina. Bitvis hårt Jäckig med enstaka 
samtida marginalanteckningar med bläck. Sam-
manbunden med:
VBS+ , Ericus || BVNNKQ+P6 , Johannes (utg.) 
Historia Suecorum Gothorumque, a Johanne 
Loccenio iterum edita, & brevibus notis illustrata. 
Stockholm, Johannis Jansonii, 8I:H. 9: o. (9), + 

#$!. Politicarum dissertationum syntagma
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<8H, + (8) s. Samtida pergamentband. Nils Sand-
bergs exlibris samt ett Jertal äldre ägaranteck-
ningar.  H;;;:–

Collijn sp. %!, resp. $%-. Warmholtz !%#". Den första 
upplagan av Loccenius svenska historia. Detta Locce-
nius första försök till en svensk historia är också hans 
mest källkritiska. ”Den första kritiska och sovrade 
bilden av de svenska hävderna på latin för en euro-
peisk publik” (Lindroth). Den börjar vid Ansgars 
samtida kung Björn och går sedan fram t.o.m. Gustav 
Vasa. I de senare upplagorna, Historia rerum Svecica-
rum, från #$$! och den kra'igt utökade, Historiæ sve-
canæ, från #$-$, har Loccenius påverkats av den rå-
dande göticismen och börjar, i enlighet med den o*-
ciella historiedoktrinen, vid Oden och de tidigaste 
sagokungarna. Antiquitatum föreligger här i andra 
tryckningen, den första kom #$+-. Sammanbunden 
med den andra utgåvan av Ericus Olais svenska histo-
ria, den första svenska historien av en namngiven för-
fattare. Första utgåvan utgavs #$#% av Johannes Mes-
senius. En svensk översättning utkom #$-".

8IH. BVNNKQ+P6, Johannes. Rerum svecicarum 
historia a rege Berone tertio usque ad Ericum de-
cimum quartum deducta, & pluribus locis, quam 
antehac, auctior edita. Accedunt Antiquitates sveo-
Gothicae. Stockholm, Johannis Jansonii, 8I:H. 9: o. 
(I), + H<I, + (9), + 8I9 s. Med tryckt dedikation till 
drottning Kristina. Samtida pergamentband med 
E. Palmskiölds namnteckning på titelbladet samt 
Bengt Löws i blyerts.  3:;;:–

Bra associationsexemplar av den första upplagan av 
Loccenius svenska historia. Erik Palmskiöld (#$&"–
"$) blev riksarkivsekreterare #$%#, d.v.s. arkivets före-
ståndare, och den förste att systematiskt ordna och 
registrera arkivaliebeståndet.

Verelius exemplar!
8I:. Som ovan. Något hårt skuren upptill, med 
understrykningar och enstaka bläckannoteringar 
i marginalen. Litet brännhål sid. AA–8;; och åter-
kommande lätt fuktrand i kanten. Rikliga anno-
teringar sid. 2;–28 i Antiquitates. Välbevarat sam-
tida pergamentband med Carl Trolle Bondes för-
gyllda pärmstämpel ”CTB” på ryggen. Titeln med 
Olof Verelius överstrukna namnteckning! För-
sättsbladet med Fale Burenskiölds namnteckning 
och Carl Trolle Bondes exlibris på främre pärmens 
insida samt G. A. Sparres bläckanteckningar om 
exemplaret och dess provenienser. EGersättsbladet 
med 9 rader bläckanteckningar av Olof Verelius!
 2;;;;:–

Mycket bra associationsexemplar av den första uppla-
gan av Loccenius svenska historia. Enligt G. A. Sparre 
är dock anteckningar på sid. .&–.# i Antiquitates inte 
av Verelius. Dessa är troligen av Burenskiöld. Under-
strykningarna i första avdelningen kan dock mycket 
väl vara av Verelius. Olof Verelius (#$#"–"!) var pro-
fessorskollega med Loccenius i Uppsala och dessutom 
var de kollegor i Antikvitetskollegiet, med vilket dock 
Verelius bröt. Carlander känner endast ett exemplar 
med Verelius namnteckning. Carlander nämner Fahle 
Hindric von Lohe Burenskiöld (#-.,–-,) som via sin 
fru Agneta Broman kom i besittning av en stor bok-
samling. Detta Loccenius första försök till en svensk 
historia är hans mest källkritiska, och inleder Sveriges 
historia först med Ansgars samtida kung Björn. Olof 
Verelius, som senare starkt lierade sig med Rudbeck 
bl.a. mot Sche(erus, torde ha varit mycket kritisk till 
detta. I de senare upplagorna har Loccenius påverkats 
av den rådande göticismen och börjar, i enlighet med 
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den o*ciella historiedoktrinen, vid Oden och de tidi-
gaste sagokungarna. Kanske har han låtit sig påverkas 
av Verelius!

8II. BVNNKQ+P6, Johannes. Synopsis juris ad 
leges Sueticas accommodata. Cui accedunt quæs-
tiones practicæ. Stockholm, Henrici Keyser, 8IH9. 
8<: o. (<H), + 9H9, + (<), + 9HA–998, + (A) s. En tryck 
tabell saknas. Fuktränder och enstaka Jäckar, titel-
bladet med reva i nedre hörn med bortriven namn-
teckning. Samtida pergamentband. Ur L. F. Rääfs 
bibliotek på Forsnäs, med dess exlibris. 9;;;:–

Collijn sp. %.#. Almquist s. ##%f. Björne s. !$. Första 
upplagan av Loccenius lärobok i svensk privaträtt för 
juris studerande vid Uppsala universitet, den första i 
sitt slag i Sverige! Den består av den tysk-romerska 
privaträtten anpassad till svensk rätt. Dess genomslag 
och populäritet gjorde att en ny, rättad och utökad 
upplaga utkom #$%. och att en tredje, mycket utökad 
– och tillsammans med den o(entliga rätten – utkom 
i Göteborg #$-.. Privaträtten ansågs under #$&&-talet 
omfatta även stra(- och processrätt. Björne räknar 
detta som Loccenius huvudarbete.

8I3. BVNNKQ+P6, Johannes. Synopsis juris, ad 
leges Sveticas accomodata. Cui accedunt quæstio-
nes practicæ et exercitationes juris. Editio secunda 
emendatior & auctior. Stockholm, Henrici Key-
ser, 8I:2. 9: o. (8H), + 8:A, 8A;–2A8, + (blank), + (<), 
+ 9, + IA, 9;–<<3, + (:) s. Titelbladet med bort-
klippt namnteckning. Lätta Jäckar inlednings-
vis. Samtida pergamentband. Petrus Hedenblads 
namnteckning på titelbladet, daterad 8322, sigill 
(Törnbladh?) samt Kurt Winbergs exlibris på 
frampärmens insida.  H;;;:–

#$%. Rerum svecicarum historia
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Collijn sp. %.# noterar inte felpagineringen och inte 
heller de separat paginerade " sidorna (förord till ”Ex-
ercitationes”). Almquist s. ##%f. Andra upplagan av det 
första försöket till en vetenskaplig lärobok i svensk 
privaträtt för juris studerande vid Uppsala universi-
tet. Första upplagan publicerades i Stockholm #$+". 
En tredje och förbättrad upplaga utkom i Göteborg 
#$-.. Som bilaga till andra upplagan har Locccenius 
låtit trycka en andra upplaga av Exercitationes juris, 
först utgiven #$.,.

8I9. BVNNKQ+P6, Johannes. Synopsis juris pu-
blici svecani. Editio prima. Samt: Synopsis juris 
privati, ad leges svecanas accomodata. Accedunt 
qvæstationes practiæ, & cum his exercitationum 
juris qvæstiones conjunctæ; Omnes applicationem 
& usum legum ostendentes, dubiaq. solventes. Edi-
tio tertia. Göteborg, Amundi Grefwe, 8I32. 9: o. 
(8I), + 9;; (<I), + AH9, + (33) s.+ utvikbar tabell i 
träsnitt. Enstaka Jäckar, samtida understrykning-
ar samt med ett litet hål sid. 3;:–3;I med bok-
stavsförlust. Samtida pergamentband, lätt skada i 
övre fals. E. Flemings namnteckning på smutsti-
telbladet.  :;;;:–

Collijn sp. %.#. Engström s. #!#. Almquist s. ##%f. 
Warmholz $-&.. Björne s. !-. De båda arbetena hör 
ihop med ett gemensamt smutstitelblad Synopsis juris 
publici et privati ad statum & leges regni Sveciæ acco-
modata. Det senare arbetet, som först publicerades i 
Stockholm #$+", med en andra upplaga #$%., är det 
första försöket till en vetenskaplig lärobok i svensk 
privaträtt för juris studerande vid Uppsala universi-
tet. I denna tredje, slutliga, och – enligt Almquist – 
betydligt förbättrade upplaga, har han tagit hjälp av 
kollegan Sidenius och hovrättsassesorn Olof Bärling. 

