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In the old university of Turku there were written about 4 400 theses. About 1100 of them have 
found their way to Linköping in Sweden. This paper describes these theses, new variants which 
were found and some characteristics of their provenance. They are compared with the large 
bibliography over theses from Turku by Vallinkoski. A couple of theses with complete 
information which have not been available since 1827 were found. Se-veral new vdants  were 
found and together with the known variants they have increased our knowledge about use of 
theses by students. Different variants could be designed to thank people at the Academy and in 
Turku, to thank people at home in Sweden who have contributed to the costsome studies and 
very often to the bishop of the students home-diocese. There are even exarnples of wbich 
different variants were printed for different dioceses. 

Theses from time before 1713 are quite few, about 150. They seem to have come to the library 
by private persons, mostly by priests who studied in Turku. No signs  ID^ other forms of distri- 
bution can be seen. 

There are many more theses from the period 1722-1827. The collection is anonymous with 
hundreds of theses which never have been opened. This and other facts indicate a 
massdismbution. The author presumes that this massdistribution is connected with the exchange 
of publications that started in Sweden in the 1740s initiated by the Uppsala university. 
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l. Förord 

Ämnet för denna uppsats är bokhistoria och spridning av fmka  akademiska dissertationer 
från Abo till det egentliga Sverige. Intresset för detta ämne kommer från två håll: min 
hemvist i Finland och de svenska folkbibliotekens stora samiingar av äldre tryck. 

Bokhistoria förekommer inte regelbundet som läroämne på Bibliotekshögskolan. Därför är 
jag tacksam att jag trots allt fått välja bokhistoria som föremål för min forskning och till 
mitt uppsatsämne. Lika tacksam är jag att BHS har valt Tomas Anfält till min handledare. 
Han har under arbetets gång uppmuntrat mig samtidigt som han gett goda råd. Det är på 
hans förslag jag ägnar så mycket utrymme i uppsatsen tiil beskrivningen av (det praktiska 
arbetet med dissertationerna. Han har därmed bestämt tonen i hela uppsatsen. Tomas 
Anfdt har kommit med flera goda förslag till, ett av dem har jag medvetet undvikit att följa: 
att gå till arkiven och komplettera resultaten med arkivforskning. Det har varit brist på tid 
och inte ointresse som håiiit mig ifrån att följa detta råd. 

Forskningsobjektet ar de finska dissertationer från tiden 1642- 1827 som finns på 
Linköpings stadsbibliotek. Det har varit trevligt att arbeta på biblioteket och jag har hela 
tiden fått bästa möjliga service och hjälp från Björn Tallström på forskarexpeditionen. Han 
har snabbt plockat fram det material som jag begärt och på d a  satt hjälpt mig i mitt arbete. 
Trots sina många uppgifter har han - när vi träffats i förbigående - kommit ihåg mig och 
frågat hur arbetet löper och vilka reaktioner jag fått vid seminarierna. Ett varmt tack för all 
hjälp. 

Sedan några år har jag haft kontakt med Tuija Laine och Rita Nyqvist på Helsingfors 
Universitesbibliotek, båda sysselsatta med den finska retroaktiva nationa1bib:liografii. De 
har gett värdefull hjälp även i arbetet med denna uppsats. 

Vid delseminariet önskade deltagarna p& Kollegium I att mera kulturhistoriskt material 
skulle finnas i uppsatsen. Jag lovade då att så skulle bli nar de tidigare okända 
dissertationerna behandlas. Nu kan man kanske tycka att det blev för mycket kulturhistoria 
av det hela. Det är svårt att vara lagom i aila sammanhang. 

Linköping 1996-03-30 

Veikko Jauhiainen 



2. Bakgrund och definitioner 

Den finska tryckkonsten förmådde inte producera särskilt många praktverk under äldre 
tider och det avlägsna landets få rika personer agnade inte så mycket intresse åt att binda 
sina böcker i de praktband som engagerat senare tiders forskare så mycket. De ofta 
återkommande stadsbränderna och krigen har dessutom förstört och fördärvat det mesta 
som producerats. Det ar därför av intresse att undersöka vad som finns av det finska 
materialet i moderlandet, i det egentliga Sverige. Det finns naturligtvis ett antal monografier 
tryckta i Finland på olika svenska bibliotek men de är glest sådda både i tid och rum. 
Därför ger genomgången av de fmska dissertationerna, de vetenskapliga uppsatserna, mera 
material för en betraktelse. De täcker nästan hela perioden 1642-1827 och, eftersom så 
många människor har varit inblandade i produktionen och distributionen, ger de en bättre 
bild av distributionsförhållanden än vad monografierna gör. Dissertationerna följer som 
små trycksaker snabbt alla förändringar och i den finska historien det ingen brist på 
omstörtande händelser. . 

VaIet av de finska dissertationer som finns i Linköping som objekt för forskningen var lätt 
att göra: Stifts- och gymnasiebiblioteket var ett av de största i sitt slag på 1700-1800-talen 
och kunde darför förväntas ha en relativt stor samling finska tryck. Att forska i en period 
av nästa tvåhundra år kan verka överambitiöst, men på grund av att tiden delar sig i två 
perioder mycket olika varandra finns möjligheter till jämförelser. Den första perioden 
1642-17 13 kännetechas av en utåt expanderande stormakt och en inåt krympande religiös 
tankevärld. Den andra perioden 1722- 1827 vittnar om stora förändringar i vetenskapernas 
relationer till varandra: religionen skjuts undan och naturvetenskaperna kommer i främsta 
ledet på vetandets arena. En stor förändring sker när dissertationerna börjar skrivas på 
svenska, de blir tillgängliga för alla läskunniga och de kan användas på många fler 
områden än tidigare. 

Avhandlingama eller dissertationerna, (de muntliga övningarna kallades för orationer eller 
disputationer) hade en viktig hnktion vid tidens universitet. Universitetens statuter 
innehöll noggranna bestämmelser om dem. Varje professor skulle skriva minst en 
dissertation varje år, de biträdande professorerna minst två. Dessa bestämmelser förblev 
dock meningslösa eftersom det fanns professorer med en enorm produktion och somliga 
som aldrig åstadkom en enda en. Det fanns åtta olika typer av dissertationer (Vallinkoski 
1962-69 s. X). Huvudregeln var att läraren (przeses) skrev dissertationen men det finns ett 
stort antal uppsatser som är skrivna av studenter, respondenter som sedan vid den 
offentliga granskningen försvarade dissertationen. Pro gradu -uppsatsema skrevs alltid av 
studenten. Dissertationerna fick skrivas på latin, grekiska eller på hebreiska. I Abo 
publicerades bara två disputationer på grekiska och inga på hebreiska. Från 1752 fick även 
svenska anvandlas om skriften behandlade Sveriges historia, topografi eller naturhistoria, 
fysik och matematik. (Valiinkoski 1962-69 s. XI) Den första avhandlingen på finska kom 
ut först på 1850-talet. Enstaka ord, satser, några dedikationer och gratulationer finns på 
fmska. 

Vallinkoski säger att mellan 1642 och 1828 publicerades 4 433 dissertationer vid Åbo 
Academi. Om aven de osäkra skrifterna räknas med är antalet 4 467. 

En hel del av dissertationerna gavs ut förutom som akademiska larotryck aven som 
monografier, h& kallade dissertationsböcker. Texten är då i regel exakt den samma som i 
dissertationen men försättsbladet med information om przeses, respondent, datum 0.s.v. 



och dedikationer och gratulationer fattas. I något fail har information om respondenter 
publicerats som en lista i monografin, någon annan gång på några korta rader i början av 
respektive dissertationstext. 

I denna uppsats används ofta namnet på kommunen Linköping för alla de olika bibliotek 
som hyst kyrkans, skolans och kommunens boksamlingar: stiftsbiblioteket, stifts- och 
gymnasiebiblioteket, Stifts- och landsbiblioteket, kommunbiblioteket och stadsbiblioteket. 
Proveniens har i denna uppsats betydelsen - förutom ursprunget - även ägare eller ägarna, 
privatpersoner eller institutioner som haft trycken i sin ägo. Med variant menas en mindre 
förändring i den tryckta texten som skett under tryckarbetets g h g  eller omedelbart efter 
fardigställandet av ett tryck. 

I uppsatsen hänvisas mycket ofta till Jorma Vaiiinkoskis bibliografi över Abo Academins 
dissertationer. Även hans löpande numrering används i formen V xxxx. Med hjälp av den 
kan läsaren hela tiden se vilka dissertationer som behandlas i texten. 

Urvalet av dissertationer som presenteras och behandlas i denna uppsats har skett med 
hänsyn till hur representativ den vunna informationen %r; enskilda personer eller enskilda 
dissertationer har fått vika för större enheter och en enskild händelse för en serie 
sammanhängande händelser. En samling dissertationer som varit bundna ihop är 
intressantare än lika många dissertationer utan bevisad gemensam ägare. 

Frågeställningen 

Syftet med denna uppsats är att beskriva de finska dissertationer från tiden 1642-1827 
som finns i Linköpings stadsbiblioteks samlingar och deras proveniens så som den 
framträder i trycken själva. 

Dissertationerna i Linköping jämförs med det totala antalet publicerade avhandlingar från 
Abo Akademi enligt Jorma Vallinkoskis bibliografi över dissertationerna. P i  samma satt 
jämförs Åbo-dissertationer i Linköping med Vallinkoskis systematiska katalog för att se 
om innehållet i trycken piverkat distributionen. Om nya varianter hittas, beskrivs dessa. 
Om det finns i Linköping Åbo-tryck som Vallinkoski inte sett under sammans~tällningen av 
sitt verk, beskrivs dessa både bibliografiskt och deskriptivt. 

Avgränsningar 

Det stora antalet finska tryck på Linköpings stadsbibliotek gör arbetet med dem 
tidsödande. Man måste - for att kunna ge en representativ bild av utvecklingen - gå 
igenom trycken från hela perioden. Detta för sin sida gör det omöjligt att i 
proveniensundersökningen anlita även arkivkällor. Trycken blir därmed den enda 
provenienskallan som används. Undersökningsmaterialet i Linköping är inte med i 
bibliotekets datakatalog. Monografierna fmns delvis noterade i en lappkatalog som man 
slutade att komplettera på 1960-talet, men över dissertationerna finns varken kataloger eller 
andra systematisdka anteckningar. De finns i magasinet bland alla andra dissertationer 
ordnade efter tryckort och alfabetiskt efter przses. Under dessa förhållanden kan man inte 
säkert veta om aila dissertationer i Linköping finns med i undersölmingen eftersom de kan 
vara bundna ihop med andra tryck och inte blivit funna. 



Den första för Finland tryckta boken gjordes i Lubeck av den tyske boktryckare 
Bartholomaeus Ghotan 1488. Den hette Missale Aboense och var avsedd för kyrkans 
behov. Trots många försök att få någon av rikets boktryckare att etablera sig i Abo, dröjde 
det anda tills uniyersiteutryckeriet kom i gång under Petrus Walds ledning, två år efter 
etableringen av Abo akademi. Det första trycket som kom ut i Finland var en liten 
dissertation Discursus politicus de prudentia. Författaren var Mikael Wexionius, den 
första professorn i historia vid akademin. (Gardberg 1948 s. 70-75) 

De första finska. trycken kom till Sverige säkert bara några få månader efter att akademins 
tryckeri kom i gång. Efter fullbordade studier hade studenterna sina egna och kanske 
någon kamrats dissertationer med sig hem. Till biblioteken kom de först efter några 
årtionden. Trots att Finland 1809 avskildes från Sverige och kom under den ryska tsarens 
spira fortsatte distributionen av vetenskapliga tryck till Sverige. Det blev först hösten 1827 
som dessa kontakter, som varat i nästan två århundraden, avbröts och orsaken var Abo 
brand och till följd av den universitetets flyttning till den nya huvudstaden Helsingfors. 

Om litteratlur i ämnet 

Den retroaktiva Fennica-bibliografin, som Universitetsbiblioteket i Helsingfors i egenskap 
av Finlands naiionalbibliotek just nu fardigställer, kommer förmodligen ut i sin första 
version under första hälften av året 1996. Den kommer dock bara att täcka tiden 1642- 
1800. Den har alltså inte varit till stöd i detta arbete. För dissertationega är laget däremot 
mycket bättre, Jorma Vallinkoskis stora verk om dissertationema vid Abo Akademi 1642- 
1828 (Vallinkoski 62-69) bildar grunden för undersökningen av distributionen av Abo- 
dissertationerna. Han har inte bara gått igenom och bibliografiskt beskrivit alla 
dissertationerna. utan aven grupperat dem kronologiskt, systematiskt och gjort flera olika 
register till dissertationema. Utan detta verk skulle inte denna undersökning varit möjlig att 
göra inom de tidsramar som ställts. Dessutom har Johan Henrik Lidéns bibliografi från 
1700-talet och Gabriel Marklins tre kompletteringsbibliografier aven de varit i bruk. 
Lyckligtvis kan man idag använda samma volymer av Lidén och Marklin som använts när 
de finska trycken belagts vid organiseringen av dem på biblioteket i Linköping. 

Den finska bok- och tryckerihistoriska forskningen bygger till mycket stor del på Carl- 
Rudolf Gardbergs monumentalverk i tre delar. Två av dem ar aktuella för denna 
undersökning. Den bok- och lärdomshistoriska tidskriften Opusculum skaii namnas som 
viktig informationskälla för den som intresserar sig för den finska forskningens resultat. 

Information om förhållandena vid Abo Akademi är hämtade från universitetsbibliotekets 
historia i två delar, aven den av J. Vallinkoski. Även Gardberg ger mycket nyttigt om 
förhållandena vid akademin under århundradena. Den sammanställning av professorer vid 
akademin som finns i Heikels historia över universitetet har varit flitigt i bruk som 
snabbreferens. Lagus %ny0 upprättade studentmatrikel ar viktig aven i frågor kring 
universitetets historia. 

I den personhistoriska forskningen är herdaminnen från flera stift sandigt i bruk. Om 
studenterna i Abo finns - förutom Vallinkoskis register - La us ånyo upprättade 
studentmatrikel och Paul Wilstadius skrifter om smålänningarna vid 1 bo akademi att tillgå. 
Ett monumentadverk i personhistoria ar Seppo J. Salminens biografi i två delar över 
Enevaldus Svenonius, centralfiguren i den lutherska ortodoxin i Sverige. Den belyser aven 
människornas liv och relationer på 1600-talet. 



Ett ämne som är förvånande dåligt behandlat i den vetenskapliga litteraturen är bibliotekens 
historia. Det finns ingen översiktlig presentation av Linköpings bibliotek, varken de 
tidigare eller de nuvarande. Man får nöja sig med Isak Collijns korta uppsats från 
utredningen som lämnades 1924 och de fåtaliga uppgifterna om bibliotekets personal i 
Linköpings stifts herdaminnen. Bengt Hjelmqvists artikel från 1937 belyser vissa viktiga 
vändpunkter i biblioteksutvecklingen i Linköping under tidigare år. 

Distributionen av vetenskapligt tryck utöver pliktexemplaren och bytesöverenskommelser 
har inte varit föremål för vetenskaplig foskning i Norden. Här finns ju Robert Darntons 
forskning att hämta inspiration från@amton). 

4. Metod 

Det ligger kulturella, litterära och historieintressen bakom valet av uppsatsens ämne. Den 
breddning av historieforskningens områden som franska och amerikanska historiker 
tillhörande Annales-skolan har gjort, är indirekt orsaken även till denna uppsats. 

Annales-skolan 

Publiceringen av Lucien Febvres och Henri-Jean Martins bok LI'Apparition du Livre 1958 
blev början till en ny period i bokhistorisk forskning. Först och främst uppmärksammades 
böckernas, förlagens, tryckeriernas och tryckstilamas historia i större grad än innan. A 
andra sidan ledde denna bok - om inte till nya metoder - i alla fall till nya kallor för 
bokhistorikerna. Forskningen riktade mera och mera sin uppmärksamhet från de tekniska 
detaljerna och de enskilda bokskattema till bokens och tryckningens roll i samhällens 
utveckling. 

Lucien Febvres som dog redan innan boken kom ut, hade sedan 1930-talet varit - först 
tillsammans med Marc Bloch och efter kriget med Fernand Braudel - i ledningen för 
tidskriften Annales och den grupp av historiker och samhällsforskare som allmänt har 
blivit kallad Annales-skolan. 