Det första arbetet är första upplagan av en kortfattad 
översikt av Sveriges gällande statsrätt (den o(entliga 
rätten), den första i sitt slag, och innehåller mycket 
material som tidigare ej publicerats. Detta verk hade 
Loccenius arbetat med sedan omkring #$+& och fär-
digställt i åtminstone tre tidigare versioner innan han 
#$-. beslöt sig för att trycka det. Här har han slutligen 
även inarbetat i texten (vilket antyds i titeln) i det år 
#$., publicerade arbetet Exercitationes juris. O(ent-
ligrätten var ett känsligt ämne. Axel Oxenstierna lär 
ha avrått från publicering av tidigare versioner, e'er-
som Sveriges författning enligt honom var så svårför-
stålig. Sam Clason har ägnat detta en speciell studie, 
”Studier i #$&&-talets statsrätt. Johannes Loccenius 
och hans lära om rikets fundamentallagar”, i Stats-
vetenskaplig tidskri' #,&#.

8IA. Som ovan. Enstaka Jäckar och lätta fukträn-
der i marginalen. Samtida skinnband med blind-
präglad rygg och upphöjda bind. Kurt Winbergs 
exlibris samt J. E. Almquists namnteckning 8A2:. 
Fint exemplar. I:;;:–

83;. BVNNKQ+P6, Johannes (utg.) Sveciæ regni 
leges pro!inciales, prout quondam a potentissimo 
& serenissimo principe ac domino, domino Carolo 
IX. sueonum, gothorum, vandalorum, 0nnorum, 
careliorum, lapponum in Norlandiâ, cajanorum & 
esthonum in Livonia, &c. rege, post recognitionem, 
con0rmatæ, & anno 1608 publicatæ sunt. A Johanne 
Loccenio JC. in latinam linguam traductæ, & bre-
vibus notis illustratæ. Stockholm, Nicolai Wankijf, 
8I3<. Folio. (8<), + <;<, + (< blanka) s. [Nytt titel-
blad:] BVNNKQ+P6, Johannes (utg.) Sveciæ regni 
leges civiles aut civitatum, secundum potentissimi 
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& serenissimi principis ac domini, domini Gus-
tavi Adolphi, sueonum, gothorum, vandalorum 
regis, magni principis Finlandiæ, ducis Esthonia & 
Careliæ, domini Ingermanniæ &c. mandatum pu-
blicatæ & typis excusæ a 1618. A Johanne Loccenio 
JC. in latinam linguam traductæ, & brevibus notis 
illustratæ. Accedunt regulæ juris sveogothici, atque 
index. Stockholm, Nicolai Wankijf, 8I3<. Folio. 
(H), + 8I9, + II s. Ställvis Jäckig och med svag fukt-
rand i början. Enstaka samtida bläckanteckningar 
i marginalen. EGersättsbladet och bakpärmens in-
sida med rikliga samtida bläckanteckningar. Nå-
got nött samtida pergamentband med nött senare 
titeletikett. Första titelsidan med Ericus Simonius 
samtida ägarnamnteckning, Olof Andreas Knös 
namnteckning på frampärmens insida, daterad 
839A, liksom Göteborgs Museibiblioteks stämpel 
samt dess utgallringsstämpel. Försättsbladet med 
hovrättsrådet Sture Petréns namnteckning, date-
rad 8A29. :;;;:–

Collijn sp. +"$. Rudbeck !-. Första upplagan av Loc-
cenius latinska översättning av stads- och landslagen. 
En ny oktavupplaga utgavs i Lund #$-%. Anteckning-
arna på slutet och i marginalerna är troligen av Eric 
Simonius Löfgren (†#$""), lektor i Linköping och kyr-
koherde i Skeda #$-& respektive i Vadstena #$-..  

838. BVNNKQ+P6 , Johannes (utg.) Sveciæ 
regni leges pro!inciales, prout quondam a po-
tentissimo & serenissimo principe ac domino, 
domino Carolo IX. sueonum, gothorum, van-
dalorum, 0nnorum, careliorum, lappnum in 
Norlandiâ, cajanorum & esthonum in Livonia, 
&c. rege, post recognitionem, con0rmatæ, & 

anno 1608 publicatæ sunt. A Johanne Loccenio 
JC. in latinam linguam traductæ, & brevibus 
notis illustratæ. Lund, Adami Junghans impr. 
Vitus Haberegger, 8I3:. 9: o. Grav. por-
trätt, + (8I), + 2HA s. [Nytt titelblad:] BVNNK-
Q+P6, Johannes (utg.) Sveciæ regni leges civiles 
aut civitatum, secundum potentissimi & serenis-
simi principis ac domini, domini Gustavi 
Adolphi, sueonum, gothorum, vandalorum re-
gis, magni principis Finlandiæ, ducis Esthonia 
& Careliæ, domini Ingermanniæ &c. manda-
tum publicatæ & typis excusæ a 1618. A Johanne 
Loccenio JC. in latinam linguam traductæ, & 
brevibus notis illustratæ. Lund, Adami Jung-
hans impr. Vitus Haberegger, 8I3:. 9: o. (I), 
+ H23, + (8) s. De båda titelbladen tryckta i rött 
och svart. Enstaka Jäckar. Något nött samtida 
pergamentband med ett hål i ryggen och ett i 
frampärmen. :;;;:–
Collijn sp. +"$. Rudbeck !". Med det sällsynta por-
trättet av Loccenius. Andra upplagan av Loccenius 
latinska översättning av lands- och stadslagen, som 
först utgavs i folio #$-!.

83<. =VU=P6KQ , Henrik (resp.) || BVNNK-
Q+P6 , Johannes (pres.) Dissertatio juridica de 
judiciis sive processu judiciali. Diss. Uppsala, 
Eschilli Matthiæ, (8IH3). H: o. (2H) s. Rikligt med 
samtida marginalanteckningar i bläck. Senare kbd 
med nött grön ryggtiteletikett. 2;;;:–

Lidén s. .!,. En av de !. avhandlingar som Loccenius 
presiderade för i Uppsala. Henrik Hoghusen (#$!+–
#$"+) blev så småningom kungl. sekreterare och an-
ställd i den svenska propagandans tjänst.



8:< 8:2

832. QVONVCKQ6+6 , Andreas. Oratio fune-
bris in obitum nobilissimi & consultissimi viri 
dn: Johannis Loccenii, j.v.d. Regni sveoniæ histo-
riographi, ad acad. upsal. professoris juris honorarii, 
Collegii antiqvitatum Sveogoth. præsidis. & bibli-
othecæ academicæ præpositi; In academiâ upsaliensi 
postridiè exeqviarum dicta ab Andrea Norcopense. 
Stockholm, Nicolai Wankijf, (8I39). Folio. (28) s. 
Enstaka Jäckar. HäGad, i senare pappomslag med 
handskriven titeletikett på främre omslaget. Ur 
Ericsbergs bibliotek. H;;;:–

Warmholtz ,%&+. Vältalighetsprofessorn Andreas 
Norcopensis (adlad Nordenhielm) begravningstal 
över kollegan Johannes Loccenius #$--. Med en två-
sidig katalog över Loccenius utgivna böcker.