Den enorma betydelse och de stora försäljningsframgångar som Annales-forskarna haft 
under efterkrigstiden har naturligtvis lett till att många följt i deras spår, tillämpat samma 
ämnesval och sätt att närma sig problemen på. Man har naturligtvis agnat mycket intresse 
åt frågan om det existerar någon Annales-metod som skulle förklara Annales-forskamas 
framgång. Och förvisso finns det mycket som historiker och samhällsforskare från 
Annales och dess närhet har skrivit om synen på historia och dess metoder. Marc Bloch 
skrev någonting som skulle kunna beskrivas som en metodhandbok. I engelsk 
Översättning har den titeln The Historians Craft. Den bär tydliga tecken från den situation 
under vilken den skrevs. Fråntagen sitt bibliotek satt Marc Bloch under tysk bevakning i 
det ockuperade Frankrike innan Gestapo slutligen mördade honom. 

Ingen annan av de mera framstående Annales-gruppens representanter har skrivit någon 
metodhandledning. Jaques Le Goff och Pierre Nora har publicerat Faire de 17zistoire I-JII 
1974. Några artiklar från detta verk har kommit ut på svenska med titeln Att skriva historia 
: Nya infallsvinklar och objekt. Artiklarna kan ses mera som en presentation av nya 
forskningsobjekt än som en renodlad metodhandledning. 



Artiklarna från Emmanuel Le Roy Laduries samlingsverk i två delar med namnet Le 
territoire de 1 'historien från 1978 har i en engelskspråkig Översättning fått namnet 77ze 
Mind and Method of the Historian, från 1981. 

En närliggande framställning på Annales-skolans historiesyn och metoder fi11ns hos Heikki 
Kirkinen (Kirkinen). De flesta som skrivit om Annales-historikernas metoder har samma 
uppfattning som Inga Floto i sin brett upplagda vetenskapshistoria. (Floto) Hon 
understryker betydelsen av en enda bok, Fernand Braudels La Méditerranée ... för hela 
Annales-historikernas stora skara. Enligt Floto präglar två synviklar hela Braudels stora 
arbete, det som har långvarig påverkan kallas för strukturer och det som påverkar 
manniskomas verksamhet på kortare sikt kallas för konjunkturer. Braudel har presenterat 
dem utförligt i en artikel 1958 med namnet La longue durée. På engelska finns artikeln i 
samlingsverket On History från 1980 och har fått titeln översatt till History and the Social 
Sciences: The longue durée. Floto säger på s. 18 1 att efterkrigstidens fördelning av 
Annales-historikerna i tre riktningar - konjunktur-historikema med kvantitativa metoder, 
region/lokalhistorikema och forskare av kollektiva mentaliteters historia - gör det sv& att 
hitta någon specifik Annales-metod. Metodisk pluralism kännetecknar alltså Annales- 
historikerna. I kritiken riktad mot dem påpekas ofta att de medvetet undviker politiska 
frågor, för det mesta har hållit sig borta från 1800-talets händelser, industrialiseringen och 
de problem sor i  uppstod med den. Mycket av Annales-produkterna behandlar 1700-talet 
eller medeltiden. 

Fernand Braudel säger själv att det knappt existerat någon Annales-skola, i alla fall inte 
något monolitiskt metod- och attitydbygge. I sitt företal i Train Stoianovich bok säger han 
att de nya metoderna gör verktygen effektivare men att verktygen är de samma gamla 
(Stoianovich s. 9-17). Amnesområdet må representera det nya i denna uppsats, verktygen 
är de gamla och de används på samma sätt som man alltid använt dem från Thukydides 
tider och framåt. 

Historieteori, historiesyn och synen på bokhistoriska kallor 

På följande sidor görs ett försök att rekonstruera en mycket liten del av verkligheten från 
1600- och 1700-talen. Ett antal händelseförlopp skall beskrivas och de frågor som uppstår 
i dessa sammanhang skall man försöka att besvara. Förutom den övergripande 
frageställningen i kapitel 3 kommer läsaren att konfronteras med flera delfrågor medan 
materialet genomgås. Det mesta i denna rekonstruktion kommer att gälla händelser på 
mikronivå, bland enskilda människor och hos organisationer som ligger dem nära i deras 
vardag. Därför lhar även förklaringar till människornas beteende sökts på mikronivå, det 
som för dagens människor skulle vara naturligt beteende antas ha varit naturligt för de 
människor som finns med i rekonstruktionen av händelser i det förflutna. Med det skall 
tydligt betonas att rekonstruktionen av det förflutna är beroende av oss och vårt sätt att 
tänka. 

I denna uppsats tillämpas inte medvetet någon övergripande historieteori. Den 
grundläggande synen är att det är omöjligt att skapa lagbundna förklaringar i 
historieforskningen. Detta leder till synen att det är tillfiilhgheterna och slumpen som avgör 
händelseförloppet. Det kan dock inte gälla motiven för människornas agerande. Dessa 
mänskliga motiv kan vi närma oss med våra egna motiv som modell. Det finns även en 
historiesyn som säger att historien är regelbunden med visst utrymme för tillfalligheter och 
slump, oväntade och oförutsägbara händelser. En tredje historiesyn hävdar enligt 



postmodernismens principer att verkligheten är kaos och att den enda ordning som finns 
skapas efteråt av iakttagaren, i vårt fall historikern. Utan att anamma detta saltt att tanka är 
vi dock tilltalade av den historiesynen i fallet med gamla dissertationer, kaos som vi efteråt 
skapar en viss ordning i(Ekman &Al, Tosh och Janick & Söderberg). 

Karaktären av historieforskningens kallor är avgörande for deras användning. Artefakter är 
i sig resultat av en aktivitet, berättelserna ar människornas uppfattning om ett 
händelseförlopp. I bokhis torisk forskning är boken alltid en kvarleva, den är resultat av en 
tillverkning och i sin tillvaro på biblioteket resultat av en distributionsprocess. De namn 
och anteckningar, siffror och texter skrivna av böckernas ägare är artefakter, kvarlevor 
från en aktivitet, till exempel att någon har ägt boken. Händelseförloppet som beskrivs är 
produktionen av ett stort antal tryck i Abo å ena sidan och deras existens på biblioteket i 
Linköping två-trehundra å r  senare. Början och slutet är kända, det som hände däremellan 
är föremål för rekonstruktionsarbetet i denna uppsats. 

Arbetsmetoden med dissertationerna 

För denna uppsats har vi gått igenom alla Abo-dissertationer som på Linköpings 
stadsbibliotek ar placerade under denna rubrik. Detta garanterar inte att alla Abo- 
dissertationer är med. Några enstaka dissertationer kan finnas kvar på biblioteket om de 
placerats på andra ställen eller är ihopbundna med dissertationer från andra håll. Vi har 
gått igenom alla Abo-dissertationer, jämfört deras rubrik, praeses och respondent, 
utgivningsdatum, antalet sidor samt all annan information mot Vallinkoskis uppgifter. 
Namn på alla gratulanter och personer som tillägnats dedikationer har jaimförts med 
Vallinkoskis uppgifter. Alla anteckningar på dissertationerna har skrivits upp. Särskilt 
noggrant har de olika typer av numreringar som finns på trycken antecknats. Alla 
namnteckningar och delar av förmodade namnteckningar har skrivits upp och 19gre texter 
som kan innehålla information om proveniensen har noggrant genomgåtts. Aven andra 
eventuella agamärken har noterats. Däremot har inte tid agnats åt de understrykningar och 
kommentarer som infogats av ägarnafanvändarna i texten. 

Många dissertationer - kanske hälften - har varit bundna. Deras utseendle har därför 
uppmärksammats för att upptäcka vilka dissertationer som eventuellt varit bundna ihop. 
Noterats har också om trycken haft pappersrygg som förstärkning. Dissertationernas höjd 
och bredd har jämförts för att upptäcka exemplar som på grund av numreringen eller 
snittens färgsättning ser ut att höra ihop. På samma satt har trycken som till utseendet 
liknar varandra på prov fogats ihop för att avslöja om de bildat en volym eller delar av en 
volym tillsammans. När det varit nödvändigt för att klarlägga ytterligare detaljer har 
dissertationernas uppgifter jämförts med Lidéns och Marklins uppgifter. 

Det finns bland Abo-dissertationerna ett stort antal som ser ut att aldrig ha lästs eller 
använts på något satt, därför att de varken har skurits till bok- eller trycksairsform eller ens 
sprättats upp. Publiceringsdatum för sådana dissertationer och deras relationer till varandra 
har väckt intresse. Även tryckens sällsynthet har uppmärksammats. Dissertationer som 
Vallinkoski inte sett under förberedelserna av sitt stora verk, beskrivs i detalj. 

Ett eget kapitel agnas åt de dissertationer som publicerats som monografier, här kallade 
dissertationsböcker. De planerades som böcker men gavs ut i delar som dissemitioner. 

Vi har först noggrant gått genom alla Abo-dissertationer enligt ovan. Därefter har en ny 
genomgång gjorts för an avslöja sambanden mellan trycken. Hypoteser har skapats och 
verifierats eller falsifierats. 
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Bokhistoriskt studium av detta slag kraver mycket information om personerna som är 
inblandade i produktions- och spridningsprocessen. Därför spelar personhistoriska studier 
en stor roll. 

Dispositionen av denna uppsats bygger delvis på Robert Darntons förslag att se hela den 
bokhistoriska forskningen strukturerad efter tryckens produktions- och distributionsgång: 
från författarna till censuren, till tryckeriet, till bokbinderiet, till författarna och 
respondenterna, till bokbindarnalbokhandlarna, till de olika enskilda ochleller 
institutionella ägarna och sist biblioteken som har trycken i dag(Damton s. 6). 

5. Åbo Akademi och produktionen av vetenskapligt material 

Omstöpningen av det svenska undervisningsväsendet under Gustav Ii Adolfs tid berörde i 
början av 1630-talet universiteten. Uppsala universitet fick en efterföl'are 1632 när 
universitetet i Tartu (Dorpat) kom i gång och 1640 invigdes Academien i X bo med stora 
festligheter dar huvudpersonen var Finlands nye (sedan 1637) och energiske 
generalguvemölr Per Brahe d. y. (1602- 1680). Han hade verkat för tillkomsten av Acade- 
mien, var dess kansler till sin död, donerade pengar for olika ändamål, b1.a. för att 
förstärka akademitqckeriets arbetsmöjligheter. Dessutom gjorde han en stor insats för att 
rekrytera studenter till Abo från Småland. Sumerbo härad där nuvarande Ljungby och 
Markaryd finns, skickade .mellan &en 1640 och 17 12 lika många, 63, studenter till Abo 
som hela Kalmar län med Oland. Brahes egna hemtrakier, lilla Vista härad med endast Srra 
socknar - bland dem Gränna och Visingsö - skickade 34 studenter till Abo under perioden 
1640-1712. Smålänningmas antal var över tio procent av alla inskrivna studenter vid Abo 
universitet mellan 1640 och 1712(Carlsson s. 4-5). Under denna period inskrevs 
sammanlagt ca 5 000 studenter vid universitetet. 

Universitetet filck från start 11 professorer som fanns vid fyra fakulteter: teologiska, 
juridiska, medicinska och filosofiska. Först i början av den ryska tiden utökades antalet 
professorer ordentligt, till 20. (Heikel s. 71 1-719.) Den teologiska fakulteten var den 
viktigaste och största. Den hade fem professorer, noga graderade och den som hade den 
första teologiska professuren hade nått den högsta akademiska ställningen. Rektorsskapet 
cirkulerade mellan professorerna, det årliga bytet var en viktig händelse som kanslern 
nästan alltid var inblandad i. Förutom professorer fanns adjunkter och språklärare. 
Biblioteket sköttes först av någon ur professorskåren med hjälp av amanuenser. Det var 
mycket vanligt att professorerna bytte ämne flera gånger under sin karriär, nästan alla viile 
bli teologiprofessorer. Här lockade väl äran och prebendepastoratet och för några få 
biskopsspiran. 

Akademitryckeriet 

Fast universitetet hade startat sin verksamhet 1640 kom inte dess tryckeri i gång förrän i 
slutet av 1642. De första avhandlingarna renskrevs av akademins notarie för hand, några 
tryckes i Stockholm innan tryckeriet var funktionsfardigt i november 1642(Vallinkoski 
1962-69 s VIII). I Uppsala hade universitetets konsistorium redan 1617 färdigställt ett 
förslag till boktryckarens instruktioner. Nar universitetets konstitutioner fastställdes 1626 
fick universitetet detaljerade bestämmelser hur övervakningen av tryckeriet och 
trycksakerna skulle ske. Tryckeriet och universitetets bokhandel skulle övervakas av 
bibliotekanen jämte en annan professor. (Ahlen s. 34-35) Dessa bestammelser gälide aven 
universitetet i A.bo. 1661 års kansliordning innehöll bestämmelsen om att alla för tryck 



planerade manuskript skulle skickas till kanslikollegiet för censur. Detta gäilde större 
arbeten och därmed fick konsistoriet och domkapitlet sköta den lokala granskningen. (Ibid 
s. 197) Förhandsgranskningen var förutsättningen för att få trycka dissertationen. 

Gezelius tryckeri 

Biskop Johannes Gezelius d.a. hade redan under sina år i Tartu och Riga kommit i 
kontakt med boktryckerierna, först som läroboksförfattare och senare som överintendent 
för kyrkan i Riga. På samma sätt som biskoparna i flertalet andra svenska stift startade 
han ett tryckeri för läroboksproduktion rätt snart efter han kommit till Abo. Att akademins 
vicekansler sätter i gång ett eget tryckeri som skall konkurrera med akademins klena 
tryckeri var naturligtvis orsak till många av de konflikter som uppstod under hans tid som 
biskop och vice-kansler i Åbo. Gezelius tryckeri var mest aktivt från starten 1668 till 1690 
då Johannes Gezelius den äldre efterträddes av sonen med samma namn. Denne var dock 
mera inriktad på att slutföra det stora projektet att ge ut en kommenterad nyupplaga av 
Gamla testamentet på svenska och att ge ut nyupplagor av äldre tryck än att starta nya 
projekt. Det första provet av bibeltrycket skickades till kungen redan 1672 men helt färdigt 
blev Gamla testamentet först 1724-1728 då det kom ut i fyra delar. 

Tryckerierna i Åbo, varken akademins eller Gezelius officin blev någonsin stora, 
framgångsrika och lönande. Båda flyttades till Stockholm under stora ofreden, Gezelius 
tryckeri såldes vidare och först när de båda tryckerierna i mitten av 1750-talet slogs ihop, 
blev det lönsamt att vara boktryckare i Finland (Gardberg I och II). 

Tillkomsten av dissertationerna 

Det var professorerna och andra lärare som skrev eller bevakade skrivandeit men det var 
respondenterna som betalade tryckkostnaderna för dissertationerna. Upplagorna var på 
1600-talet ungefar 200 exemplar. Antalet växte under åren till 400. h 1759 'beslutades att 
dissertationer skall tryckas i 500 exemplar och 1827 gavs order om upplagor på 750 
exemplar. Distributionen sköttes av akademins boktryckare, dissertationerna ser ut att ha 
varit trådbundna när de lämnade tryckeriet. I många fail har två eller flera dissertationer 
från en serie trådats ihop. Dissertationerna delades ut till universitetets lärare, några 
kyrkans och statens tjänstemän och studentnationerna(Val1inkoski 62-69 s. XI). Det anses 
vara bekräftat att nationerna skickade sina dissertationssarnlingar till hemlandskapet. Då 
förmodas att de skickades till residensstadens gymnasium eller högre läroverk. Detta kan 
gälla den småländska nationen som skickade sina samlingar till Växjö. 

Dissertationer som trycktekniska produkter 

Disserationer fmns som d a  andra tryck från handtryckens tid i flera olika storlekar. Val av 
tryckens format berodde på användningen och resurserna. Dissertationer från de första 
årtiondena av Åbo universitetets verksamhet är i regel av format 8:o. Samma gäller 
dissertationer tryckta efter universitetets nyöppnande 1722. Det vanligaste är att använda 
4:o. Överlägset största antal av i detta sammanhang aktuella dissertationer är tryckta i 4:o. 
Bara ett exemplar fanns i 12:o och några i folio- eller imperialfolioformat har inte hittats i 
Linköping. Tryckaren bestämde först formatet och sedan sättes texten i den bredd och höjd 
som passar bäst för formatet. Texten i 8:o är i dissertationer ungefar av storleken 13-15 cic 
x 27-28 cic. Detta motsvarar ungefar 60-70 mm x 120-125 mm. Texten på dissertationerna 
i 4:o är av storleken 22-23 cic x 33-34 cic som motsvarar ca 100-105 mm x 150-155 mm. 



Typografiskt är  trycken från Åbo av något ojämn kvalitet: stilarna köptes (huvudsakligen 
från Stockholm) ofta i småportioner, slets snabbt ned i bruk och skickades tiilbaka till 
stilgjutaren som material för nya stilar. (Gardberg 1948 s. 80-83) Stilarna i nästa 
beställning blev aldrig exakt likadana som i den föregående. Detta berodde på 
handgjutningen: för att få exakt likadana stilar måste de gjutas i en och samma gjutform 
och det var inte möjligt eftersom aven gjutverktyget slets i bruk och kastades när ett nya 
togs i bruk. Det fanns även en annan faktor som påverkade tryckens ojämna kvalitet ända 
till mitten av 1700-talet, nämligen bristen på överenskommelse om exakta måttenheter for 
trycken och stilarna. Trots att tryckerierna redan på 1400-talet - bara några årtionden efter 
att den flyttbara typen hade kommit i bruk - hade kommit överens om ett system om 
stilarnas storlek och format, stämde inte alla detaljerna och om ett tryckeri beställde sitt 
material från flera olika h a ,  passade inte alla delarna fullständigt till varandra.* 

Papper och dess hantering vid bindningen 

I början av tryckeriverksamheten i Åbo importerades allt papper från Sverige, Tyskland 
och Holland. Landets första pappersbruk startades av biskop Johannes Gezelius d-a. I 
1600-talets dissertationer är pappret av ojämn kvalitet. Bara några få av de i Linköping 
bevarade dissertationerna är tryckta på ett papper som vi skulle kalla för grått. Till exempel 
i akademins konsistorieprotokoll kallades detta papper for "vitare" och det skulle användas 
för exemplar avsedda för kanslern och några andra mycket högt uppsatta personer. 
Tryckaren räknade med att placera fyra 4:o-sidor på var sidan av ett ark papper eller 
alternativt åtta 8:o-sidor. Många av dissertationerna var - särskilt i början av Abo 
Akademins verksamhet - just åttasidiga, omfattade ett tryckark. Detta gjorde aven 
faktureringen lätt eftersom kostnader för både sättning, tryckning och papper räknades 
arkvis.(Gardberg 1948 s.89-90) De från olika håll till tryckeriet levererade arken var natur- 
ligtvis av varierande kvalitet och utseende. I många faii var pappret mycket tunnare mot 
kanterna. Delvis därför användes bara de mittersta delarna av ett ark till tryckningen. Detta 
lämnade mycket papper över till höger och nedåt i ett färdigt vikt tryck. Många gånger är 
den oanvända delen större än textytan. 

För vår del betyder denna fiia pappersyta att många av dissertationsagama skrev sitt namn 
eller andra agannärken och naturligtvis olika typer av kommentarer på den stora fria ytan. 
När trycken sedan skulle bindas skars de ungefär lika stora och marginalerna blev bara 
några få centimeter breda. Från de bundna dissertationerna försvann därmed mycket stora 
ytor som innehöll för oss viktig information. I några faii har bokbindaren dock - antagligen 
för att ägaren krävt det - låtit bli att skära bort i de breda marginalerna skrivna 
kommentarerna- Ett par sådana exempel finns i Linköping och de presenteras närmare 
nedan. 

*.Det var först Francois Arnbroise Didot (1730-1804) som genom att skapa ett exakt måttsystem för det 
grafiska hantverket, Didot-systemet, åstadkom fullständigt enhalliga regler som galler än i dag. Varje punkt 
i Didots system motsvarar 0.37594 mm (Falk s.59-62). Stilarna har var sitt namn och är gjutna i olika 
storlekar, denna stil heter Times New Roman. Den skapades av Stanley Morrison för The Times. Den 
användes för första gången i tidningen den tredje oktober 1932 (Falk s. 197-198). 



6. Den normala distributionen av dissertationerna 

Pliktexemplaren 

Det första landet som tillämpade bestämmelser om kostnadsfria tryck från tryckerierna till 
biblioteken var Frankrike, där de första bestämmelserna är från 1530-talet. I Danmark 
bestämdes 1648 att alla tryckerier skulle lämna ett exemplar av allt de tryckte till 
universitetsbiblioteket. I Sverige kom motsvarande bestämmelser 1661 och de upprepades 
sedan 1662, 1663 och 1674. Tryckerierna skulle skicka två exemplar av alla sina 
produkter till kanslikollegiet som skulle skicka ett till Riksarkivet och ett till Kungliga 
biblioteket. Dessa bestämmelser hade föga praktisk betydelse. Tryckarna glömde snabbt 
bort sådana bestämmelser. 

Åbo Akademi hade redan på 1650-talet tagit lokala beslut om att lärarna skuiie lämna 
dissertationerna till universitetsbiblioteket. Först var det alltså inte tryckaren som skulle 
ombesörja detta men snart beslutades att tre exemplar av allt som trycktes skulle lämnas till 
universitetet, ett exemplar till arkivet och två till biblioteket. Det var först bara från 
universitetets eget tryckeri som friexemplaren skulle komma. 1689 lovade Johannes 
Gezelius d.a. att ett exemplar av allt som hans tryckeri producerat skulle lämnas till 
universitetsbiblioteket. Det blev inte mycket av dessa löften heller: 1825 fanns det bara 32 
av de 85 böcker som Gezelius tryckeri hade tillverkat. 1692 beslutades att Uppsala 
universitetsbibliotek skulle få friexemplar från Stockholm, Uppsala, Strängnäs och 
Västerås. 

1707 ökades antalet pliktexemplar i riket till sex. De skulle gå till Riksarkivet, Kungliga 
biblioteket och universitetsbiblioteken i Uppsala, Tartu, Abo och Lund. Alla dessa skulle 
skickas till Riksarkivet som skulle sköta distributionen. Från det lokala tryckeriet fick 
universitetsbiblioteket ta sina exemplar direkt. Inte heller dessa bestämmelser hade någon 
praktisk betydelse. Tartu universitet flyttades 1699 till Pernu där det verkade till 17 10 när 
de ryska trupperna tog över även där. Finland erövrades 1713 av tsarens krigsfolk och 
universitetet flydde till Stockholm(Vallinkoski 1948 ss. 212-216). En sandning från 
Stockholm kom till Abo innan den stora ofreden bröt ut i Finland. Pliktexemplaret avsett 
för Tartu universitet behöll kanslikollegiet för sig ända tiil 1773 då det skulle skickas till 
universitetsbiblioteket i Greifswald. Konsistoriet i Abo uttryckte på 1720- och 1730-talet 
sitt missnöje med leveranserna av pliktexemplaren. 1732 beslutades att utse en agent i 
Stockholm som skulle se till att Abo fick sina pliktexemplar och som förmodligen även 
skulle leverera trycksaksförsiindelsema från Finland tiii Riksarkivet. Det var finskfödda 
män som hade olika befattningar i Stockholm som skötte detta förmedlingsarbete helt eller 
delvis utan betalning. Samma arrangemang fanns kvar enligt universitetets 
konsistorieprotokoll kring 18 10. 

Mycket viktigare än pliktexemplaren var säkert bytesöverenskommelsen som kom tiil stånd 
på Uppsala universitets initiativ 1745. Tryckeriet i Abo skulle reservera 20 kopior för 
Uppsalas och 15 för Lunds räkning. 1752 höjdes antalet exemplar till Uppsala med fem. 
Bytesexemplaren var avsedda för universitetspersonalens behov. Systemet med 
byteskontakter är fortfarande i bruk mellan universiteten(Vallinkoski 1975 s. 139- 148). 

Studentnationerna och deras roll i tryckdistributionen 

Under första året skrevs det in 249 studenter i Abo akademins studentmatrikel. Denna 
siffra förblev den största i akademins historia. Näst största antalet inskrivna är från 1821 



då 189 studenter skrevs in. Det vanliga under 1600-talet var att ca 50-60 studenter började 
sina studier årligen. Som nedan redovisas varierade studietiden mycket från elev till elev, 
många måste arbeta för att försörja sig och många åkte hem mitt i terminen när maten och 
pengarna tog slut. Antalet närvarande elever har i olika källor uppskattats till 250 eller 300, 
ungefär hälften av de inskrivna. De goda och de dåliga åren syns tydligt aven i antalet 
inskrivna vid akademien. I slutet av 1670-talet skrevs det under tre år in i studentmatrikeln 
över 100 studenter varje år. Under hungeråret 1696 halverades de inskrivnas antal, bara 49 
nya studenter blörjade sina studier detta år. Under 1700-talets första år minskade antalet 
inskrivna studenter från år till år. 1700 hade 90 nya namn skrivits in i matrikeln, 1713 - 
året då universitetet och dess bibliotek evakuerades till Stockholm - var antalet inskrivna 
nere i två. Även efter flykten till Stockholm skrevs det in några elever varje år, antalet 
överskred inte tio något år. Det första fulla arbetsåret efter stora ofreden blev 1723 och då 
kom 55 nya eller återinskrivna studenter till akademin. På 1730-talet var antalet 
årligeninsluivna åter över 100. 

På samma satt fluktuerade antalet granskade dissertationer vid akademien men orsakerna 
var mera akademiska: nar magisterpromoveringen började närma sig ökade 
uppsatsproduktionen och granskningen avsevärt(Lagus I s. VI-X). 

Studentnationerna kom till samtidigt i Uppsala och Åbo, i början av 1640-talet. 
Smålänningarna var bland de första med egen studentorganisation. I början fanns det i Abo 
nio studentnationer, fyra av dem samlade sina medlemmar från det egentliga Sverige. 
Antalet studenter räckte dock inte till så många organisationer så tre av dem slogs ihop till 
västgötsk nation medan smalanningarna hade en egen studentnation till slutet av 1790-talet. 
(Carlsson s. 4) Heikel säger (s. 116) att antalet studentnationer vid mitten av 1700-talet var 
tio: Abo, österbottniska, viborgska, satakundiska, tavastländska, nyländska, söderfinska, 
norrfinska, sviogothiska (namnbytet hade skett 1722 enligt Carlsson) och småländska. 
Lyckligtvis har inte de svenska studenterna nöjt sig med att återge i sina dissertationer bara 
namnet på sin nation. Allt som oftast står det på omslaget från vilket landskap eller område 
studenten kommer. Typiska är Ostergothus, vanligen förkortat till O-G eller O-Goth. 
Sudermannus förekommer ofta, mera sälIsynta är respondenter med sina dissertationer i 
Linköping som antecknade på titelbladet Angermanus, Jemtius eller Stockholmensis. Aven 
smålänningarna återger gärna sin hemmahörighet till exempel genom W. Smol. eller 
Wexio-Smolandus, Junocopensis, Calmariensis eller Wisingsburgiensis. Denna 
information är viktig när man följer dissertationernas spridning. Studentnationerna fyllde 
många viktiga funktioner i studenternas liv. Förutom kamratliga och vetenskapliga 
kontakter gav de även hjälp vid sjukdom och pengabrist(Heike1 s.116). 

Studentnationerna fungerade även som en av distributionskanalema för de akademiska 
läroproven, frainst dissertationerna. De fick direkt från tryckeriet ett antal dissertationer. 
Vad som sedan hände med trycken är inte närmare känt. Det är ett rimligt antagande att 
nationerna hade små boksamlingar. I alla fall kan man anta att de vid universitetet utgivna - 
och av akademitryckeriet eller Gezelius tryckta - vetenskapliga verken fanns att tillgå. 

Bokbindarnia som tryckdistributörer , 

Fram till 1630-talet hade trycksaksdistnbutionen blivit föremål för kungliga administrativa 
åtgärder. Då beslutades att rikets bokbindare skulle ha privilegium att sälja bundna böcker, 
ett beslut som påverkade bokhandeln länge i landet. Boktryckarna fick fortfarande sälja 
sina egna produkter men bara som lösa ark, de bundna böckerna blev bokbindarnas sak. 
Det finns uppgifter om bytesförhåilandet meilan dessa två, tryckarna bytte sina tryckta ark 
mot dubbelt så många otryckta. 



Åbo akademi fick sin första bokbindare under våren 1642. Han sysselsattes med att binda 
Oademins, statsförvaltningens och hovrättens böcker. Det ser ut som om marknaden i 
Abo bara räckte för en bokbindarmästare åt gången, så liten var produktionen och 
efterfrågan. (Pousar s. 175 ff) 

7. Åbo-tryck på Linköpings stadsbibliotek 

Linköpings stadsbibliotek och dess företrädare 

Den kristna kyrkan har från medeltiden och framåt varit hem och skydd för biblioteken i 
Europa. De första biblioteken fanns i klostren. När kyrkan omorganiserades blev de 
bildade domkapitlen regionala centrum för flera av kyrkans verksamheter, bland dem 
utbildning och bibliotek. Detta skedde i Sverige på 1100-och 1200-talen. (Dahl II s 9 och 
38). 1500-talets religiö.sa omvälvningar ledde till en längre nedgång av bibliotekens 
verksamhet, bokbestånd och därmed betydelse. 

1627 grundades gymnasiet i Linköping och katedralskolans bibliotek blev 
gymnasiebibliotek. 1634 gjordes det en förteckning över libri gymnasij som räknades till 
11 i antal (Collijn s.12). Domkapitlet och därmed domkyrkans bibliotek bestod av de 
böcker som behövdes i kyrkan. Detta bibliotek växte genom prästhemmens donationer. 
Under andra halvan av 1600-talet påminde domkapitlet upprepade gånger om prästernas 
åtaganden att från de prästerliga sterbhusen överlämna till biblioteket "en Nyttig book till 
åminnelse och hedersam förähring". 168 1 flyttades domkyrkans böcker till gymnasiet, 
men testarnentböckerna blev kvar hos konsistorienotarien. Efter en brand i gymnasiet år 
1700 flyttades alla böckerna tillbaka till domkyrkan(Holrnqvist s. 44-64). ]Detta skedde 
under biskop Haqvin Spegel (biskop i Linköping 169 1- 17 11) som tillhör bibliotekets stora 
gynnare. Hans insatser gjorde att antalet volymer på biblioteket fördubblades till 800. Han 
själv skänkte ett stort antal böcker "däribland en stor samling disputationer, orationer och 
programV(Dahl II s. 214-215). Biblioteket blev allt tydligare skolans bibliotek och med 
1724 års skolordning förpliktigades gymnasieskolans rektor att överta ansvaret för 
bibliotekets ekonomi. 1734 hade antalet volymer ökat till 1 300. Biskop Eric Benzelius 
d.y:s bibliotek förvärvades till gymnasiets bibliotek 1757. Det innehöll ca 3 000 volymer 
och 175 handskrifter (Collijn s.15-16). Donationerna ökade ständigt bibliotekets 
samlingar, på 1800-talet fick biblioteket aven penningdonationer som användes till att 
anskaffa böcker. 1848 ordnades de akademiska dissertationerna på bibliotekiet. Beståndet 
var 12 000 svenska och 1 000 utländska tryck. Biblioteket arbetade mycket med dupletter, 
listor framställdes och skickades till olika bibliotek. 1865 sålde biblioteket 4 700 
dissertationsdupletter till landshövding Sven Wilhelm Gynther i tre öre styck(Ranius s. 
20-21). Collijn står bakom uppskattningen att Linköpings stiftsbibliotek 1924 hade ca 130 
000 volymer. 

Genom ett riksdagsbeslut bildades 1926 landets första Stifts- och landsbibliotek'av 
Stiftsbiblioteket och det kommunala folkbiblioteket i Linköping. Meningen var att få till 
stånd ett mellanled mellan foUrbiblioteken och de stora vetenskapliga biblioteken(Dah1 II 
s.214). Numera tillhör stifts- och gymnasiebibliotekets samlingar, som ein avdelning, 
Linköpings stadsbibliotek. 