83H. OPT>KN[ , Petrus. Viri probi & justi 
multumque desiderati post ruprema funera quies 
& laus. ,et är en &om, rättfärdig och en högtsak-
nad mans e<er döden roo och beröm. Afmålat och 
beskrifwin uthi een eenfaldig och kort lijk-predikan, 
öfwer den fordom hans kongl. May:tz wår nådigste 
konungs troo historiographum, som och kongl. (här 
å orten) academiens bibliothecarium, och præsi-
dent i dhet wälberömde Antiquitetz Collegio, d. 
Johannem Loccenium, då desz sahl. lekamen med 
wälmeriterad heder och anseenlig lijkprocess blef a# 
sitt huus, up til Upsala Domkyrkia, dher i sin gra# 
införd och nederlagd den 9 junii anno 1678 hållen a# 
d. Petro Rudbeckio. Stockholm, Niclas WankijF, 
(8I9<). H: o. (:<) s. Fläckig. Trasigt senare gråpap-
persomslag. <:;;:–

Bibl. Rudbeckiana %". & -.&. Warmholtz ,%&. (med 
fel tryckår). Gravskri' över Johannes Loccenius av 
Olof Rudbecks bror, domprosten i Uppsala Petrus 
Rudbeck (#$!%–#-&#). Avslutas med hyllningsdikter 
till Loccenius av Martin Brunner, Johannes Colum-
bus och Olof Rudbeck. Loccenius hade, till skillnad 
från svärsonen Sche(erus, alltid en god relation till 
familjen Rudbeck.

#$,. Synopsis juris publici svecani
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SA MUEL PUFENDOR F
N?KHBG O=@ PHQB@R=DQ (#$.!–,+) från Chemnitz, 
professor i Heidelberg. Han kallades till Sverige och blev 
professor i folkrätt och politik vid universitetet i Lund 
#$$". Svensk rikshistoriograf mellan #$-- och #$"". Vid 
sidan av Sche(erus den mest betydande av de lärde i 
svensk tjänst under stormaktstiden.

83:. CP?KQTVO?, Samuel. Commentariorum 
de rebus suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gus-
tavi Adol0 regis in Germaniam ab abdicationem us-
que Christinæ. Utrecht, Johannem Ribbium, 8I9I. 
Folio. Grav. extra titel, + grav. porträtt, + (8H), 
+:HI, :<A–8;HH, + (<H) s. Titelbladet med bort-
skrapad namnteckning. Enstaka lager- och små-
Jäckar. Sid. 8;<H med samtida marginalanteck-
ning i bläck. Något nött samtida pergamentband, 
blindpräglade ramlinjer på pärmarna och fält på 
ryggen, äldre biblioteksetikett på ryggen. Fritz 
Stenströms exlibris och namnteckning, samt äldre 
namnteckning daterad 8398. I;;;:–

Warmholtz +."+. Första upplagan av Pufendorfs his-
torik över den svenska stormaktens grundläggande, 
från Gustav II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget, 
och fram till Kristinas abdikation. Det var det första 
arbetet i svensk historia som han publicerade, e'er att 
#$-- blivit utsedd till svensk rikshistoriograf. En tysk 
översättning utkom #$"" och en ny, något omarbetad, 
latinsk upplaga utkom #-&%. ”… et werk, som så myck-
et hedrar sin författare,… ”, tyckte Warmholtz.

83I. CP?KQTVO?, Samuel. Compendium ju-
risprudentiæ universalis ex clarissimi Sam. Pu#en-
dor0 præcellenti opere De jure naturæ et gentium, in 

#,$. Sieben Bücher (on denen !aten Carl Gustavs …
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privatum usum quorundam juvenum excerptum, 
ut ejus prægustu ad legendum modo dictum opus 
 allicerentur ac quasi manuducerentur, jam etiam 
publici usus factum. Stockholm [troligen Frank-
furt], Meodorum Gotthardum Volgenau, 8IA9. 
8<: o. (8;), + 28H s. Enstaka småJäckar, små revor i 
marginalen och s. <A9 med nötning och lätt bok-
stavsförlust. Enstaka samtida marginalanteck-
ningar i bläck. Något nött samtida pergament-
band. Med Gabriel Hermigiers namnteckning på 
titelbladet. Ur L. F. Rääfs bibliotek på Forsnäs, 
med dess exlibris. 2;;;:–

Collijn sp. -++ anger att Stockholm är falsk tryckort. 
Andra upplagan. Kompendiet trycktes första gången  
i Frankfurt #$,+ och en tredje gång #$,,, likaledes i 
Frankfurt. Gabriel Hermigier har troligen /nsk an-
knytning. En Gabriel Hermigier var kyrkoherde i 
Sakkola #$-+–-,. En annan var kapten och kom som 
lands)yktig till Sverige under Stora ofreden #-#!.

833. CP?KQTVO?, Samuel. Continuirte Ein-
leitung zu der Historie der !ornehmsten Reiche 
und Staaten !on Europa, worinnen des Königre-
ichs Schweden Geschichte, und dessen mit auswer-
tigen Kronen geführte Kriege insonderheit besch-
rieben werden. Frankfurt, Friedrich Knoch, 8I9I. 
9: o. (8I), + A99, + (8<) s. Titel tryckt i rött och svart. 
Rikligt med samtida bläckanteckningar på för-
sättsbladet och på främre pärmens insida. Samtida 
pergamentband. Äldre namnteckning samt Bengt 
Löws i blyerts. Biblioteksstämpel från ”Biblioth: 
Acade: Dorpat”. H:;;:–

Collijn sp. -+"–,. Första upplagan av fortsättningen 
av Pufendorfs allmänna historia, och som behandlar 

Sveriges historia. Ytterligare en fortsättning, Anhang 
der continuirten Einleitung … utkom #$"". Nya upp-
lagor följde #$,. och #$,% och sedan under hela #-&&-
talet. En första svensk översättning utgavs av Petrus 
Brask redan #$"", Innledning till swänska historien, 
och en ny och utökad svensk översättning utgavs av 
far och son Wilde #-."–+..

839. CP?KQTVO? , Samuel. Continuirte Ein-
leitung zu der Historie der !ornehmsten Reiche 
und Staaten !on Europa, worinnen des Königreichs 
Schweden Geschichte, und dessen mit auswertigen 
Kronen geführte Kriege insonderheit beschrieben 
werden. Zum andern mal gedruckt und mit einem 
Anhang vermehret. Frankfurt, Friedrich Knoch, 
8I9A. 9: o. (8I), + 99<, 9I3–A8I, + (88) s. Titel tryckt 
i rött och svart. Samtida pergamentband, blå snitt. 
Fint exemplar med mycket ren inlaga.  <9;;:–

Collijn sp. -+,. Andra upplagan av fortsättningen på 
Pufendorfs allmänna historia, vilken behandlar Sve-
rige. Dock den första som utges tillsammans med det 
extra tillägget Anhang der continuirten Einleitung … 
(sid. "$-–,#$), vilket publicerades separat #$"".

83A. CP?KQTVO? , Samuel. Innledning till 
swänska historien, med där till fogad ökning ställt 
emot en &ansos, Antoine Varillas benämd; under 
authoris egen censur uttålkad af Petro Brask, Lin-
copia-Gotho: Og med kongl. maj.ts allernådigste 
privilegio uppå ,omas Andersson Bergmanns be-
kåstnad. Stockholm, Johann Georg Eberdt, 8I99. 
9: o. (8I), + A2H, + (<I), + H9 s. Genomgående brun- 
och lagerJäckig, titelbladet och s. H;< med gam-
mal papperslagning. StänkJäckar sid. :9<–:9:, 
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ställvis med fuktrand i yttermarginal och reva sid. 
3::–3:I. Nött senare något trasigt hfrbd, blind-
präglad rygg med sprucken grön titeletikett, gröna 
snitt. Privatbibliotekstämpel, daterad 8922. 2:;;:–

Collijn sp. -%&. Warmholtz !%!! not. Den sista pagi-
neringsföljden är bihanget med eget titelblad: Till- 
ökning på innledningen till swänska historien, /…/ og 
uppå !omas Bergmanns (hos hwilken hon $nnes till 
kiöps) bekåstnad i Ståkkholm. Den första svenska 
översättningen av Pufendorfs Continuirte Einleitung 
zu der Historie … , från #$"$. En ny och utökad svensk 
översättning utgavs av far och son Wilde #-."–+.. 
Det tyska originalet av bihanget mot Varillas, Anhang 
der continuirten einleitung …, utkom #$"". Den myck-
et anonyme Petrus Samuel Brask (ca. #$%&–#$,& eller 
–,#) från Linköping var psalmboksförfattare och 
översättare, och åtnjöt en kunglig pension för sitt lit-
terära arbete.

89;. CP?KQTVO? , Samuel. De habitu reli-
gionis christianæ ad vitam civilem, liber singu-
laris. Accedunt animadversionibus ad aliqva loca 
è politica Adriani Houtuyn, JCti Batavi. Bremen, 
Anthonii Guntheri Schwerdfegeri, 8I93. H: o. (8I), 
+ <<H s. Titelsidan med spår av delvis raderad 
namnteckning på baksidan, enstaka Jäckar, fulare 
sid. 8:H–8:I och 8I:–8II, liten reva s. 88H med bok-
stavsförlust. Välbevarat samtida skinnband, rikt 
guldornerad rygg med upphöjda bind och senare 
röd titeletikett, stänkmarmorerade snitt. Med ra-
derade äldre namnteckningar på främre pärmens 
insida, Erik Kijhlmans på titelbladet och en delvis 
raderad på dess baksida Med Mor Ekecrantz exli-
bris.  8:;;;:–

Collijn sp. -++. Företalet är daterat i Stockholm .  
september #$"$. Fint exemplar av första upplagan av 
Pufendorfs viktiga De habitu religionis … där han  
behandlar statens förhållande till religionen och  
bl.a. förespråkar religiös tolerans. Stat och makt är 
skilda samfund med olika sy'en och kyrkan har  
ingen makt i det världsliga livet. Boken är dedicerad 
till blivande kurfusten av Brandenburg, och legitime-
rar dennes politik att ta emot de från Frankrike för-
drivna hugenotterna. Ytterligare två latinska upplagor 
utkom (#$,! och #$,-), och en tysk översättning  
utkom #$"-.

898. CP?KQTVO?, Samuel. Herrn Samuel Pu-
fendor"s, königl. Schwed. Hof-raths, !on Na-
tur und Eigenscha: der Christl. Religion und 
Kirche in ansehen des bürgerlichen Lebens und 
Staats einigen hohen Standes-Personen zu gefallen 
in Teutscher Sprache ausgefertiget durch Immanuel 
Webern. Leipzig, Johann Friedrich Gleditsch, 
8I99. 8<: o. (I;), + 2AI s. Titel tryckt i rött och svart. 
Titelbladet skuret med bokstavsförlust och med 
Adam Horns namnteckning och vaxsigill över en 
mindre del av texten. Något senare hfrbd, ryggen 
med upphöjda bind, röda snitt.  H9;;:–

Collijn sp. -+% (. bibliotek). Första tyska översätt-
ningen av De habitu religionis Christianæ ad vitam  
civilem liber singularis, som i original utkom i Bremen 
#$"-. Emmanuel Weber (#$%,–#-!$), var tysk jurist  
i Giessen.

89<. CP?KQTVO? , Samuel. De jure naturæ et 
gentium libri octo. Lund, Vitus Haberegger, 8I3<. 
H:o. (<;), + 8<<3, + (A) s. Titel tryckt i rött och 
svart. Genomgående något lagerJäckig, enstaka 



8I; 8I8
småJäckar och enstaka små bläckplumpar. Sid. 
<:2–<:I med veck i övre hörn. Något nött samtida 
skinnband, ryggen blindpräglad och med upphöjda 
bind, liten lagning i övre kapitäl, röda stänksnitt. 
Lite rött har stänkt in på titelsidan. Fint exemplar.
 I;;;;:–

Collijn sp. -++. Lindroth, stormaktstiden s. .$.–.$$. 
Första sällsynta upplagan av det viktigaste vetenskap-
liga arbete som publicerades i Sverige under stormakts-
tiden, och för )era generationer jurister och statsvetare 
huvudkällan till den dominerande naturrätten. Huru-
vida man vill betrakta detta internationellt viktiga ar-
bete inom rättsvetenskapen som hemmahörande i 
svensk lärdomshistora är förstås en smaksak. I företalet 
till sin svenska statsförfattningars historia (#-+,) kallar 
Jacob Wilde både Pufendorf och Grotius för ”Sveriges 
fostersöner”. Det var tillika det första akademiska ar-
betet från det nygrundade Lunds universitet (grundat 
#$$$) som nådde en stor europeisk spridning. Pufen-
dorf anknyter i sin naturrättslära till Hobbes och utgår 
liksom denne från ett beklagansvärt urtillstånd, från 
vilket människorna sluter sig samman till ömsesidigt 
skydd. Han följer sedan Grotius och Althusius och tän-
ker sig en serie fördrag genom vilka människorna över-
lämnat makten till en regerande myndighet, en kung. 
Kungen vilja är statsviljan och oantastbar och har till 
ändamål att kuva den själviska mänskliga naturen och 
skapa ett fungerande samhälle. Axiom och principer 
ställs sedan upp, ur vilka logiska slutsatser dras, helt 
utan referenser till den uppenbarade religionen. Detta 
var i ortodoxins Sverige inte helt ofarligt. Som rationa-
list var Pufendorf anhängare av Cartesius och den 
ogudaktige Hobbes, och han bok sågs som ett angrepp 
på den kristna trosläran. Den angreps också nästan 
omedelbart av kollegor i Lund och av prästerskapet, 
och Pufendorf anklagades för kätteri och ogudaktig-

het. Hans ställning var dock för stark, med stöd av re-
geringen i Stockholm, och hans försvar mot angreppen, 
samlade i skri'en Eris Scandica (#$"$), alltför lysande, 
för att hans belackare skulle ha någon framgång. Nya 
upplagor följde i rask takt. E'ersom De jure naturae 
var omfångsrik och något ohanterlig utgav Pufendorf 
även en kortfattad sammanfattning, De o)cio hominis 
et civis, i Lund året därpå (#$-.), vilken sedermera 
spreds som lärobok i en mängd upplagor, både på latin 
och i översättningar (en svensk kom #-+-).

892. CP?KQTVO? , Samuel. De jure naturæ et 
gentium, libri octo. Cum annotatis Joannis Nicolai 
Hertii. Editio nova, à mendis in0nitis, quibus prio-
res editiones scatebant, diligenter repurgata. Amster-
dam, Davidem Mortier, 838:. H:o. Grav. porträtt, 
+ (8;), + H2<, H2:–HH<, HH8–A<A, + (3), + 8H< s. Ti-
tel tryckt i rött och svart med grav. vinjett. Enstaka 
småJäckar. Oskuren och delvis ouppsprättad i se-
nare halvpergamentband med röd ryggtiteletikett, 
samtida marmorerade pärmpapper. Med Alex. 
Brodins namnteckning på titelsidan, daterad 838A. 
Porträttet av Pufendof graverat av P. van Gunst 
eGer David Klöcker Ehrenstrahl. 3:;;:–

Senare upplaga av Pufendorfs klassiska arbete i natur-
rätten. Originalet utgavs i Lund #$-!. Juristen Johan-
nes Nicolaus Hertius (#$%!–#-#&) kommentarer åter-
/nns på slutet, med egen paginering.

89H. CP?KQTVO?, Samuel. De oAcio hominis 
et civis, juxta legem naturalem, libri duo, cum an-
notationibus perpetuis, ad usum præcipuè juridicum 
directis; & monitis apologeticis ad epistolam, quâ vir 
quidam illustris principia pufendor0i obelo notare 
voluit; nec non accessione thematum selectiorum in 
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academ. Giessensi disputationibus publicis ventila-
torum, curante Immanuele Webero. Editio novis-
sima, Frankfurt, Jo. Maximilianum à Sande, 838:. 
9: o. Grav. porträtt, + (HI), + H;;, + (<<), + I;, + H; 
s.+ utvikbar tryckt tabell. Titel tryckt i rött och 
svart. Samtida skinnband, blindpräglad rygg med 
upphöjda bind och marmorerade snitt. Från Leu-
husens Edeikommissbibliotek, med dess exlibris.
 2:;;:–

Senare upplaga med Emmanuel Webers tillägg. Pu-
fendorfs stora rättsvetenskapliga arbete De jure natu-
rae et gentium, Lund #$-!, var knappast användbar 
som lärobok, istället sammanfattade han dess grund-
tankar i denna kortfattade lärobok, som publicerades 
första gången i Lund #$-.. Den blev en viktiga hand-
bok och utgavs i en mängd upplagor under #$&&- och 
#-&&-talet. En svensk översättning utkom #-+-. Den 
första utgåvan med Emmanuel Webers tillägg utkom 
#-&&, och porträttet, som är graverat av Peter Fehr, 
tillkom till #-&% års utgåva. Emmanuel Weber (#$%,–
#-!$), var tysk jurist i Giessen. 