Dissertationerna från Åbo i Linköping 

Av de över 4 400 dissertationer som skrevs och trycktes i Abo och distribuerades 1642- 
1827 finns på Linköpings stadsbibliotek över 1.100 stycken. Om dissertationerna 



publicerade i bokform räknas med, överstiger antalet 1.200. Av 1600-talstryck finns ca 
150 stycken, då är inte monografiernas dissertationer medräknade. Antingen 
dissertationernaL kommit till biblioteket utan mellanhänder eller donerats till eller köpts av 
ett bibliotek, har de i regel blivit bundna. I Linköpings fall kan man saga att nästan alla 
dissertationer från perioden 1642- 17 12 har varit bundna. Det syns tydligt av limrester och 
kraftiga bindtrådar. Om någon dissertation inte varit bunden har den i alla fall utrustats med 
en pappersrygg som hindrar den tunna (från tryckeriet härstammande?) bindtråden att gå 
av och ger lite mera stadga åt trycksaken i b d .  I några fall har dissertationerna haft ett 
omslag av papper. Det vanliga är att biblioteket skurit bort första omslaget så att tryckets 
titelsida blivit synlig. 

Aiia dessa tidiga band har på 1800-talet slaktats, dissertationerna frigjorts för att de skulle 
kunna organiseras enligt de principer som tillämpats på biblioteket. Dema hantering 
anses ha initierats av riksbibliotekarie Gustaf Klemming och for Linköpings del var 
tillämpningen av hans principer så noggrann att aven pärmarna från monografier som 
innehöll dissertationstexter har rivits bort. Detta betyder att mycket agarinfonnation gått till 
spillo. Dessutom kan man anta att några dissertationer eller delar av dem försvunnit eller 
inte blivit upptäckta och hamnat någon annanstans. Ett tryck från Keyser i Stockholm sitter 
till exempel kvar fast i en Abo-dissertation och finns därför bland Abo-trycken i 
Linköping. Biblioteken har dock inte alltid rivit sönder de monografier som består av 
dissertationer. PTågra finns kvar i det skick biblioteket fått dem. I några fall har Linköpings 
Stiftsbibliotek bundit om någon eller några av de finska dissertationerna. Då har de skurits 
så att marginalerna blivit normala. Inga tecken om eventuella tidigare ägare finns då med. 

Att se skogen istället för bara trän I 

Den stora ofreden 1713-22 delar Abo akademins verksamhet i två tydligt åtskilda delar. 
Till exempel undervisade bara tre lärare både före 1713 och efter 1722. I detta kapitel 
kommer många detaljer om dissertationerna och produktionen av dissertationerna att 
redovisas. Det kan vara lätt att missa helheten när man agnar sin uppmärksamhet åt 
detaljerna. Helhetsbilden ser annorlunda ut när man tittar på hela produktionen av 
dissertationer och jämför med dem som hittat sin väg till Linköpings stadsbibliotek. För att 
få den ratta bilden av f9rhållandena måste man också komma ihåg att ett antal dissertationer 
har ingen sett sedan Abo brand, de bibliografiska uppgifterna är hämtade från tidigare 
bibliografier och från akademins konsistorieprotokoll. Här redovisas några przses med 
större antal skrivna eller producerade dissertationer med korta kommentarer i några fall. 
preses antalet diss/ ant. diss. i Link. anm. 
Petrus Bång 5 3 -  1 2 böcker 2 1 har inte setts sedan 1827 
Daniel Achrelius 63 - 3  
Jacobus Flachsenius 7 0 - 2  30 har inte setts sedan 1827 
Axelius Kempe 50 - 12 1 bok 
Petrus Laurbecchius 54 - 6 
David Lund 5 4 - 5  
Johannes Munster 49 - 5 
Nicolaus Nycopensis 28 - 3 alla tre med romersk numrering, se nedan 
Eschillus Petrzus 169 - 1 det finns en till i Linköping 
Enevaldus Svenonius 163 - 9 2 böcker 34 har inte setts sedan 182 
Johannes Elai Terserus 7 - 5 biskopen som avskedades, se om Svenonius 
Andreas Thuronius 3 3 - 2  
Simon Tålpo 631 - 2 
Andreas Wanochius 80 - O 
Michael Wexionius 147 - 10 2 böcker 32 har inte setts sedan 1827 



Det frarngk tydligt från denna lista att distributionen av dissertationer från Ablo berodde på 
tillfälligheter, det har omöjligen existerat någon gemensam distribution utan var och en av 
1600-talsdissertationerna som kommit till Linköping har haft sin egen väg. Vissa delar av 
denna individuella distribution som ger möjlighet att dra mera allmäntgiltiga slutsatser, 
beskrivs nedan. 

Siffermarkeringar på dissertationerna 

Under första genomgången av dissertationerna dröjde det länge innan vi upptäckte vad de 
olika black- och blyertssiffrorna på dissertationerna hade för betydelse. Först avslöjade sig 
blyertsanteckningarna. Ju längre arbetet skred, desto oftare stämde dessa 
blyertsanteckningar med Vallinkoskis hänvisningar till Lidén eller Marklin. Genom 
kontrollgenomgången blev det klart att alla finska dissertationer hade markerats med 
blyerts enligt den numreringen som finns i Lidén och Marklin. När numrering på 
dissertationerna jämfördes med de streck som fanns med blyerts i Lidéns och Marklins 
bibliografier kunde ingen förklaring till och logik i blyertsnumreringen och anteckningarna 
i bibliografierna hittas. Först vid den andra genomgången uppmärksammades den 
märkbara skillnaden i storlek mellan olika numreringar. På dissertationerna T? 309 och V 
310 (Vallinkoskis löpande numrering) syns det tydligt, att den föregående hade mycket 
mindre blyertsnummer än den senare. I Lidéns bibliografi finns det på sidan 25 ett streck 
framför dissertationen som motsvarar V 309 men inte framför V 310. 

Nar genomgången fortsatte till V 317 gjorde vi på grund av blyetssiffromas storlek 
antagandet att det i Lidéns bibliografi skulle finnas framför denna dissertation ett 
blyertsstreck och det stämde. Genomgången fortsatte med några andra dissertationer (V 
322 - V 327) som är skurna till samma storlek, alla har varit bundna och av vilka tre har 
rester av svart ryggpapper. Alla dessa har större blyertsnumreringar och inga streck i 
Lidén. Så långt stämmer antagandet att den som numrerat de finska dissertationerna med 
större blyertssiffror inte har gjort någon anteckning i Lidéns bibliografi. SA är däremot 
fallet med den person som skrivit avsevärt mindre blyertssiffror i dissertationerna. Hur är 
det då med trycken utan numrering? Vid V 338 blev det möjligt att kontrollera detta. Det 
finns inga siffror på den utan namnteckning Hrr Magister And. J. Hedren och ingenting 
markerat i Lidén. På samma satt stämmer numreringen med anteckningarna i Lidén och 
Marklin. Vid detta Wäl le  avslutades den jämförande kontrollen vid V 476 och V 477. 

Det har alltså funnits två personer på LinkGpings bibliotek som gått igenom de finska 
dissertationerna, jämfört dem med Lidéns och Marklins bibliografier och slkrivit siffror 
enligt bibliografiernas numrering på dissertationerna. Den ena av dem har också gjort 
motsvarande anteckning i bibliografierna att just dessa dissertationer finns på biblioteket i 
Linköping. Vilken av antecknarna var forst? Det första exemplet avslöjar inte det därför att 
V 309 och 310 kom ut med tio dagars mellanrum i december 1768. Men de har gått helt 
olika vägar, det avslöjas av utseendet, V 3 10 har mycket breda marginaler nedtill och till 
höger, föga biblioteksmässig skärning och den har också grönt ryggpapper. Inte heller 
avslöjar respondenternas hemmahörighet något: den första har antecknat Lappo- 
Vesterbottniensis och den andra Russia-Wiburgensis. Det är inte möjligt att med detta 
material bestämma vilken av antecknarna som varit först eftersom stora och små 
blyertssiffror alternerar och många gånger finns på dissertationer som tidsmässigt följer 
varandra. Orsakerna måste sökas på annat håll, till exempel i leverenserna till biblioteket. 



Nya varianter av Åbo-tryck 

Det var mycket vanligt att dissertationer kom ut i minst två olika varianter. På de flesta av 
dissertationerna finns ett antal dedikationer, respondenten tackar dem som hjälpt honom 
under studietiden. Vanligt är också att tacka sina föräidrar som säkert hade varit tvungna att 
göra stora uppoffringar för att möjliggöra sönernas studier. Antalet dedikationer växte 
under åren och ahademins konsistorium bestämde på 1600-talet att det inte fick finnas flera 
än sex dedikationer i en dissertation. Detta var naturligtvis enkelt att kringgå, man gjorde 
bara olika varianter, bytte bort några namn och ersatte dem med nya. Samma gäller i några 
få fall även gratulanter, d a  är inte med i alla varianter.* 

De varianter som kommer ifråga gäller just dedikationer och gratulationer. Det finns några 
textvarianter och de är medtagna om de kan ge upplysning om tryckens distribution. Enligt 
Fredsom Bowers orsakar en smärre förändring i texten att en ny variant bildas. Då sker 
inga förändringar i texten på titelsidan och det blir inget längre uppehåll i tryckningen. 

Det finns tiotalet nya varianter bland trycken från tiden före 1712 och fyra från tiden efter 
1722. Detta kan sagas återspegla de bibliografiska kunskaper som finns i dag: 1600- 
talstrycken är mycket sällsynta, upplagorna var mindre och stora ofreden orsakade stora 
fiirluster aven bland förvarade trycksaker. Att så här många nya varianter hittas i 
Linköping kan delvis bero på att nar Vallinkoski sammanställde sin bibliografi Abo- 
dissertationerna, fick han från olika forskare och per brev information från Kungliga 
biblioteket, universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Greifswald samt från 
gymnasiebiblioteken i Strängnäs, Västerås och Härnösand men inte från Linköping. 
(Vallinkoski 1962-69 s. V) 

8. Åbo-tryck i Linköping 
Första perioden 1642-1712 

Sex Laurbecchius-dissertationer 

Petrus Laurbecchius (1628-1705) började sin akademiska lärarbana som andre adjunkt i 
filosofiska fakulteten. Sedan blev han bibliotekaxie och vidare professor i poetik till 1688. 
Därefter var han tredje, andre och förste teologieprofessor 1688-96 och därefter biskop i 
Viborg. Av hans 54 dissertationer har sex kommit till Linköping, tre är 4:o från 1671-72 
och tre 8:o från 1688, 

Den första i ordningen ar V 2147 som granskades den 15 april 167 1. Respondenter var 
professorns tolv år yngre bror Benedictus Laurbecchius(1640-1688) som kom till Abo 
1660, men fick stipendiet först 1667-69. Han var några år amanuens vid 
universitetsbiblioteket under sin bror. Efter magisterexamen 1672 prästvigdes han i 
Linköping och var från 1676 kyrkoherde i Högby, Linköpings stift(Lagus I s. 83). För 
den andra dissertationen V 2148 har P e t a  Petri Wettersten (1653-1702) varit respondent. 
Han kom från Visingsö. Han promoverades tili magister 1672, blev året därpå lektor i 
Skara och sist kyrkoherde i Borås. Dessa två dissertationer kan Benedictus Laurbecchius 
haft med sig till dstergötland. 

*I denna uppsats följs de principer som Fredson Bowers rekommenderar i sin bok Principles of 
Bibliographical Description. New York 1962. ISBN 0-8462-0130-5 i kapitel två Hand-printed 
books:edition, issue and state; ideal copy s.37-123 



Den tredje 4:o-dissertation ar V 2159 från 1680 och försvarades av Magnus Johannis 
Fiorinus(1655-1712) som efter att ha undervisat i flera ämnen vid gymnasiet i Växjö 
slutade sin bana som kyrkoherde i Tolg i Kronobergs län. På denna dissertation finns med 
bläck skrivet Mons. Ekenberg. Detta kan yara Laurentius Ekenberg (1638-1'71 1) men det 
finns flera andra Ekenberg i 1700-talets Ostergötland som också kan ha varit ägare till 
denna dissertation. 

Petrus Laurbecchius tre 8:o-dissertationer är alla från våren och sommaren 1688. De har 
hos Vallinkoski numrerats med 2196, 2197 och 2198. Den första och den tredje har 
försvarats av Jacobus Svennonis Wennergreen(l655-1727). Han skrev Wennersburgo 
som hemrnaort och WestGothus som hemlandskap. Han var stipendiat i Abo från 1682 
och blev magister 1688. Han var verksam i Skara från 1694, konrektor (bitr. rektor) på 
skolan sedan 1695 och sist kyrkoherde i Amnehärad (Lagus I s.186) 

Wennergreen hade tydligen kontakt med biskop Haqvin Spegel, biskop i Skara 1685, 
eftersom han har skrivit en dedikation till honom i sin andra dissertation V 2198 som kom 
fyra månader efter den första. Spegel blev biskop i Linköping 1691. Den enklaste 
förklaringen för att tavastlänningen Georgius Kijhls dissertation V 2197 är i Linköping kan 
vara att dessa tre har varit ihoptrådade när Wettergreen lämnade dem som tecken för sin 
tacksamhet till Spegel. 

Ett slaktat band med Hahn-dissertationer 

Professor Petrus Olai Hahn ( 1650-1718) föddes i Småland, blev student i Abo och avan- 
cerade till professor och universitetets bibliotekarie. Under hans ledning skrevs och 
granskades 125 dissertationer, de första 1685 och de sista i februari 1712. Av dessa f m s  
12 på Linköpings stadsbibliotek i dag. Sex är tryckta i 4:o och lika många i 8:o Som 
vanligt med bevarade 1600-talstryck har de varit bundna med ett undantag, V 1516 har 
aldrig hamnat i några pärmar. Vi förmodar att det är just darför denna dissertation är så 
trasig och har tappat två blad. Eftersom det finns marken av att ett blad har skurits bort är 
det dock möjligt att någon - man kan anta respondenten - med ett enkelt i n g ~ p p  har gjort 
en ny variant av sin dissertation för någon som inte skulle få veta namn på alla som han 
agnat dedikation åt. 

Dessa tolv dissertationer är intressanta i många hänseenden. Till exempel är det möjligt att 
se delar av två dissertationsband, den ena med 8:o dissertationerna V 1429 som granskats 
den 13 juni 1688 och V 1456 från den 30 maj 1696. Dessa två är numrerade med black 1 
och 2 och passar bra ihop som första delarna i ett band, de är böjda som de blir i ett band. 
Naturligtvis har de också samma snittfärg. De har dock inte kommit direkt från tryckeriet 
för att bli bundna ihop, den ena har ryggpapper från en tidigare behandling. De 6vriga sex 
av 8:o-dissertationerna har inte varit bundna ihop. Det är också av värde att notera 
respondenternas hemvist för dessa sex dissertationer: en kommer från Blekinge, en anger 
Wisingsburgensis-ostrogothus som sin nationstillhörighet, resterande fyra är från 
Wex.Smo1 eller Wex.Svec. Att bara 12 dissertationer av 125 har hamnat i Liinköping kan 
man inte säga någonting om, men att alla respondenter för 8:o-dissertationerna kommer 
från Småland och Blekinge kan inte vara en tiWällighet. 

Med 4:o-dissertationerna är det ännu lyckligare, vi kommer två steg längre med 
klarlaggandet av distributionen. Med undantag av V 1516 tillhör övriga 4:o- 
dissertationerna ett och samma band. De har samma snittfarg och märken efter 
bindtrådama på samma höjd. De är numrerade med black 1-5. Följande sammanställning 
ger all information på en gång. 



löpnummer p ubl . respondent resp. anmärkningar 
enal. V-koski datum nation 
V l522 2916 169 1 Laurentius Gezelius Västrn.Dal. 
V 1524 2117 1691 Sveno Magni Arelius Smol. Var. B 
V 1525 2217 1691 Jonas Hielmerus Smol. Var. B och namnt. 
V 1527 21'1 l 1694 Johannes Petri Helinus Wex.smo1 namnteckning 
V 1528 2211 1 1694 Johannes Petri Hehus  Wex.Smo1. blyerts: rar 

När man tittar på dessa dissertationer kan man helt tydligt läsa skrivet med bläck på V 1525 
Caroliis Latir-bec[chius]. På V 1527 finns rester av en namnteckning, denna gång skriven 
i högermarginalen nederifrån upp. Den har blivit nästan helt bortskuren vid bindningen 
men man kan läsa med hjälp av den fóregående namnskriften C---1'- L-'-b. 