89:. CP?KQTVO? , Samuel. Les devoirs de 
l’ homme, et du citoien, tels qu’ ils lui sont prescrits 
par la loi naturelle. Traduits du latin de feu mr. le 
baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac. Nouvelle 
edition, revuë avec soin, & augmentée d’un grand 
nombre de notes du traducteur, de ses deux discours 
sur la permission & le béne0ce des loix; & du juge-
ment de mr. de Leibniz sur cet ouvrage avec des re-
:exions du traducteur. 1–2. Amsterdam, Pierre de 
Coup, 83<2–<<. 9: o. X+Y, XY++–BX+, + (2), + <9;; 
(<), + <92–:A3 s. Enstaka Jäckar, Jäck i margina-
len s. 2IA. Nött samtida skinnband, guldornerad 

rygg med upphöjda bind och beige etikett, litet hål 
i övre fält. C. J. Påhlmans namnteckning. Försätts-
bladet bortrivet. Blad *9 (sid. XY–XY+) har aldrig 
varit medbundet. Från Östanå. 89;;:–

Femte upplagan av Barbeyracs franska översättning 
(först utgiven #-&-) av De o)cio hominis et civis, den 
populära sammanfattningen av De jure naturae et 
gentium vilken liksom den latinska utgåvan utgavs i 
en mängd upplagor under #-&&-talet. Denna upplaga 
verkar ibland ha ett porträtt av Pufendorf, ibland 
inte.

89I. CP?KQTVO?, Samuel. Friherren Samuel 
Pufendor"s twenne böcker om menniskians lef-
nads och samlefnads plicht, förswenskade och jem-
förde med Sweriges lag, beslut och förordningar, 
b. Pufendor#s Jure naturæ & gentium samt några 
lärda mäns skri1er utaf Anders Wilde. Hwartil 
kommit en öfwersättning af &iherren Gott&ied 
Wilhelm Leibnizes påminnelser häröfwer, jemte 
några anmärkningar til swar på professorens i Gies-
sen Emanuel Webers inkast, ett företal om naturliga 
lagens uphof och omski1elser samt baron pufendor#s 
controversier, så ock ett fulständigt register. Stock-
holm, Historiographi regni tryckerij af Ephraim 
Koch, 83H3. 9: o. (9), + :I, + I:2, + (<) s. HäGad, i 
samtida gråpappomslag, något Jäckig rygg. Ur 
biskop Eric Wallers bibliotek, med dess exlibris. 
 2:;;:–

Första svenska upplagan av De o)cio hominis et civis, 
juxta legem naturalem, libri duo… . Denna viktiga 
sammanfattning av De jure naturae et gentium utgavs 
i en mängd upplagor under #-&&-talet. Den publicera-
des först i Lund #$-. och den första med Emmanuel 
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Webers tillägg kom år #-&&. Anders Wilde gav till-
sammans med sin far även ut Pufendorfs svenska his-
toria i svensk översättning. Eric Waller (#-.!–#"##) var 
biskop i Västerås.

893. CP?KQTVO?, Samuel. De rebus gestis Fri-
derici Wilhelmi Magni, electoris Brandenburgici, 
commentariorum libri novendecim. Berlin, Jeremiæ 
Schrey & Hered. Henrici Johannis Meyeri, 8IA:. 
Folio. (8;), + I2H, + (9<) s. Saknar grav. front och 
grav. porträtt. Enstaka Jäckar och fuktrand mot 
slutet, i yttre marginal. Samtida pergamentband, 
blåa snitt. Äldre ägaranteckning, daterad i Wit-
tenberg 8IAA samt en Bergemarks namnteckning. 
Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes 
exlibris (variant 8).  :;;;:–

Warmholtz %#+%. Carlander III s. %$". Första upplagan 
av Pufendorfs stora historik och biogra/ över Fredrik 
Wilhelm, den store kurfursten av Brandenburg 
(#$!&–#$""), skaparen av det senare Preussen. Verket 
skrevs av Pufendorf e'er att han #$"$ lämnat Sverige 
och istället blivit historiograf hos den biograferade 
kurfursten av Brandenburg.

899. CP?KQTVO? , Samuel. Dissertatio de 
foederibus inter Sueciam et Galliam. In quâ pas-
sim ostenditur, quàm malè illa à Gallis observata 
sint. Adjectum est Su#ragium, in senatu regio, Hol-
miæ anno 1671, contra fœdus cum Gallo & Anglo, 
adversus Batavios, ineundum. Haag, Mom John-
son, 83;9. 9: o. (H), + A;, + (8) s. Titel tryckt i rött 
och svart. Något Jäckig. Sammanbunden med:
CP?KQTVO?, Samuel. Dissertation de Mr. de 
Pu"endorf, sur les alliances entre la France et la 

Suéde. Avec un avis de quelques senateurs, présenté 
au Roi de Suéde touochant le traité, qu’on alloit 
conclure avec la France, contre le Hollande. Traduit 
du Latin. Haag, T. Johnson, 83;A. 9: o. (9), + 883 s. 
Titel tryckt i rött och svart. Lätta Jäckar. Delvis 
oskurna i senare pappband (inbundna 89;< enligt 
bläckanteckning). Ur Ericsbergs bibliotek, med 
Carl Jedvard Bondes exlibris (variant 8).  H:;;:–

Warmholtz "%... Carlander III s. %$". Första uppla-
gan, sammanbunden med första franska översätt-
ningen. Warmholtz nämner att första upplagan skall 
vara tryckt (samma år #-&") av Comit Johnson, och 
anger en något annorlunda titel. En utökad fransk 
upplaga utgavs av Rousset #-+%, med en mängd akt-
stycken tillagda, och en engelsk översättning utkom 
likaledes #-&,. En outgiven svensk översättning, för-
anstaltad av Bengt Oxenstierna, hade Warmholtz i 
manuskript. Texten är en utredning av Pufendorf om 
resultaten av Sveriges tidigare allianser med Frank-
rike, skriven på begäran av Karl XI #$"&, då denne 
ånyo funderade på att ingå en allians för att förstärka 
/nanserna. Pufendorfs slutsats var att Frankrike all-
tid svikit givna lö'en.

89A. CP?KQTVO?, Samuel. A Discourse by M. 
Samuel Pufendorf, upon the Alliances Between 
Sweden and France: Wherein is shewn, how ill 
the same were observ’ d on the part of France. Writ-
ten in the Year 1680, by the express command of K. 
Charles XI of Sweden. To which is annex’ d, the ad-
vice or remonstrance of some of the Royal Senate at 
Stockholm in 1671. Upon the question, of the crown 
of Sweden’s entring into a league with France and 
England against Holland. Translated into English 
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by J. Ozell. London, Sam Buckley, 83;A. 9: o. (<), + 
v, + (blank), + 3<, + v, + (blank), + AI s. Enstaka 
Jäckar och fuktränder. Nött samtida skinnband. 
Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes 
exlibris (variant 8).  H:;;:–

Warmholtz "%.. not. Carlander III s. %$". Första eng-
elska översättningen av Pufendorfs mot Frankrike 
riktade pam)ett (utgiven samma år som den första 
franska), vilken följdes av en ny med titeln Remarks on 
the proceedings of the French courts … #-.& och ytter-
ligare en #-++, nu med titeln French faith threatening 
and pernicious to all Europa, more especially to their 
own allies. Den första pagineringsföljden innehåller 
den latinska originaltexten, De foederibus inter Sueci-
am et Galliam, och den andra den engelska översätt-
ningen. Originalet utgavs postumt i Haag #-&".