När man närmare granskar dessa respondenter framträder en grupp studenter som finns i 
Abo under 1690-talet. De försvarar sina dissertationer och gratulerar varandra vid dessa 
tillfallen. De flesta är Petrus Hahns elever men arbetar aven med andra professorer Efter 
studierna gick deras vägar åt olika håll. Laurentius Georgii Gezelius (1665-1744) blev 
kyrkoherde i Vörå i Finland. Sveno Magni Arelius (1663-1718) från kingsås socken i 
Allbo härad kom efter studierna tillbaka till Småland och blev med tiden rektor vid 
Jönköpings skola och slutligen kyrkoherde i Älghult. Jonas Zachariez Hielmerus (d. 
1723) prästvigdes året efter e x h e n  och blev komminister i Lithults socken, Sunnerbo 
härad. Johannes Petri Helinus (1664-1730) för sin del återvände till sin skolstad Växjö 
efter studierna, var konsistorienotarie och lektor vid gymnasiet innan kyrkoherdeåren i 
ojaby och Nöbbele. 

Då har vi kvar Carolus Laurbecchius ( 1677-1723), son till professor Bechius som kom 
från Småland till Abo och med tiden blev professor. Carolus Laurbecchius blev efter 
studierna lector eloquentiz vid gymnasiet i Viborg. Fadern hade blivit biskop dar medan 
sonen studeradte. När ryssarna erövrade staden 1710 flydde Carolus Laurbecchius till 
Sverige och blev först andre, sedan förste teologielektor vid gymnasiet i Linköping och 
kyrkoherde i Skeda, några kilometer söder om staden. Hans böcker kan ha lämnats till 
biblioteket efter hans frånfalle eller efter att hans dotter Hedvig, gift med kyrkoherden i 
Vaderstad, dött. ( Vallinkoski 1962-69, Carlsson, Gidstam, Lagus) 

1600-talstrjrck med numrering med romerska siffror 

Under de genomgångar av dissertationer som ovan beskrivits uppmärksammades det ett 
antal dissertationer som hade en numrering med romerska siffror högst upp till höger på 
titelsidan. I några fall ar det svårt att tyda exakt vilket nummer det är, men alla är skrivna 
av samma person. I sammanställningen kom det fram att sammanlagt 23 dissertationer bär 
denna numrering. De ar från åren 1647-1667. Enligt Vallinkoskis numrering är dessa 
dissertationer 246, 248, 252, 2014, 2018-21, 2681-82, 2695, 3670, 3676-77, 3922, 
3941-43,3946,3948,4288,4336 och 4338 Två tydliga koncentrerade grupper fmns, den 
ena från 1647, den andra från 1664. Till dem hör @a resp. sju dissertationer. 

Dessa täcker så lång tidsperiod att det är omöjligt att en och samma student under sin 
studietid skulle kunnat samla dem alla. Därför började sökandet - i stallet för bland 
studenter och lärare - med numreringen som skapar denna grupp. Nummerserien är inte 
hel, dissertationssamlingen ar inte helt komplett, den börjar med VIII och slutar med 
XXXIV. I mitten är  en hel serie mellan XIV och XIX. Av dessa dissertationer har de två 
första kommit ut i mars 1664, två i mitten av maj samma år och de två sista i mars-april 
1647. Inte heller det lägsta eller det högsta ger någon fingervisning, de är från 1665 resp. 



1647. Den som numrerat dissertationerna har inte haft dem alla till hands vid numrerings- 
tillfället, som iill exempel vid leveransen till biblioteket. Han har heller inte besvärat sig att 
numrera dem i publiceringsordning. Dissertationerna kan ha kommit till ägaren under en 
längre period och numrerats allt efter som samlingen växte eller så har de numrerats i den 
ordning som de råkade ligga just den dagen siffrorna skrevs på dem. 

Det senare alternativet verkar mera sannolikt ty hade till exempel alla dissertationerna från 
1647 kommit till samlaren/agaren samtidigt eller i tur och ordning, skulle de då blivit 
numrerade med siffror nära varandra. 

Det fattas många dissertationer från denna numrerade serie. Det f m s  flera förklaringar till 
detta. En förklaring kan vara att de övriga dissertationerna har varit i så dåligt skick att de 
har slängts när samlingen kommit till biblioteket. En annan förklaring kan vara att många 
av dissertationerna inte varit skurna till "bokformat" utan hade sina breda marginaler kvar 
och att numreringen försvann helt eller delvis när dissertationerna skars till ungefar samma 
storlek. Detta har dock sannolikt inte skett på biblioteket eller hos en bokbindare. De flesta 
är nämligen saxskurna och sneda åt något håll. Så länge man inte har kunskaper om serien 
i sin helhet kan man inte avgöra vad som är mest sannolikt. Dessutom kan ju olika faktorer 
verkat var åt sitt håll, några har slängts, några förlorat sin nurnerering när man satt ryggen 
på dem och sist har några skurits vid bindningen. 

Nar numreringen inte avslöjade någonting om dissertationernas agarelsamilare ställdes 
frågan om deras innehåll var sådant att det kunde berätta mera om denne person. Först 
kontrollerades 1647 års dissertationer. De behandlade logik, filosofi (2st) och anatomi & 
fysiologi. 1650-talets dissertationer handlade om logik, rättsvetenskap, filosofi (2st), 
politik och moralfilosofi (2st). På grund av ämnena kan man inte gå åt något bestämt håll i 
sökandet efter deras ägare. 

Nästa hypotes gällde om de var skrivna av professorerna och därmed till innehållet sådana 
att teologerna skulle behöva dem i sin tjänstgöring. Dessa människor levde u i den n' lutherska ortodoxins glansperiod, de teologiska striderna pågick i Uppsala och i bo hade 
biskop Tersenis just år 1664 ayskedats från sin tjänst på grund av oenighet i tolkningen av 
katekesens centrala innehåll. Aven denna hypotes är falsk, genomgången av författarna 
ger vid handen att till exempel tre av Thuronius fem dissertationer är skrivna av 
respondenterna. 

I denna situation återstod bara en möjlighet: att gå igenom alla personer som nämns i dessa 
23 dissertationer för att hitta en enkel förklaring till att någon samlat alla dessa 
dissertationer och hur de kommit till Linköping. Granskningen av respondenitemas senare 
levnadsförhållanden bevisade bara att många av dem hade stannat kvar i Finland. Detta 
gällde aven smålänningar. Närmast Linköping kom vi med prästerna som hade fått tjänst i 
Osterhaninge respektive Björsater i Skaraborg. 

Det stora problemet var att täcka en så lång tidsperiod som 20 år, de äldsta är från 1647 
och den yngsta från 1667. En möjlighet att tacka en så lång period skulle vara att ha en 
prEses som skulle varit respondent för någon av dissertationerna i samlingen tjugo år 
tidigare. Lösningen skulle då vara Axelius Kempe som 1647 var respondent för Nicolaus 
Nycopensis dissertation V 2681. I mitten av 1660-talet var han själv professor och przeses 
för fem dissertationer som finns i Linköping. 

Men ingen av Kempes fem respondenter var bördig från Östergötland eller kom dit efter 
studierna. Alla krav fylls däremot av Johannes Johannis Palm(d. 1698) som försvarade 
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Kempes dissertation V.2022, en dissertation som är nästa efter de fem av Kempe i vår 
serie. Palm kom från Ostergötland, i sin dissertation skriver han dedikationer till Samuel 
Gyllenadler (Einander), biskop i Linköping, Benedictus Figrelius, gymnasielektor och 
sedan domprost, till två andra lektorer vid gymnasiet, Andreas Ajalinus och Gustavus 
Jansonius och sist till Eschillus Fabricius, rektor vid Visingsö skola. Fabricius är 
intressant aven därför att hans dissertation V 3677 för Svenonius 1659 är med i serien vars 
skapare vi söker. Det är hans pro gradu, han promoverades till magister 1661 och började 
på Visingsö 1663. 

Det finns dock i denna studentgeneration ytterligare tre östgötar, till dem skrev Palm 
gratulationer när deras dissertationer granskades. De är Mathias Canuti Wichman ( V 
2146), Sveno Jon= Hanander med dissertationen V 3718 och Benedictus Johannis 
Mollenis med 'V 3960. Även dessa tre - liksom Palm - kom efter studierna tillbaka till 
Linköpings stift. Wichman till Västervik och Vist, Hanander tjänstgjorde i Loftahammar 
och Mollerus var kyrkoherde i Rappestad. 

Det bör dock understykas an Palm skrev båda sina dissertationer för Kempe medan de 
övriga Östgötarna hade P e n s  Laubecchius, Enevaldus Svenonius och Thuronius som sin 
prmes. Därför hade Palm mycket bättre kontakt med Kempe som - efter att ha hört om 
Palmes intresse för att samla dissertationer - gav honom sina exemplar. Johannes Johannis 
Palm promoverades till magister 1668, tre år efter hans pro gradu iiade granskats. Efter 
studierna arbetade han i Söderköping och sist var han kyrkoherde i Rök, Ostergötland. 
(Lagus I s.75). 

Tidigare okända dissertationsdelar 

Jorma Vallinkoski hade inte tillgång till alla dissertationer när han sammanställde sin stora 
bibliografi. Hain byggde på Lidéns och Marklins bibliografier och använde aven andra 
källor. Han gick även igenom akademiens konsistorieprotokoll och kunde med hjälp av 
dem ge den ratta dateringen till många dissertationer. Antingen flyttade man 
granskningstillfallena av någon anledning eller visste man inte den exakta dagen när 
dissertationen trycktes. I det senare fallet trycktes det bara månad och for datum lämnades 
plats att skrivas dit för hand. Vallinkoski kände i de flesta fall aven till texten från sådana 
dissertationer som han inte hade i sin hand eftersom många av de äldre dissertationerna 
publicerades aven som en bok. Flera sådana böcker beskrivs nedan. 

Vallinkoski markerade tydligt i sin bibliografi de uppsatser som han inte sett. På samma 
satt noterade han om det exemplar, som han haft att arbeta med, var bristfäiligt. På 
stadsbiblioteket i Linköping finns två sådana dissertationer, den ena har Vallinkoski inte 
sett, därför finns det inget datum angående den och inga gratulanter eller dedikationer var 
heller kända föir honom. Den andra är ett komplett exemplar av en dissertation vars aiia 
delar inte var kända när Vailinskoskis arbete gick i tryck. 

Den första är V 3692, M delen i Enevaldus Svenonius bok Gymnasium capi~nda? rationis 
humana. Den kom ut i bokform 1662. Vallinkoski kände till pagineringen för denna 
dissertation men var osäker om tryckåret eftersom han san frågetecken efter 1660. Likaväl 
kände han till respondenten som var Daniel Gyldenstolpe. Däremot hade Vallinkoski gen 
titeln efter Lidéin och där är orden i fel ordning. Den ratta bibliografiska beskrivningen är - 
när den görs på samma satt som i Vallinkoskis bibliografi - följande: 



23. - m] 5:4 De puritate l i n g v ~  latin=. Resp. Daniel Gyllenstålpe 
M[ichaelis] F[ilius]. 11 1 1660. Pg. (+4) 137-152. L: 23. 
D: Gustavus Grassen, Esicus Pistolhielm, Ericus Acrelius, Jacobus 
Gyllenstaka, Petrus Gers, Claudius Agrzus. 
G: Michael Gyllenstålpe, Henricus Jagerhorn 

Det som tidigare varit okänt är att dissertationen var planerad att granskas; i november 
1660. Tyvärr vet man inte den exakta dagen, ingenting ar tryckt på dissertationen och 
ingen har heller skrivit datumet i utrymmet som lämnats för det. Vidare vet man nu att 
texten föregås av fyra sidor, ett ark med ytterligare uppgifter, d.v.s. dedikationer och 
gratulationer. 

Som ovan nämnts hade dissertationerna flera funktioner. De var professorns bevis på sin 
kompetens och de var bevis för studenternas förmåga att försvara och meld pro gradu- 
uppsatserna att skriva vetenskapliga texter och för hur väl de behärskade dissertationens 
ämne. För att i detalj redogöra $ör det vetenskapliga arbetets olika delar och människornas 
relationer med varandra vid Abo akademi och deras kontakter med utomstående görs 
härunder en grundlig presentation av manniskor som nämns i de tidigare okända delarna av 
dessa två dissertationer. 

- 
Enevaldus Svenonius - 
lutherska ortodoxins centralfigur 

Efter det religiöst omväxlande 1500-talet stadgade Uppsala möte 1593 att clen lutherska 
ortodoxin skulle vara den dominerande uppfattningen inom kyrkan och landet. Biskoparna 
hade som uppgift att i praktiken genomdriva ortodoxins syn i olika frågor. Detta gällde så 
väl inom kyrkan som utbildningsväsendet och människornas liv. För Finlands del börjar 
denna period med utnämningen av Isak Rothovius till biskop i Abo 1627. 

Omdaningen av landets utbildningsväsen ledde till grundandet av ett gymnasium i Åbo 
1630 och strävanden att få ett säte för en ännu högre utbildning till Finland påbörjades. 
Abo-biskopen Isak Rothovius och från 1637 generalguvernören Per Brahe d.y. var 
drivande krafter i detta arbete liksom i rekryteringen av professorer när Abo &aderni kom i 
gång 1640. Brahe hade stora delar av Småland under sin besittning med Visingsborg på 
Visingsö.som bas. Han gav generöst stipendier till smaländska ynglingar som ville studera 
i Abo. Aven Rothovius var från Småland och en av de allra betydel-sefullaste 
professorerna Michael Wexionius kom också därifrån.(Salminen I s. 40) 

Tillsammans med professor Michael WexioniusO,agus I s.10) kom till Åbo - som student 
- Enevaldus Svenonius(1617-1688) den person som mer an någon annan kom att 
personifiera den lutherska ortodoxins stränga religiösa renhetsstravan och aggressiva 
attityd mot awikande tankar. Svenoqius var född i Annerstad socken i Sunnerbo härad. 
Han gick tillsammans med sin äldre bror i Kalmar skola. På grund av en härjande epidemi 
lämnade han Kalmar och skrevs in i Växjö skola där Michael Wexionius var rektor. Under 
hösten 1640 åkte den då 22-årige Svenonius tillsammans med Wexionius familj till Abo. 
Den yngsta resenären i siiiiskapet var 3-åriga dottern Susanna, Svenonius blivande hustru. 

Efter studierna i Abo och i Uppsala promoverades Svenonius till magister 1647. Snart 
därefter gjorde han sin långa utlandsresa 1651-54 och besökte flera av Centraleuropas 
universitet. Längst stannade han i Wittenberg där den lutherska ortodoxins främste 
företrädare Abraham Calovius just då var verksam. Efter återkomsten till Abo blev 



Svenonius professor i vältalighet, d.v.s. romersk litteratur och gifte sig med Michael 
Wexionius dotter Susanna.(Elgenstiema DI s.210) Den här aktuella dissertationen V3692 
är en del i en avhandling i romersk litteratur. Snart disputerade han i teologi och blev 
teol.dr 1655. Han var först tredje teologieprofessor i fyra år och från 1664 till sin död 
förste teologieprofessor. 
Hans ena5tåend.e starka ställning framträder bäst genom hans strid mot biskopen i Abo och 
universitetets vicekansler Johannes Olai Terserus(1605-1678). Denne hade varit 
teologieprofessor i Abo från 1640 innan han blev biskop och akademins vicekansler. 
Terserus hade för sin del i studiesyfte vistats vid Helmstedts universitet i Tyskland och 
bekantat sig med Georg Calixtus, som var synkretismens främste man. Calixtus försökte 
utjämna de motsatser som fanns mellan de olika konfessionerna, en inriktning som kallas 
synkretism. 