8A;. CP?KQTVO?, Samuel. Einleitung zu der 
Historie der !ornehmsten Reiche und Staaten so 
jetziger Zeit in Europa sich be0nden. Von neuem 
Getruckt, und biss auf den Ba[a]dischen Frieden 
abermahl fortgesetzt und vermehrt; dessgleichen mit 
neuem Vorbericht versehen, darinnen des Authoris 
politische Anmerckungen nach dermahligem geän-
derten Zustand der Sachen erläutert sind. Frank-
furt, Friedrich Knoch und Sohn, 8389. 9: o. Grav. 
porträtt, + (H<), + 8;H;, + (I3) s. Titel tryckt i rött 
och svart. Titelbladet skuret med förlust av bok-
stav, porträttet med ramförlust, äldre papperslag-
ning s. (3). Med samtida marginalanteckningar i 
bläck. Samtida skinnband, blindpressad rygg med 
upphöjda bind, röda stänksnitt. Fint band ur Erics-
bergs bibliotek.  2;;;:–

Senare upplaga av Pufendorfs allmänna historia. Den 
publicerades första gången #$"! och blev en stor succé. 
Den fortsatte i större delen av Europa att vara stan-
dardverket i allmän historia under stor del av #-&&-
tal, mer och mer utökad och ”continuerad”. Den första 
svenska översättningen utkom redan #$"&, d.v.s. före 
den första tyska upplagan.

8A8. CP?KQTVO?, Samuel. Inledning til histo-
rien, angående the förnähmste rijker och stater, 
som för tijden uthi Europa stå oprätte. Förswenskad 
a# Petro Brask. Stockholm, Henrich Keyser, 8I9;. 
H: o. (9), + H:9, + (<) s. De första tolv sidorna nötta 
i yttre marginalen. Ett par bläckJäckar i texten 
samt några gamla markeringar, understrykningar 
och anteckningar i bläck. Inlagan lite Jäckig och 
lagerJäckig. Något nött och solkat samtida per-
gamentband. Titelbladet med överstruken namn-
teckning. EGersättsbladet är till hälGen avrivet 
och består av en gammal handskriven innehålls-
förteckning. Titelbladet med Magnus Weslanders 
och Nils Rosen von Rosensteins namnteckningar. 
Med Birger Strandells exlibris.  :;;;:–

Collijn sp. -+". Svensk översättning av Petrus Brask 
av Einleitung zur Historie der (ornehmsten Reiche und 
Staaten in Europa, d.v.s. Pufendorfs allmänna histo-
ria, vilken på originalspråket utkom först #$"!. Detta 
är således första upplagan! På tyska utkom den sedan 
i många nya upplagor och gällde länge som oöverträf-
fad lärobok i allmän historia. Petrus Brask översatte 
#$"" även fortsättningen om Sveriges historia, Conti-
nuirte Einletung …, som i original utkom #$"$. Den 
mycket anonyme Petrus Samuel Brask (ca. #$%&–#$,& 
eller –,#) från Linköping var psalmboksförfattare och 
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översättare, och åtnjöt en kunglig pension för sitt lit-
terära arbete.

8A<. CP?KQTVO? , Samuel. An Introduction 
to the History of the Principal Kingdoms and 
States of Europe. By Samuel Pu#endorf. Made 
English &om the original, the High-Dutch: ,e 
fourth edition, with additions. London, Momas 
Newborough & Martha GilliJower, 83;;. 9: o. 
Grav. porträtt, + (8H), + :8:, + (82) s. LagerJäckar 
och enstaka småJäckar, större Jäckar sid. 2:;–2:8.  
Något nött samtida skinnband, ryggen med röd  
titeletikett och upphöjda bind, pärmarna med 
speglar, och röda stänksnitt. Litet hål på fram-
pärmen. Ur Ericsbergs bibliotek.  I;;;:–

Fjärde upplagan av den engelska översättningen av 
Einleitung zur Historie der (ornehmsten Reiche und 
Staaten in Europa, översatt av Jodocus Crull. Det tys-
ka originalet utkom #$"! och den första engelska #$,-. 
Nya – och utökade – engelska upplagor utkom ända 
till slutet av #-&&-talet.

8A2. CP?KQTVO?, Samuel. Eris Scandica, qua 
adversus libros de jure naturali et gentium objecta 
diluuntur. Frankfurt, Friedrici Knochii, 8I9I. H: o. 
(8<), + H<;, + (H) s. Genomgående lagerJäckig och 
med svag fuktrand i början. Välbevarat samtida 
pergamentband. 3;;;:–

Collijn sp. -+-. Första och enda separat tryckta uppla-
gan av Pufendorfs samlade tidigare tryckta inlägg i 
den berömda akademiska striden i Lund mellan  
Pufendorf och hans kollega Nicolaus Beckman, rö-
rande De jure naturae et gentium. Nya upplagor av 
samlingen trycktes #-&$ och #-#$ som tillägg med 

egen paginering till De jure … . Pufendorfs mest  
berömda bok De jure naturae et gentium angreps för 
sina naturrättsliga idéer både från tyska forskare och 
från kollegan i Lund, Nicolaus Beckman, vilken även 
angrepp betänkliga inslag i Pufendorfs undervisning 
och avhandlingar i Lund. Pufendorf hade dock myn-
digheternas stöd och Beckman /ck gå i lands)ykt för 
sina påhopp.

8AH. (>KN[ZSQ, Nicolaus.) Index quarundam 
no!itatum, quas dnus Samuel Pu#endo# libro suo 
De jure naturæ et gentium, contra orthodoxa funda-
menta Londini editit. (Giessen, Friedrich Karger), 
8I32. H: o. (8I) s. Lager- och brunJäckig. Titelbla-
det skuret nedtill med lätt bokstavsförlust. Tagen 
ur band. A;;;:–

Collijn sp. %.f. (. bibliotek). Åhlen #$:"#a. Almquist, 
Bibliogra$sk förteckning över stridskri'er, A #a. Första 
upplagan. Ett rättat nytryck utkom samma år. Index 
är Beckmans första och viktigaste stridskri' i striden 
med Pufendorf, skriven tillsammans med Josua 
Schwartz. Den blev förbjuden och o(entligt bränd 
#$-%, e'er att Pufendorf svarat med Apologia pro se et 
suo libro #$-+, och gått vinnande ur striden. Den /nns 
avtryckt av Almquist i Lychnos #,+#. Striden gällde 
Pufendorfs De jure naturae et gentium, hans mest be-
römda bok, som utkom i Lund #$-!. Den angreps för 
sina naturrättsliga idéer, både från tyska och svenska 
forskare, men framförallt ifrån kollegan i Lund, Nico-
laus Beckman, vilken även angrepp betänkliga inslag 
i Pufendorfs undervisning och avhandlingar i Lund. 
Pufendorf hade dock myndigheternas stöd och e'er 
en bitter utväxling av inlägg /ck Beckman slutligen 
gå i lands)ykt. Sina egna polemiska svar samlade  
Pufendorf i Eris Scandica.
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8A:. (CP?KQTVO?, Samuel.) Joannis Rolleti, 
Palatini, discussio calumniarum, quas absurdis-
simas de illustre viro Samuele Pufendor0o, relegatus 
è Suecia nequam Nicolaus Beckmannus per causam 
defendendæ famæ non ita pridem in vulgus sparsit. 
Ad genuinum exemplar Manheimense. Lübeck, 
8I39. 9: o. 29, + (< blanka) s. LagerJäckig. Tagen ur 
band. :;;;:–

Collijn sp. -+-. Almquist, Bibliogra$sk förteckning 
över stridskri'er, B .. Andra upplagan. Först tryckt i 
Mannheim samma år, och sedan omtryckt i Eris Scan-
dica #$"$. Ett inlägg från Pufendorf i striden med Ni-
colaus Beckman.