Genom Svenonius stränga lutherska ortodoxi och Terserus liberalare och mera toleranta 
(men inte synkretistiska) syn på religionen överfördes den mest dominerande av tidens 
centraleuropeiska religionsstrider till Abo. Formellt gällde striden biskop Terserus skrift 
Förklaring öfwer Catechismum. Svenonius anses ligga bakom myndigheternas minutiösa 
krav att censurbestammelser från 1662 skulle följts i publiceringen av Terserus 
katekesförklaring som ledde till att striden fick sin klimax med suspension av Terserus från 
biskopsämbetei:, liksom förbud mot katekesen och Terserus avsked från biskopsämbetet i 
Abo(~a1minen I s. 293-364 och Ahlén s. 198 ff.).* Redan innan Svenonius reste från 
Stockholm och riksdagen där avgörandet i katekesstriden skedde, fick han fullmakt till 
förste teologieprofessuren i Åbo. Universitetets kansler Per Brahe skrev i @.ns fullmakt att 
hans viktigaste uppgift var att försvara den ratta och rena lutherska läran. At denna uppgift 
agnade Svenonius resten av livet som professor och som kyrkoherde i Åbo båda 
församlingar. Enligt Salminen agnade Svenonius all sin tid åt sina arbetsuppgifter och åt 
sin familj. 
Susanna Gyldenstolpe och Enevaldus Svenonius fick 15 barn. Nio av dem nådde vuxen 
ålder. Av sönerna var Nils 22, Gabriel 33 och Michael 38 år vid sin död. Av flickorna blev 
Sigrid 60, Margareta 62 och Sara 69 år(Sa1rninen II s. 138). Familjerna Wexionius och 
Svenonius hade nästan dagligen kontakt med varandra, Michael Wexionius besökte 
mycket ofta sin svärsons familj och många detaljer finns återgivna i breven till Nils 
Gyldenstolpe.** 

En 15-åring disputerar - 
en 18-åring ar universitetsbibliotekarie 

Respondenten för denna tidigare okända del av dissertationen V 3692 var Daniel 
Gyldenstolpe, 15-årig son till Mikael Olai Wexionius(l609-1670) (adlad 1650 
Gyldenstolpe/Gyldenstålpe), professor i Moralium & historianim, d.v.s. praktisk filosofi 
och historia vidl akademin 1640-57 och från 1647 aven professor i juridik.(Heikel s. 7 12- 
13) Mikael Olai Wexionius hade samma drag i sin utbildning som andra professorer i 
Åbo: student i Uppsala 1626, magister 1632, studier i juridik och historia i Tyskland och 
Holland 1633-316, rektar vid gymnasiet i Växjö 1638 och professor i Abo 1640. Han hade 

* Johannes Olai Terserus tjänstegjorde efter avskedandet vid flera församlingar i Stockholm innan han blev 
biskop i Linköping där han verkade 1671-78. (Westerlund I s. 66-72) Om övriga religionstrider i Abo och 
Svenonius roll i dem se Salminen I och II). 

** Nils Gyldenstålpes brevväxling med sin familj finns vid Uppsala Universitetsbibliotek och belyser på 
många satt Wexionius-Gyldenstålpe-Svenonius-familjens liv. 



riksamiralen, friherre Carl Carlsson Gyllenhielm som gynnare, fick pengar till sin 
utlandsresa av rikskansler Axel Oxenstierna och sedan var han Per Brahes skyddsling. 
Brahe drev till exempel igenom beslutet att bevilja honom doktorsgraden i juridik. Till sist 
var han assessor i adelsklassen vid Abo hovrätt(A.W Westerlund s. 166-68). Mikael Olai 
Wexionius gifte sig 1637 med kyrkoherdedottern Susanna Crucimontanus De fick 12 
barn. Bland barnen nämns Gabriel Michaelis(1640-66) som studerade tre år i Abo, var 
fhrik och regementskvartermästare vid karelska infanteriet och dog i Riga. Nib Michaelis 
(1642-1709) som efter studier i Åbo kom till kungliga kansliet, var ambassadssekreterare 
vid flera beskickningar, envoyC i Haag, sedan hovkansler och friherre. Han var en av Karl 
XI:s förtrogna och belönades därefter, han blev greve, ledamot av rådet och kansler för 
Lunds universitet samt sist kanslipresident. Daniel Michaelis (1645-91) blev efter 
studietiden sekreterare hos faderns gynnare Per Brahe och sedan assessor i adelsklassen 
vid Abo hovrätt efter sin far(A. W. Westerlund s. 171-72). Han var en uppskattad 
domare. Samuel Michaelis (1650-92) blev som 18-åring bibliotekarie vid akademin och tre 
år senare fick han att sköta samma lärostol som sin far. Han avskedades från tj,änsten 1674 
för sedlighetsbrott. Han blev därefter häradshövding men förmådde inte sköta sin tjänst. 
Mikael Olais bror Olaus Olai (1 626-7 1) studerade i Åbo, bley juris professor vid Dorpats 
universitet 1652, flydde därifrån 1656 och blev professor i Abo 1658.(Carpelan sp. 839 
ff.och Lagus I s. 27) 

Det var en mycket begåvad familj som den unge respondenten kom ifrån. Sönerna har 
säkert drillats av fadern och juridiken var tydligt ett favoritämne. Många av 
familjemedlemmarna hade därmed bra fönitsättningar att nå långt i 1600-talets samhäile: 
bra utbildning från unga år  och en högt uppsatt beskyddare. 

Dedikationer till familjens vänner 

Daniel Michaelis Gyldenstolpe var tidigt med i studentkretsen, inskriven till akademin vid 
10-års ålder, som 12-åring är han med i en av faderns dissertationer V 4330 och 
tillsammans med sina bröder gratulerar han Henricus Henrici Carstenius d.a. Denne 
respondent använde sin dissertation till att skriva dedikationer till tio professorer.* Det ser 
ut som Daniel Michaelis mest intensiva studietid var kring 1660. Han gratulerar sina 
studiekamrater åren just efter att han publicerat sin egen dissertation. Se till exempel V 
3698, V3702 och V 3703. 

En femtonåring hade inte - inte ens på 1600-talet - särskilt stor egen bekantskapskrets. 
Därför måste man betrakta dedikationerna i Daniel Michaelis dissertation som tack från 
familjen och som planering för ynglingens framtida karriär. Samtidigt ger genomgången av 
personer som dedikationerna ägnades åt en bra bild av samhället under Sveriges 
stormaktstid. Dissertationen publicerades i november 1660, kung Karl X Gustav hade 
avlidit i februari samma år, med Danmark hade fred just slutits och landet regerades 
återigen av en förmyndarregering. 

Den första dedikationen agnas åt friherre Gustavus Grass (Grasse)(1626-1694).** Han 
vig jurist, hovrättsassessor (faderns arbetskamrat på hovrätten) och slutligen landshövding 
i Osterbotten. Kontakterna mellan Gyldenstolpes och Grass familjer fortsatte och ledde 16 
år senare till giftermål mellan Daniel Michaelis och friherrinnan Helena Christina Grass, 

* Carstenius(1612-83) lyckades val i sin karri&, han var först kyrkoherde i Borgå, sedan i Viborg och sist 
biskop där. 
** 1600-talets rättskrivning kan göra det svårt i nigra fall att hitta den ratta personen. I detta fall skrivs det 
i dissertationen Grassen, man böjer efternamnet som ett substantiv. 



landshövdingens dotter(1657-1745). Bruden var 19, brudgummen 31 år. De fick nio barn 
tillsammans. Båda deras flickor som blev vuxna gifte sig med officerare och alla tre 
sönerna som nådde vuxen åider blev officerare. Av dem blev Gustav Mikael fånge i 
Poltava, förd till Moskva men rymde danfrån 1715.@lgenstiema ILI s. 21 1) 
Ericus Pistolhielm(d. 1669) var en fogdeson från Tammela socken i Tavastland. Eric 
Persson hette han innan han adlades 1650, samma år som Michael Wexionius. Han hade 
året innan dedikationen riktades till honom blivit överstelöjtnant i karelska kavallerirege- 
mentet(E1gensitierna V s.. 739-40) Den enklaste förklaringen till att han %s med och får 
en dedikation áCt att han lärt känna familjen och den unge studenten via Gabriel Michaelis, 
infanteriets kvartermästare i Karelen. 

Ericus Achrelius(1604-1670) var Abo akademjns första professor i medicin, han bö jade 
året efter Michael Wexionius hade kommit till Abo. De var nästan jämngamla och vad som 
förmodligen kunde förena dem i vänskap var att de inte var konkurrenter med varandra, 
den ene var jurist, den andre medicinare. 

Den fjärde dedikationen riktas till Jacobus Andrz Gyllenstaka(Gylle11stake) till Ravattula. 
Aven denne person tillhör de nyligen adlades stora skara. Jakob Andersson hette hanotill 
1654, började som tullskrivare i Stockholm och blev tullförvaltare vid stora sjötullen i Abo 
1640, samma 4.r som den unga familjen Wexionius flyttade dit. I familjen Gyllenstake 
fanns två söner, Axelius Jacobi Gyllenstake var enligt adelskalendern student i Abo 1659, 
därmed samtidligt med respondenten för denna dissertation. Den andra sonen Johannes 
Jacobi hade en mentor och vistades 1660 i Uppsala med denne. Ingen av sönerna 
avslutade sina studier med examen. Jacobus Andrz Gyllenstake nämns under åren många 
gånger i olika dedikationer, de första är från 1647, den stora koncentrationen är kring 
1660. Det kan vara fråga om ett hem som stod öppet för sönernas studiekamrater med råd, 
hjälp och en och annan måltid. 

Petrus Erici Giers var akademins kvestor, personen som skotte akademins ekonomi. Även 
han får flera dedikationer under årens lopp. Hans son var student i Abo i slutet av 1660- 
talet och därför inte med i Daniel Michaelis umgängeskrets. 

Den sista dedkationen riktar Daniel Gyllenstolpe tili sin vän och delvis säkert aven rarare 
och diskussionspartner Claudius Johannis A g r ~ u s  (d. ca 1680). Han var stockholmare 
som var stipendiat i Abo 1651-55, försvarade en av Michael Wexionius dissertationer 
1653, disputerade till juris dr. 1659 för Michael Wexionius bror Olaus Olai. Agrzus blev 
professor i juridik vid universitetet i Dorpat detta år. 

Fadern och en van gratulerar 

Den stolte fadern Michael Olai gratulerar sin 15-årige son som respondent och 
undertecknar med titeln hovrättsassessor- Den andre gratulanten måste vara en 
studiekamrat. Han hette Henricus Jagerhorn(1642-91). Han var tre år äldre än Daniel 
Michaelis men blev klar med sin dissertation först två år senare. Henricus Jagerhom var 
son till major Jonannes Jigerhom till Spurila och Loppis som hade stupat i Hollstein 1643. 
Tre av familjens söner skrevs in i Abo akademi(Lagus I s. 49).* Henricus blev liksom sin 

*Den äidste sonen~ Claes blev assessor vid Abo hovratt trots att han inte hade nftgot examen. Han gifte sig 
med friherrinnan Margareta Grass, en äidre syster till Daniel Michaelis blivande hustru. 



ett år yngre bror officer. Henricus Jagerhorn dog i Riga. Om den yngste Johannes 
Johannis säger Lagus att han var kornett i november 1660. Det är oklart om han redan då 
var i Viborgs infanteriregemente eller inte, men han blev kapten där senare. Det har varit 
många kontakter mellan familjen Wexionius och officerarna vid olika enheter i Viborg. 

En krigspräst och hans urngangeskrets 

Vallinkoski säger i sin bibliografi att exemplaret av dissert 
ationen V 3992 är bristfälligt och att han inte vet vilka som eventuellt varit gratulanter i 
den. Exemplaret som finns i Linköping är en helt annan variant och ger förmodligen inte 
det rätta svaret på frågan om gratulanterna i varianten vid Helsingfors Universitets- 
bibliotek. 

Denna dissertation granskades i slutet av oktober 1674. Den skrevs av professor Nicolaus 
Tunander (1625-79) som var tredje teologieprofessor från 1668 till sin död. Under hans 
ledning skrevs och granskades 12 olika dissertationer. 11 av dem var delar i en längre 
uppsats med namnet De haoresi in genere . Den kom ut som dissertationer mellan 
november 1673 och mars 1676 och ser inte ut att ha blivit fullbordad. Anmärkningsvärt är 
att ingen dedikation riktas till eller gratulation skrivs av förste teologieprofessorn under den 
aktuella tiden, Enevaldus Svenonius. Tunander hade 1668 varit Svenonius elev och 
försvarat en dissertation under hans ledning. Vem som skrivit den framgår inte av 
dissertationen (Vallinkoski 62-69) 

Den viktigaste personen för oss är respondenten i denna dissertation Petrus Petri Kling 
(1643-1721). Med hjälp av honom och de andra som namns i dissertationen får man en 
bra bild av prästernas liv under 1600-talets andra hälft i Västergötland. Kling kom från 
Skaraborgs lan, skrevs in i Abo akademi 1669, innehade stipendium 1672-77 och 
försvarade denna dissertation 1674 (Lagus I s. 129). Direkt efter studierna blev Kling 
prästvigd i Skara och började som krigspräst 1678. Efter 13 år under Carl =:s fanor fick 
Kling konungens fullmakt till Wings pastorat i Västergötland. Han gifte sig med 
prästänkan Annika Gabrielsdotter Frischa(1643-1700)(Warholm I s. 384-85). 

I den tidigare kända varianten av denna dissertation finns dedikationer riktade till åtta 
personer. De var alla verksamma i Abo. Märkligt nog bland dem Daniel Gyldenstålpe, nu 
framstående jurist och domare. I varianten som finns i Linköping finns biara en enda 
dedikation och den är riktad till biskopen i Skara stift Johannes Baazius(16216-81) Deme 
tillhörde en gammal småländsk prästsläkt. Han gick i skola först i Jönköping där fadern 
tjänstgorde, sedan i Linköping och vid universiteten i Dorpat, Uppsala och Köningsberg. 
Han blev kallad hem för att delta i greve Nils Brahes (Per Brahe d.y:s brorson:) utlandsresa 
som gick bland annat till Wittenberg, Leipzig, Jena och Helmstadt. Efter hemkomsten såg 
Per Brahe till att Baazius blev pastor i Skärstad, i Vista härad vid Vättern, tillhörande 
Brahes agor. Baazius kalldes dock snart till Stockholm och blev hovpredikant hos 
drottning Kristina, Karl X Gustav och drottning Hedvig Eleonora. Mellan 1659-67 var 
Baazius på Vingåkers pastorat i Södermanland och därifrån kallades han till b~rkopsstolen i 
Växjö. Efter sex år i Småland blev han biskop i Skara för att efter tre år där bli ärkebiskop 
1677. Till denne just utnämnde biskop i hemstiftet riktar Petrus Kling dedikationen i sin 
dissertation. Förmodligen blev han aven prästvigd av denne just innan Baazius flyttade till 
ärkestiftet.(Warholm I s. 29-30 och Gidstam s. 8-9) 

Tre av dem som gratulerar Petrus Kling är professorer, tre studenter. De första 
gratulanterna är Petrus Bång, andre teologieprofessor, Klings lärare Nicolans Tunander 
och professor i poetik Petrus Laurbecchius. 



Konserverade änkor och andra vägar till pastorat 

Den i ordningen tredje gratulanten i Petrus Klings dissertation ar studiekamraten Petrus 
Wircknzus(d. 1727) som antecknat sin nationstillhörighet med Wisingzb.Smo1. Hans far 
var skolrektor, sedan kyrkoherde på Visingsö. 

Petrus Wircknzus skrevs in i universitetet i Åbo 1675, han hade stipendium 1677- 
79.(Lagus I s. 153) Han blev någonting så sällsynt som en världslig tjänsteman: 
haradskrivare i Visbo och Vedbo härader och sedan borgmästare i Granna 1691- 
1705.(Wilstadius s. 103) Under sina år i Abo var han under våren och hösten 1677 med 
och gratulerar två andra studenter, båda smalänningar. Den ena är en av Svenonius elever 
och den andre en av Petrus Bångs elever. Vid båda tillfällena är aven Petrus Bång bland 
gratulanterna. Det kan betyda att Wircknzus var en av Bångs elever fast han verkar inte ha 
försvarat någoni dissertation. 