8AI. CP?KQTVO?, Samuel. Sieben Bücher !on 
denen #aten Carl Gustavs Königs in Schweden 
mit vortre=ichen Kup#ern ausgezieret und mit 
nöthigen Registern versehen aus dem Lateinischen 
ins Hoch-Teutsche übersetzet von S. R. Nürnberg, 
in Verlegung Christoph Riegels, gedruckt mit 
Knorzischen Schrieen, 8IA3. Folio. Graverat ex-
tra titelblad, + (3), + (blank), + 32H, + (II), + <H s. 
+ 8< graverade porträtt, + 88H graverade, dubbelsi-
diga och ibland även utvikbara planscher, + den H,: 
meter långa graverade begravningsplanschen, här 
i sina 82 delplanscher (88 dubbelsidiga + < enkla). 
Enstaka småJäckar och marginalstänk. Det tryck-
ta titelbladet, blad A< och A2 något nedskurna, 
sista bladet med liten papperslagning, plansch 3< 
med revor i marginalen och en plansch med Jäck 
i marginalen. Välbevarat samtida pergamentband, 
med handtextad ryggtitel och röda stänksnitt. Ur 
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes ex-
libris (variant 8). 88;;;;:– #,$. Sieben Bücher (on denen !aten Carl Gustavs …
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#,$. Sieben Bücher (on denen !aten Carl Gustavs …
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Collijn sp. -+.. Warmholtz +"+&. Lindberg, Swedish 
Books, s. .#f. Carlander III, s. %$+(. Den tyska upp-
lagan av en av de ståtligaste svenska böckerna från 
stormaktstiden. Samma år utkom även en fransk upp-
laga, och året innan utkom den latinska. Den första 
svenska översättningen kom #,#%. Uppdraget att skri-
va den o*ciella svenska historien om Karl X Gustav 
och krigen mot Danmark och Polen, gavs av Karl XI 
till Samuel Pufendorf, som innehade den nyinrättade 
historieprofessuren i Lund, och som även var en av 
samtidens främsta experter på internationell rätt. Det 
graverade titelbladet, utfört av Jean Boulanger, och 
porträtten av rådsmedlemmarna, är e'er målningar 
av Ehrenstrahl. Annars användes som förlagor till 
gravyrerna många originalteckningar av Erik Dahl-
berg, som varit ögonvittne till många av händelserna, 
och till gravörer användes i stor utsträckning desam-
ma som anställts för Dahlbergs Svecia antiqua. Verket 
innehåller )era topogra/ska planscher över städer i 
Polen, som de stora Warschavavyerna, och i Danmark, 
med bl.a. det stora Köpenhamnspanoramat. Andra 
berömda planscher är Tåget över Bält, det av Cochin 
graverade Slaget vid Sandomir #$%$, Sjöslaget i Öre-
sund och Kronborgs slott m.). Bra proveniens. Det 
stora biblioteket på Ericsberg skapades huvudsakli-
gen av Carl Jedvard Bonde, och hade historia som hu-
vudämne. Detta samlade han utifrån vad Warmholtz 
de/nierade som svensk historia, och komplettare 
Warmholtzsamling i privat ägo har nog inte funnits 
e'er Warmholtz själv.

8A3. (CP?KQTVO? , Samuel) & (VBTKQ-
>POUKO, Philipp Andreas.) De Monzambano 
illustratus & restrictus; sive Sever. de Monzam-
bano Veron. De statu imperii Germanici ad Læ-
lium &atrem, dn. Trezolani. Liber unus, discur-

sus iuridico-politicis explicatus & restrictus: /…/. 
Operâ et studio Paci0ci A. Lapide. Utopiæ [Genf], 
Udonem Neminem, 8II9. 8<: o. Grav. extra titel-
blad, + (<;), + <<2, + (8), + ::;, :HA–I<:, + (8) s. En-
staka småJäckar. Samtida pergamentband. Caro-
lus Papkes namnteckning. Ur Christian Hammers 
bibliotek, med dennes exlibris.  I;;;:–

VD#- #:&+#!,!K. Denna variant ej i Collijn. Två vari-
anter med identiska titlar, men olika paginering /nns. 
Innehåller troligen första tryckningen av Oldenbur-
gers kritiska svar på Samuel Pufendorfs kritik av det 
Heliga tyska rikets konstitution och sammansättning, 
vilket han hade publicerat #$$- under pseudonymen 
Severini de Monzambano. Första delen (!!. sidor) är 
ett nytryck av Pufendorfs text och andra delen ($!% 
sidor) är Oldenburgs svar under pseudonymen Paci/ci 
A. Lapide. Philipp Andreas Oldenburg (†#$-"), publi-
cist och jurist.

8A9. (CP?KQTVO? , Samuel) & (VBTKQ>PO-
UKO, Philipp Andreas.) Dn de Monzambano il-
lustratus et restictus. Cum Sam. Pufendor3i dis-
quisitio. De republica irregulari. Utan ort, (8I38). 
9: o. (8:), + (blank), + 8:A, + (blank), + H88, + (<) s. 
[Nytt titelblad:]
CP?KQTVO?, Samuel. Disquisitio de republica 
irregulari, ad Severini Mombanzano [sic!] cap. IV 
De forma imperii germanici. Ad exemplar Lon-
dinense. 8I38. 9: o. I;, + (2<) s. Enstaka Jäckar i 
andra pagineringsföljden, mera på sid. :2–:A. Sam-
tida pergamentband, ryggen något skrubbad. Ur 
biskop Eric Wallers bibliotek, med dess exlibris, 
och med namnteckningen Ericus Lennaeus junior 
i rött på titelbladet, daterad 8I33.  I;;;:–
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Collijn sp. -+# (endast Uppsala), som dock ej har med 
de första #%, sidorna, och som även i övrigt är något 
avvikvande. Möjligen en annan variant. Senare upp-
laga av både Oldenburgers kritiska svar på Samuel Pu-
fendorfs kritik av det Heliga tyska rikets konstitution 
och sammansättning och Disquisitio de republica.

8AA. (CP?KQTVO?, Samuel.) Severini de Mon-
zambano, Veronensis, De statu imperii Germa-
nici, ad Lælium 7atrem, dominum Trezolani,  
liber unus. Editio novissima, additionibus neces-
sariis aucta atque emendata. (Hague), 8I9H (8I9:). 
9: o. Grav. extra titelblad, + (<I), + 2<9 s. Nött sam-
tida skinnband med guldornerad rygg, marmore-
rade snitt. Bengt Löws namnteckning.  H:;;:–

Graesse IV, %,-. Collijn sp. -+#, med tryckåret #$"+. 
Det graverade titelbladet med tryckåret #$"%. Fjärde 
(?) upplagan av Pufendorfs kritik av det Heliga tyska 
rikets konstitution och sammansättning. Då den först 
utgavs #$$-, under pseudonymen Severini de Mon-
zambano av Verona, orsakade den stor skandal och 
trycktes snart om i många nya upplagor. Den kritise-
rades av många, bl.a. Oldenburger och Kulpis, men 
ett antal furstar inom riket stödde den.

Dissertationer
<;;. CP?KQTVO? , Samuel. Dissertationes 
academicæ selectiores. Lund, Adami Junghans, 
8I3:. 9: o. (9), + 3A< s. Titel tryckt i rött och svart. 
Enstaka småJäckar. Nött samtida hfrbd med 
marmorerade pärmpapper, något trasig i nedre  
kapitäl. Ur Christian Hammers bibliotek, med 
hans exlibris.  89;;;:–

Collin sp. -+$. Samlingsutgåva med ett urval av  
Pufendorfs viktigare avhandlingar, varav sex stycken #,,. Severini de Monzambano, Veronensis,  

De statu imperii Germanici
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är ventilerade i Lund. Samlingen innehåller: De obli-
gatione erga patriam, De rebus gestis Philippi Amyntæ 
F., De existimatione, De systematibus civitatum, De 
interregnis prooemium, De republica irregulari (Lund 
#$-.), De forma reipubl. romanæ (Lund #$$,), De legi-
bus sumptuaris (Lund #$-!), De concordia veræ politicæ 
cum religione christiana (Lund u.å.), De statu homi-
num naturali (Lund #$-+), Bulla Clementis IX papae 
super suppresione qvorundam ordinum religiosorum. 
Accesit brevis commentatio ad eandem, De rep. irregu-
lari, Addenda och, avlutningsvis, ett brev, Epistola 
ad… Johannem Adamum Scherzerum. En tysk upplaga 
utkom #$--. Johann Adam Schertzer (eller Scher-
zerus), (#$!"–#$".), var tysk teolog och professor  
i Leipzig.

<;8. ?BKZ+QU , Herman (resp.) || CP?KQ-
TVO?, Samuel (pres.) Dissertatio academica de 
statu hominum naturali. Diss. Lund, Viti Haber-
egger, (8I3H). H: o. (:<) s. BläckJäck på titelsidan, 
enstaka småJäckar. Tagen ur band.  9;;;:–

Lidén s. #!,. Pufendorfs sjätte ventilerade avhandling 
i Lund, och den mest omfattande, av totalt " stycken. 
Viktig rätts/loso/sk avhandling. En engelsk översätt-
ning, On the Natural State of Men, publicerades så sent 
som #,,&. Samtliga dissertationer under Pufendorfs 
presidium är ovanliga.