De övriga två blev i Västergötland liksom Petrus Kling. Den första gratulanten av 
studenterna var Laurentius Petri Strakelius(d. 1701), som skrev kort och gott WG om sin 
hemvist. Den andre ar aven han västgöte Haquinus Laurentii Otrin/Ottriin(d. 1700). Det 
ser ut som båda varit Svenonius elever: Strakelius är respondent för Svenonius 1678 och 
gratuleras av Ottriin som själv inte ser ut att ha försvarat någon dissertation. Båda skrevs in 
i Abo akademins studentmatrikel samtidigt 1672. Strakelius hade stipendiet i fem år, 
Ottriin i tre år och de slutade samtidigt som stipendiater 1680. Strakelius var under 
studietiden informator hos kyrkoherden i Korpo Claudius Alanus.(Lagus I s. 141 och 
143) 

Åter hemma i Västergötland prästvigdes Ottriin 1681 till huspredikant hos överste Börje 
Nilsson Drakeniberg(1606-92). Denne hade börjat sin militärbana redan på 1620-talet och 
1643 som överstelöjtnant blivit adlad. Han hade varit ett årtionde i Tyskland, kommendant 
i Leipzig och sist överste för Älvsborgs regemente och kommendant på Bohus slott. Han 
hade lämnat aktiv tjänst 1676(Elgenstierna II s. 311). Efter ett par år hos överste 
Drakenberg blev Ottriin kyrkoherde på födelseorten Dimbo genom att gifta sig med sin 
företrädare Petrus Andrzns änka. I andra giftet äktade han Helena Tirnan och i tredje Brita 
Holm som för sin del gifte sig med Ottriins efterträdare Ericus Tengman. Två av Ottriins 
döttrar gifte sig med präster och den tredje med en kvartersmästare tillika organist. 

Strakelius blev prästvigd 1680 och var komminister i Skara innan han blev kyrkoherde i 
Hjerpås 1682 genom att gifta sig med företrädoarens änka Brita Andersdotter Heggegren. 
(Sveno Heggegren hade även han studerat i Abo) Strakelius andra hustru hette Helena 
Svartman. Brita och Sveno Heggegren hade en son och en dotter. Sonen(f.1674) 
studerade i Abo och prästvigdes 1701 för att bli nödårspredikant i styvfaderns församling. 
&et därpå blev han suspenderad från tjänsten "emedan han sig inlagt med sin stjuffaders 
enka". Han åter-fick prästämbetet 1706 för att först fungera som adjunkt vid domkapitlet 
och sedan som komminister i Hössna. Hans son Sven var kyrkoherde i denna församling 
1745-62.(Warholm II s. 384-85) 

Fem nya varianter 

Efter dessa två, delvis tidigare okända dissertationer skall ett antal nya varianter 
presenteras. I de flesta fallen är det fråga om förändringar i dedikationer och/eller i listan på 
gratulanter. Förutom att dokumentera dessa nya varianter skall orsakerna till de olika typer 
av varianter som fmns belysas, liksom vilka faktorer som kan antas påverkat tillkomsten 



av dem. Den första av dessa fem är V 169 Georgius Alanus dissertatioin från 1654. 
Vailirkoski känner två varianter som beskrivs på följande satt: 
28. Disp. theologica pro VII art[iculo] Libri concordiz. De ccena Domini. Resp. 
Laurentius Johannes Hinsbergius. I2 [26/5] 1654. Pg.[24]. L: 26.1691 
D: Var. A: Ericus Schwing , Laurentius Wigelius, Henricus G[eorgii] Lauck, 
Johannes Matthize Rökman, Wilhelmus Dawitz, Albertus Davidis[Spensenius]. 
Var. B: -- 
G: Var. A-B: Petrus Magni Gyllenius. 

När den tredje varianten blir till förändras beskrivningen till 

28. Disp. theologica pro VIX art[iculo] Libri concordiz. De ccena Domini. Resp. 
Laurentius Johannes Hinsbergius. 12 [26/5] 1654. Pg. [24]. L: 26.1691 
D: Var. A: Ericus Schwing, Laurentius Wigelius, Henricus G[eorgii] Lauck, 
Johannes Matthize Rökman, Wilhelmus Dawitz, Albertus Davidis [Spensenim]. 
Var. B: Ericus Schwing, Laurentius Wigelius, Henricus G[eorgii] Lauck, 
Christiernus Simonis, Wilhelmus Dawitz, Encus Petri. 
Var. C: -- 
G: Var. A-C: Petrus M ~ ~ G  Gyllenius. 

Här finns en dissertation som var planerad att granskas i februari men granskningen - 
fördröjdes anda till maj. Både respondenten och den ende gratulanten är fraln Värmland. 
De studerade samtidigt, Gyllenius var dock något äldre och studerade längre tid för att bli 
rektor vid skolan i Mariestad och sist kyrkoherde hemma i Värmland. Varför behövde eller 
ville Hinsbergius byta bort Rökmans och Albertus Davidis Spensenius namn mot Simonis 
och Petri? Johannes Matthize Rökrnan var pastor vid Henrik Horns kavallen. Han nämns 
ioen annan dissertation V 2811, där av en student från Närke. Spensenius var handlande i 
Abo liksom Dawitz (Davidsson?). Det kan tänkas att Ericus Schwing, en f.d. tjänsteman i 
kavalleriet i Riga och Rökman inte kunde nämnas i samma dedikation. Så kan vara fallet 
aven med Dawitz och Spensenius, båda handlanden i Abo. Det skulle förutsatta att det 
skulle existerat ytterligare en variant där Spensenius namns men inte Dawitz. Vilka 
Simonis och Petri är går inte att ta reda på utan tillgång till samma kälior som Vallinkoski 
hade vid sammanstäilningen av sin bibliografi. 

Den andra av de nya varianterna funna i Linköping är V 1761, Andreas Hafs enda 
dissertation. Eftersom det ar sällsynt att någon publicerar bara en enda dissertation 
presenteras Haf och persongalleriet kring denna dissertation extra noggrant. Dessutom bör 
påpekas att exemplaret i Linköping med nya dedikationer och nya gratulanter är bunden i 
ljusgula pärmar. 

Den bibliografiska beskrivningen blir med de två varianterna följande: 

1. Specimen academicam meditationum, de decretis Dei, sub formali 
philosophico, expositum. Resp. Andreas Llaurentii] Calliin. 1215 1688. Pg. ( 14+) 
51 (+3). 8:o. Var. B: Pg. (14+) 51. L :l 17611 
D: Var. A: Christiernus Carplan, Johannes Flachsenius, Bernhardus Ricardi 
munster], Bartholdus Festing. 
Var. B: M[agister] Haqvinus Spegel 
G: Var. A: D[aniel] Achrelius, Laurentius Carplan Christierni filius. 
Var. B: D [aniel] Achrelius, Laurentius Carplan, A[ndreas] E[rici] H[afl. 



Dessa två variailter skiljer sig mycket markant från varandra, Variant A som tidigare varit 
känd, har helt tydligt dedikationer som Haf har skrivit och grctulanterna är hans f.d. elev 
och en professor. Andreas Håf (1657- 1697) blev inskriven i Abo akademi 1679 när han 
redan var 22 år  gammal. Under sin studietid var han informator hos major Christiernus 
Carpelan till Korknäs och hos borgmästaren i Abo Bemhardus Ricardi Munster. Håf var 
stipendiat 1680-85 och blev sistnämnda året magister. Han gav ut denna dissertation i 
förhoppning om en tjänst i Abo men fortsatte sedan studier i Uppsala och till blev sist 
lärare i Skara(Lagus I s. 182). De två andra som dedikationen riktades till var professor 
Johannes Flachsenius och handlanden B artholdus Festing(1634- 1692). Den sistnämnde 
uppenbarligen en mycket generös man som namns i sammanlagt 12 dissertationer. 
Gratulanterna till Håf var professor Daniel Achrelius och hans elev i det Carplanska 
hemmet Laurenitius Carplan. 

Den nya varianten bär däremot respondentens tecken. Den enda dedikationen som 
västgöten Calliin(1657-97) skriver i sin variant av dissertationen riktas till biskopen i Skara 
stift Haqvinus Spegel. Calliin fick efter studierna plats som lärare i Skara. Calliin skriver 
även en dedikation till prästerna vid domkapitlet och i hela Skara stift(Lagus I s. 210). 
Vallinkoski tar aldrig upp sådana kollektiva dedikationer, därför syns de inte i den 
bibliografiska bieskrivningen denna gång heller. Gratulanterna i den nya varianten är de 
två som finns med i den tidigare kända varianten och även przses passar på att ansluta sig 
till gratulanternia. Här kan man se en situation där Hafs privatelev och hans elev vid 
akademin har blivit både bekanta och förmodligen aven vänner både med sin lärare och 
med varandra. 

Den tredje nya varianten gäller Hahn-dissertationen V 1456 med mycket omfattande 
förändringar jämfört med varianten som Vallinkoski haft tillgång till. Bibliografiska 
beskrivningen på dessa två varianter blir 

45. Diss. philosophica, de sensibus internis. Resp. Sveno N[icolai] 
Guzelius. 3015 1696 Pg. Var. A: (4+) 47 (+l) Var-B: (lo+) 47 (+4). L: 39 14561 
D: Var A.: -- Var. B: Samuel Wirznius, Olaus Cavallius, Johannes [Erlandi] Colliander, 
Christiernus [Benediktil Hammar, Svenonus Tiliander, Canutus .Petri, Petrus 
Lundman, Svenonus Uhr 
G: Var. A: Petrus Laurbecchius, Simon Tålpo, Johan[nes] Helinus 
Var. B: Petrus Laurbecchius, Simon Talpo,Ericus [Andrze] 
Ruda, Jonas [Svenonis] Ekedahl, Johannes [Svenonis] Lönwail, 
Johan[nes] [Pebi] Helinus, Sven[onus] Melander. 

Aterigen är det jfråga om två helt olika varianter, den tidigare kända avsedd för bruk i Abo 
med två professorer och en studiekamrat till respondenten som gratulanter. Den nya 
varianten är avsedd för användning hemma i Småland. Respondenten Guzelius var en 
bondeson som gick i skola i Växjö, skrevs in i studentmatrikeln i Abo 1688, var stipendiat 
1690-97, fortsaise sedan i Lund där han blev Smålandsnationens notarie 1702(Lagus I s. 
234 och Carlsson s.28). Studiekamraten Johannes Petri Helinus var son till en korpral, 
även han från Småland. Han kom till Abo tre år senare än Guzelius men de blev klara med 
studierna samtidigt. Helinus blev adjunkt vid Vaxjö gymnasium och sist kyrkoherde i 
Nöbbelund(Lagus I s. 252 och Carlsson s. 33). 

Dedikationslistan i den nya varianten börjar med biskopen i Växjö stift Samuel Wirzenius, 
fortsätter med domprosten där Olaus Cavallius (Arcadius I s. 46-55) och vidare med Växjö 
skolans rektor Colliander och lektor Hammar och pastorn i Pjetteryd Tiliander. Därefter 
kommer de värdsliga personerna magistratsledamöterna Petri och Lundman och 
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handlanden Uhr. Gratulanternas antal har ökat från tre - två professorer och srniaänningen 
Helinus - till sju. Här har tre studenter tillkommit. Man kan tänka sig att aven dessa 
studenter ville påminna stiftets och skolans ledning om sin existens och att även de inom 
några år skulle söka sig till kyrkans och skolans tjänster. Den fjärde av de nya varianterna i 
Linköping gäller dissertationen V 112 från 1699. Den är av Christiemus Alander som gav 
ut 38 dissertationer, och är nummer 18 i ordningen. Vallinlroski känner två varianter, Var. 
A med fyra dedikationer och inga gratulanter, Var. B. utan dedikationer och gratulanter. 
Respondenten är Magnus Auricola (1680-1723) som blev kaplan i Helsingfors. Hans 
dedikationer i variant A riktas till landshövdingen i Nylands och Tavastlands l& 
Abraharnus Cronhiort, professor Petrus Laurbecchius, kyrkoherden i Helsingfors Andreas 
Ignatius och kyrkoherden i Jämsa Georgius K-hl. Den i Linköping funna varianten 
vänder sig till enbart värdsliga befattningshavare och hela dedikationen samt dikten efter 
namnlistan är på svenska, någonting som måste betraktas som ytterst ovanligt. För den 
skull återges hela texten som den är tryckt på ett uppslag. 

Med rubrikradema som löper över båda sidorna visas att texten skall läsas så att man börjar 
med första namnet på vänstra sidan och fortsätter med första namnet på höger sida. Här 
återges texten på detta satt: 

The EdlelHögwiseM[ögachtade/WalLagfarne 
Ehre borneJWalwise och Wäiachtade Herrar 

Herr  Johan Laurentzl Kongl. Maj .ss Troo=Tienare och Justitize 
Borg=Mastare i Stapelstaden Helsingfors. 
Herr Hans Godhel Kongl, Majss Troo=Tienare och Landz=Camarerare i 
Helsingfors. 
Herr Petter Stolpe/ Kongl. Maj.ss Troo=Tienare och Landz=Sekreterare. 
Herr Gabriel Hinderssonl Walachtad RådMan och Camner=Przses 
dersammastades. 
Herr Erich HelsinglWalbetrodd Krijgz=Mans Huus Bookhållare öfwer 
Finland. 
Herr Råd=Man Johan Burtzsin tilförlåtelige Gynnare. 
Herr Råd=Man Torsten Burgmad sin högtahrade Swåger. 
Herr Johan Arkenholt/ Stadz=Sekr. i benamde Stad1 sin gunstige Gynnare. 
Herr Befallningszman Johan Hagertl sin ährade Gynnare. 
Herr Bafallningzman Fredrich Arelson/ sin ahrade Gynnare. 
Herr Befallningsman Petter ForSteen1 sin ahradecousin och alskelige 
Frände. 
Herr HandelsMan Hans Burgmad sin högtahrade Swåger. 
Herr HandelsMan Johan KortMad sin besynnerlige Gynnare. 
Herr HandelsMan Petter BurgMad sin högtahrade Swåger. 

Dessa två sidor ger information om tryckeriets stilförråd. På den vänstra sidan finns det 
nio likadana versaler-H och en annorlunda i det sista namnet. På den högra sidan finns tio 
likadana H-typer och två annorlunda. Tryckeriets stilförråd räckte ailtså att i samma stil 
använda högst tio stora bokstäver H i samma sats. Eftersom dessa sidor är bredvid 
varandra kan de inte tillhöra samma sida av arken utan textsatsen är från olika omgångar. 

Efter dedikationssidorna kommer Auricolas text satt med fraktur när den laitinska texten 
alltid är satt med antikva. Den har följande lydelse: 



Höge Patroner och Män med Gunstige Herrar och Wänner 
Ehr med wördnad och plickt iag mig städz skyldig erkänner1 
För de märckliga prof/ Ehr täckez mig rundliga gifwd 
Af Eder Ynnest och Gunst den iag ei mächtar beskrifwd 
Ale uti ödmiuke minne iag har/ en mehr iag en äger 
Och än wijdae mig Ehr tienst och wyrdnad 
Så wijda jag eder til/ 
kan kraffterne dugliga pröfwd 
Och til slijke behofmig frarngeent skicka och öfwd 
Dy tage upp med gunst mit wälmente arbete ringa 
Dem iag tilslkriwa bort1 å den Ort iag mehr hafwer ingd 
Som mehra wördna förtient än Ehr iag skyldigt upracknar/ 
Och på detta pappeer må ödmiuk tilförstche tecknar. 
GUD gifw Siälenes Nöye och Frögd så länge wid lijfwe 
I åren/ at Eder roo och hugnad stadiga blifwa 
Til den wäntade tijd när Gud sist tänker en ända 
Göra med Edertlijf han räcktes Englarna sända 
Som Eder upp til sig månd hämta bland Helgonen andra 
önskar af hiertat at I med frögd de wägarna wandra. 

Således at wijsa sin skyldige tacksamhet 
detta ringa wärck updrager 
Magnus Auricola, S.R.M. Al. 

Det kan se amärkningsvärt ut att skriva så många som tio dedikationer i en dissertation. 
Det finns någon dissertation med 16 dedikationer. Vad som bör uppmärksammas är att sju 
av våra tio helsingforsare finns med i en annan lång dedikationslista från samma år, 
nämligen V 26:14. Denna dissertation finns inte i Linköping. 