<;<. [VBZVT+Q, Israel M. (author & resp.) || 
CP?KQTVO?, Samuel (pres.) Dissertatio acade-
mica de 9de. Diss. Lund, Viti Haberegger, (8IIA). 
H: o. (<;) s. Tagen ur band. Fint exemplar. Med 
samtida bläckanteckning på titelsidan. :;;;:–

Lidén s. #!". Pufendorfs andra ventilerade avhandling 
i Lund, av totalt " stycken. Samtliga dissertationer un-
der Pufendorfs presidium är ovanliga.

<;2. BV66+P6, Daniel (resp.) || CP?KQTVO?, 
Samuel (pres.) Dissertatio academica de legibus 
sumtuariis. Diss. Lund, Viti Haberegger, (8I3<). 
H: o. (<8) s. Fläckig. Tagen ur band. Snävt skuren
 2;;;:–

Lidén s. #!". Pufendorfs tredje ventilerade avhandling 
i Lund, av totalt " stycken. Samtliga dissertationer un-
der Pufendorfs presidium är ovanliga.

<;H. 6+>OSQT , Herman (resp.) || CP?KQ-
TVO?, Samuel (pres.) Dissertatio de republica 
irregulari. Diss. Lund, Viti Haberegger, (8I39). 
H: o. (2:) s. Något snett skuren, med delförlust av 
kustod på två blad. Tagen ur band. <<;;:–

Lidén s. #!,. Pufendorfs femte ventilerade avhandling 
i Lund, av totalt " stycken. Samtliga dissertationer un-
der Pufendorfs presidium är ovanliga.
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S'@f7(.$, 4&#  K%(! . Samuel Pufendorf 

och Nicolaus Beckman. En akademisk fejd på 
8I3;-talet. Bilaga 8: BibliograEsk förteckning 
över stridskriGer, som N. Beckman och S.  
Pufendorf publicerat mot varandra. I: Lychnos. 
Uppsala, 8AH8. 

S'@f7(.$, 4&# K%(!. Svensk juridisk littera-
turhistoria. Stockholm, 8AHI. 

S'@f7(.$, 4&# K%(!. Sveriges bibliogra0ska 
litteratur. 8–2. Stockholm, 8A;H–8<.

S%!)"#,5'$g , 45,&#.  Memoires concer-
nant Christine reine de Suède... 8–H. Amster-
dam, 83:8–I;.

>h0%#", B&%.. Patrioter och institutionalister. 
Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del 8. 
Tiden före år 898:. Lund, 8AA:.

>%(#1, 6&@7"'. C. G. Warmholtz’ och Louis 
De Geers bibliotek på Christineholm. Uppsala, 
8AH8.

>%7#"$, 4.-N . Manuel de libraire. 8–A. Paris, 
89I;–9;. (Reprint.)

>7%(7.,  S#D"%. . Johannes ScheFerus. I: 
Svenskt biogra0sk lexikon. Band 28. Stockholm, 
<;;<.

N&%'&#D"% , N. Z . Svenska bibliotek och ex- 
libris. Andra omarbetade och tillökade upp-
lagan. I–IV:8–<. Stockholm, 8A;H.

N(!51#&%&, N5#$". Catalogo ragionata dei 
libri d’arte e d’antichita. 8–<. Pisa, 89<8. (Re-
print.)
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N'&.5#, 6&@. Studier i 8I;;-talets statsrätt. 
Johannes Loccenius och hans lära om rikets 
fundamentallagar. I: Statsvetenskaplig tidskri1. 
Uppsala, 8A;8.

N5''(h#, +.&) . Sveriges bibliogra0 1600-talet. 
I–II. Uppsala, 8AH<–HI.

T&,' , 6*"#D . Bibliotekshandbok. 8–<. Upp-
sala, 8A<H–28.

T%""., 4&#. Deutschsprachige Gelegenheits-
dichtung in Stockholm und Uppsala zwischen 
1613 und 1719. Stockholm, 8AA:.

K)@&#, ["%.$(#. Herrarna i skogen. Stock-
holm, <;;3.

K''"#(7., S''&#. De arte pingendi. Latin art 
literature in seventeenth-century Sweden and its 
international background. Uppsala, 8AI;.

K#1.$%0@, U. Amund Grefwe. Den förste bok-
tryckaren i Göteborg. Göteborg, 8A92.

?&#$,  K%(!  Z(!,&"' . Minne öfver Joh. 
Sche#erus. Stockholm, 839<. 

?(.)" , b. Catalogue of the Icelandic collection. 
New York, 8A8H. (Reprint.)

U%&"..", 4. U. W. Trésor de livres rares et précieux 
ou nouveau dictionnaire bibliographique. 8–3 + 
supplement. Leipzig, 89:A–IA. (Reprint.)

=&@@&%.)0'D,  B5%"#g5 . Förteckning 
på de i Sverige, &ån äldre, till närvarande tider, 
utkomna schole och undervisningsböcker. Stock-
holm, 8983.

=&@@&%.)0'D, B5%"#g5. Svenska vitter-
heten. Historiskt-kritiska anteckningar. Andra 

upplagan, öfversedd och utgifven av P. A. Son-
dén. Stockholm, 8922.

=5//@&#, 6. ?. b. Bibliographisches Lexicon 
der gesammten Litteratur der Griechen. Zweite 
Ausgabe. 8–2. Leipzig, 8929–H:. (Reprint.)

40!,"% , N. U. Allemeines Gelehrten lexicon.8–
H. Leipzig, 83:;–:8.

B(Di#, 4. =. Catalogus disputationum, in acade-
miis et gymnasii Sveciæ. 8–2. Uppsala, 8339–3A.

B(#D&,' , C"%-K%(). Från Braut-Anund till 
Vilhelm Ekelund. Karlskrona, 8AAA.

B(#DL"%1, >5. Naturrätten i Uppsala. Upp-
sala, 8A3I.

B(#DL"%1, 6$"# U. Swedish Books 1280–1967. 
Stockholm, 8AI9.

B(#D%5$,, 6$"# . Svensk lärdomshistoria. 
Stormaktstiden. Stockholm, 8A3:.

Z&%)'(#, U. Catalogus disputationum in aca-
demiis Scandinaviæ et Finlandiæ. 8–2 + supple-
ment. Uppsala, 89<;.

Z&%)'7#D, K%(). Övre Norrland i litteratu-
ren. En bibliogra0 över Norrbottens och Väster-
bottens län. Umeå, 8AI2.

Z"j"% , K%#.$. Program utgifna vid Upsala uni-
versitet 1599–1700. Bibliogra0. Uppsala, 8A;:.

Nationalmuseum 8AII. Christina. Drottning av Sve-
rige – en europeisk kulturpersonlighet. Utställnings-
katalog. Stockholm, 8AII.

O7DL"!) , 45,&##". . Beskrivande och illus-
trerad förteckning över de upplagor av Sveriges land-
skapslagar, landslagar och stadslagar som av trycket 



89H
blivit utgivna intill dess Sveriges rikes lag blev gillad 
och antagen på riksdagen år 1734. Bibliogra0. Stock-
holm, 8A8:.

O7DL"!) , 45,&##". . Bibliotheca Rudbeck-
iana. Beskrivande förteckning över arbeten, vilka 
författats eller utgivits av medlemmar av släckten 
Rudbeckius-Rudbeck samt handla om dem eller de-
ras skri1er. Stockholm, 8A89.

O7#"Lj, Q('. . Monarchia mixta. Maktfördel-
ningsdebatt i Sverige under den tidiga stormaktsti-
den. Uppsala, 8AI<.

6!,k!) , ="#%() . Kgl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets akademiens. Dess förhistoria och histo-
ria. 8–9. Stockholm, 8A2<–HH.

6!,l"(1"% , ?.B.S . Handbuch der classischen 
Bibliographie. 8–2. Leipzig, 892;–2H. (Reprint.)

VD83: Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum 
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. http://
www.vd83.de/

b&%@,5'$g , N&%' U7.$&/ . Bibliotheca 
historica sueo-gothica. 8–8:. Stockholm, 839<–8983. 
(Faksimiltryck.)

b(''"@., S'_,5#.". Les Elzevier. Histoire et 
annales typographiques. Brussel, 899;. (Reprint)

b(#1, T5#&'D . Short-Title Catalogue of Books 
Printed in England, Scotland, Ireland, Wales and 
British America. New York, 8AH:–H9.

a,'"# S . m > . Censur och tryck&ihet. Södertälje 
<;;2.