Det finns ytterligare en dissertation i Linköping tryckt före stora ofreden som ser ut att vara 
en ny variant, nämligen V 2942. Det är dock tveksamt om denna är en ny variant eftersom 
det efter de två första dedikationerna till Johannes Gezelius (jun) och Johannes Rungius 
börjar en serie namn där vartannat namn fattas jamfort med exemplaret i Helsingfors. Detta 
betyder förmodligen att den andra, högra sidan av dedikationer fattas från exemplaret i 
Linköping. Det skulle vara logiskt att byta bort en sida men att ta bort vartannat namn och 
inte ersatta dem med någonting annat verkar mera orsakats av ett borttaget blad än en 
respondentens medveina åtgärd. 

En kontroversiell przses 

Isaacus Laurbecchius(l678-1716) var son till professor Petrus Laurbecchius. Han 
studerade i Abo från 1691 for Talpo och Wanochius och hans pro gradu granskades 1698. 
Han reste med Imngligt stipendium till Tyskland och blev teologie licentiat i Altdorf. Han 
sökte 1701 tjänsten som professor i teologi men fick inte den på grund av sin låga ålder. 
Han sökte aveni flera andra befattningar utan att lyckas. Efter att ha publicerat sin första 
dissertation 1702 blev han e.0. teologieadjunkt och var przses för sammanlagt fem 



dissertationer 1702-1706. Denna dissertation V 2141 skrevs under ledning av professor 
Johannes Flachsenius( Sub moderamine Joh. Flachsenii). Av dessa fem hade Vallinkoski 
två till hands när han skrev sin bibliografi. Dessa två, V 2141 och V 2144, finns i 
Linköping och båda är en annan variant än vad Vailinkoski redovisar. Isaacus 
Laurbecchius var starkt påverkad av Halle-pietismen. 1706 började han med en 
pietististiskt färgad dissertationsserie som enligt Carpelan inte fick utkomma. Vallinkoski 
känner dock till tre delar från serien och en av dem finns i Linköping. Vallinkoski skriver i 
sin bibliografi som anmärkning efter den tredje dissertationen att den offentliga 
granskningen förbjöds. 

Meningsutbytet fick allvarligare former efter att Isaacus Laurbecchius hade infogat 
pietistiska korollarier (följdsatser) i en nyupplaga av en av faderns dissegtioner. Självaste 
biskop Johannes Gezelius d.y. drev frågan mot Isaacus Laurbecchius. Abci domkapitel 
tog 1708 beslutet att fiånta Laurbecchius sin tjänst och teologiedoktors vardighet som han 
erhållit från universitetet i Altdorf medan striden i Abo pågick. Laurbecchius fortsatte sin 
strid och förde frågan .ända upp till regeringen som 1712 begärde ett utlåtande från 
domkapitlet. Förmodligen lämnades detta aldrig p.g.a. krigshandelsema. 1715 fick 
Laurbecchius löfte om att få predika inför konungen men innan detta skedde dog han i 
Ystad 17 16(Carpelan sp. 1289-90). I Laurbecchius dissertationer som Vallinkoski 
redovisar finns inga gratulanter. I V 2144 finns åtta dedikationer som riktas till personer 
verksamma i Finland. Två av dem var präster, den ene blev kyrk~herde,~den andre 
komminister i små landsortsförsamlingar. En var lärare vid katedralskolan i Abo och en 
blev sist borgmästare i Åbo. Av de resterande var en inspektör vid två storgods i sydvästra 
Finland och sist nämns tre handlande i Abo. Anmärkningsvärt är att två av dem bara 
nämns en gång i Åbo-dissertationema och det är här. Varianten som finns i Linköping är 
däremot helt utan dedikationer och gratulanter. Den var uppenbarligen avsedd for bruk i 
Sverige. 

Desto viktigare är V 2141 eftersom här finns dedikationer som respondeniten stod för. 
Respondenten för denna dissertation var Johannes Rydholm (1671-1743) ostgöte som 
kom till Abo 1696. Hans andra respondentsskap skedde under ledning av Johannes 
Munster i praktisk filosofi, aven denna dissertation V 2628 finns i Linköping. Han kom 
tillbaka till Ostergötland, blev prästvigd i Linköping och verkade sedan som klomminister i 
Landeryd 1706 och som kyrkoherde i Ukna från 1719. På exemplaret i Linköping av den 
nya varianten V 2141 finns det skrivet under hans namn på dedikationssidan Tandem 
Pastor in Ukna. Han riktar sina dedikationer till tre personer, Johannes Hargelius, 
Svenonus Berling och Nicolaus Wigius. Hargelius hade studerat i Uppsala, varit 
amiralitetspredikant i Karlskrona innan han 1696 blev kyrkoherde i Västervik tillika 
kontraktsprost(Wester1und IV s. 75). Sveno Barling hade studerat i Lund och efter 
komministeråren i Skeninge 1694 blivit kyrkoherde i Lofta(Wester1und N s. 8). Nicolaus 
Wigius hade varit kyrkoherde i Västra Ed sedan 1694. (Se mera om honom nedan s. 43 
om Gymnasium) På samma satt som den ovan beskrivna dissertationen ar aven denna 
formad efter behovet; de exemplar som spreds i Finland är utan dedikationer, för bruk i 
Sverige har Rydbohm skrivit dedikationen till kyrkoherdarna i Västervik, Llofta och Ed. 
Denna dissertation är bunden i ljusgula hårda pärmar. 

En dissertation som gratulationsskrift 

I Linköping finns en ny, tredje variant av Michael Olai Wexionius dissertation V 4293 som 
publicerades den 5 februari 1648 med Andreas Danielis Thretzius som respondent. I 
variant A finns en dedikation som riktas till landshövdingen i Dalarna och Kopparbergs län 
Johannes Bemdes (1603-52). Detta ar enda gången hans namn förekommer i Abo- 
dissertationerna. 
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I variant B finns fem dedikationer som riktas till Henricus Skipper(=Schzfer), 
borgmästare i Abo, Nicolaus Litz(=Lietzen), borgmästare i Abo, sedan hovrättsassessor, 
Johannes Purnerus, student, Petrus Andrz, fogde från Kirnitö, Encus Swing(Schwing), 
ovan presenterad ekonom hos kavalleriet i Riga. Jämfört med variant A är alla personer 
som dedikationerna i variant B riktas till verksamma i Finland. Båda varianterna har sedan 
samma gratulainter: Samuel Georgii HartMan, rektor vid skolan i Abo, Johannes Martini 
Tobetius, rektor vid skolan i Arboga och Ericus Andrz Godenius, en studiekamrat som 
försvarar en annan Wexionius dissertation tre veckor senare. 

Den tredje varianten som finns i Linköping har en dedikation som riktas till Västerås 
biskop Olaus Laurentius Laurelius(1585-1670). Det är åter en variant som iir avsedd för 
bruk i Sverige. Antalet gratulanter är stort, nio stycken har skrivit var sin gratulation, men 
bara en gratulerar respondenten Thretzius, alla andra gratulerar biskop Laurelius. I spetsen 
av gratulanter på listan finns Michael Olai Wexionius och Johannes Elai Terserus minor. 
Johannes M. ~Gartzius ser ut att ägna sin hyllning till västmanland och samma gör 
respondenten när han plötsligt finns som gratulant bland alla andra.. Ericus Andm 
Godenius, Jonas Nicolai, bokhållare hos Katarina Oxenstierna, Georgius Erici 
Copingensis, Laurentius Andre= och Petrus Andrez Wangstelius hyllar för sin del biskop 
Laurelius. Johannes Andrz Tibelius(1624-66) gratulerar respondenten. 

Laurelius hade av det till riksdagen 1647 samlade prästerståndet valts till biskop i Väster&- 
och drottningen hade utnämnt honom direkt. Händelsen var alltså helt färsk när 
dissertationen kom ut i slutet av januari 1648 för att granskas den 5 februari. Biskopen 
tillträdde under sommaren sin nya tjänst. (Muncktell I s. 33) Respondenten Andreas 
Danielis Thretzius(1620-89) liksom hans vän Petrus Andrez Wangstelius studerade på 
1640-talet i Abo. Thretzius kom från Kopparberg, hans skrevs in i studentmatrikeln 1645 
och försvarade sin första dissertation redan i maj 1646. Przses för denna dissertation V 
3893 var Johannes Elai Terserus major. Kanske därför finns den bevarad i Linköping i 
bokfom tillsammans med V 3890 och V 3894-96. Se om Terserus på s 28 och om denna 
rikt kommenterade bok på s. 45. Under året 1648 försvarade Thretzius tre dissertationer, 
två för Eschillus Petrzeus V 2765 och V 2773 och redan i februari denna dissertation V 
4293. Thretzius blev efter studierna kaplan i Odensvi men blev avsatt 1674(Muncktell I s. 
377). 

Petrus Andrez Wangstelius(d. 1684) hette egentligen Dithun. Hans första dissertation 
ventileras i bö jan  på april 1649. Då ar Bschillus Petrzus hans lärare. Det händer dock 
någonting med denna dissertation och texten återkommer han till. Innan dess försvarar han 
två Wexionius-dissertationer i juni 1649 och i april året därpå. I augusti 1651 försvarar han 
för Petrzeus dissertationen från 1649 som innehåller samma text men som har satts på 
nytt. Två år senare med en vecka meilan varje tillfalle i oktober 1653 försvarar han tre 
dissertationer igen. De är aila Pe t r~us  dissertationer. Wangstelius verkar ha haft mycket 
omfattande unngangeskrets. Han dedicerar alla dissertationer för olika personer med 
undantag av Olaus Laurelius som får två dedikationer. Wangstelius har haft mycket 
kontakter med olika personer från Kimitö och h a n d  förutom sina kontakter i Abo. Efter 
magisterpromoveringen 1653 kom han tillbaka till Västmanland och blev prästvigd samma 
år. 1665 blev han komminister i Sala(Muncktel1 III s. 224). 

Två dissertationer avsedda för Sverige? 

Det finns ytterligare två nya varianter av 1600-tals Åbo-dissertationer, de är V 4288 och V 
3746. Den förstnämnda är av Wexionius och respondenten hette Simon Caroli Anglenius 
som efter studier blev rektor vid skolan i Nykarleby på Österbotten. I den tidigare kända 



varianten finns två dedikationer som riktas till länssekreteraren i Åbo Laurentius Petri och 
stadssekreteraren, senare borgmästaren i Åbo Laurentius Brockhius. Gratulanterna är 
professorerna Eschillus Pe t r~us  och Nicolaus Nycopensis samt rektorn vid skolan i Åbo 
Samuel HartMan. Till Linköping har kommit en variant där dedikationerna är borta men 
gratulanterna kvar. 

Den andra dissertationen V 3746 har kommit tiii under Enevaldus Svenonius överinseende 
med Gabriel Magni Roselius från Kalmar som respondent. I Helsingfors finns en variant 
utan dedikationer men med fyra gratulanter, professor Svenonius samt tre studenter: 
Nicolaus Ljungbergius som redan tre år tidigare försvarat en dissertation f6r Svenonius 
och som finns som gratulant ett år tidigare. Han har alitså stannat kvar i Abo rätt länge efter 
försvarandet av sin dissertation. Han blev senare kyrkoherde i Älghult i Småland. De 
andra två gratulanterna i Helsingforsvarianten är Olavus Brodinus och Sveno Erici 
Hwenmann. Båda förekommer bara denna gång i Abo-dissertationerna. I varianten som 
finns i Linköping finns varken gratulationer eller dedikationer. Dessutom vet vi att det i 
Kalmar finns en tredje variant med dedikationer som vänder sig till prelaterna i Kalmar 
med superintendent Henningus Schutte i spetsen. 

Till sist kan det namnas att av dissertationen V 3845 från den 1316 1707 med Laurentius 
Tarnmelin som przeses och smålänningen Andreas Hielm(1681-1741) sonn respondent 
känner Vallinkoski tre olika varianter. Av dem finns var. C i Linköping, aven den helt utan 
dedikationer eller gratulanter. Varianterna A och B skiljer sig beträffande gratulationer. 
Den första är avsedd för Växjö med biskopen och domprosten på listan, den andra 
förmodligen för bruk i Stockholm. Andreas Hielm var prästson från Dadesjö som 
studerade i Uppsala fem år i början av 1700-talet och prästvigdes 1705. Hcui försvarade 
sin pro gradu uppsats för professor Tammelin i Abo den 10 juni 1707 och promoverades 
en vecka senare tiii magister. Enligt Lagus blev han kyrkoherde i Dädesjö redan året därpå, 
enligt Wilstadius först 17 10. Sitt livs sista år var han kyrkoherde i Algutsboda.(Carlsson 
s. 50 och Lagus I s. 334) 

Dissertationer publicerade som böcker 

Som ovan konstaterats var ungefär halften av dissertationerna publicerade i h o  skrivna av 
przses. Tryckkostnaderna betalades i alla fall av respondenten och darför har väl tanken att 
publicera serier av dissertationer som hela verk varit lockande. I Linköping finns bevarade 
sex sådana böcker, en av dem i två exemplar. 

Michael Wexionius var en mycket flitig författare till dissertationer, han publicerade allt 
som allt sex stycken böcker som först kom ut i form av olika dissertationer. Av dem finns 
två i Linköping. Den ena heter Epitome descriptionis S u e c i ~ ,  G o t h i ~ ,  Fenningi~, et 
subjectarum provinciarum Accuratius q u h  unquam antehhc ed it^. Aboz 1650. Boken 
har 552 sidor. Den består av tio dissertationer som började publiceras i oktober 1649 och 
de sista delarna trycktes och granskades i december 1650. Hela texten har varit klar senast 
i början på oktober då del X granskades. Därför har det inte varit svårt att publicera denna 
bok redan under 1650 trots de sena granskningsdagarna. Storleken% på de olika 
dissertationerna varierar mellan 36 och 84 sidor. Det vanligaste var 52 sidor. Boken kom 
ut åtta år efter att universitetets trycken börjat sin verksamhet och aven om den är i 8:0, 
måste den anses vara en bra produkt tillverkad med det Mena tryckeriets resurser. 



Redan året därpå fick Wexionius publicerat ett verk till, den heter enligt det särskilt för 
boken tryckta titelbladet Fasciculus juridicus, pr~cipua Digestorum contenta, secundum 
seriem titulorum, novem diputationibus comprehendens.Cumco1latione juris Svecani. 
Quem sub moderamine viri nobilissimi ac consultissimi, Michaelis GyllenStålpe Wexionii 
... public2 in Academia Christine&, que Aboe est, disputando proposuit & intra biennium 
consurnavit. Jacobus Petri Chronander Westro-Gothus. Anmärkningsvärt är att det är 
fråga om en serie på nio dissertationer som är författade av en och samma student, Jacobus 
Petri Chronander(d. 1694). I Linköping finns alla de dissertationer som ingått i denna 
bok, bandet har man slaktat och därmed all eventuell information om vem som samlat 
dissertationerna ochleller låtit binda dem till en bok. Som det syns på boktiteln var 
Chronander f r k  Västergötland, han hade gått i Skara skola innan han 1643 skrevs in i 
Abo akademins matrikel. Han fick juris. kand 1647 och sommaren 165 4, efter att ha gett 
ut denna bok, blev han jur. lic. Han auskulterade under sin studietid vid Abo hovrätt. Hur 
kunde en student ha råd att ge ut så många dissertationer? Svaret finns hos hans 
beskyddare, hovrättspresidenten Jöns Kurck och hovrättsassessorn P.Vigelius (adlad 
Ekenberg), vars dotter Chronander gifte sig med. Utrustad med konsistoriets rekommen- 
dationsbrev till Magnus Gabriel de la Gardie begav sig Chronander till Sverige under 
hösten 165 1. Hran var administrator i Pommern innan han blev häradshövding (och en tid 
borgmästare) i Visby(SBL VID s. 508-511 och Lagus 120-21). * 
De föregående böckerna är från 1650-talet. Utöver dem finns det fyra andra från 1660- 
talet. Den tidigaste av dem är av Georgius Alanus (1609-64). Den heter Fasciculus 
dissertationum theologicarum, pro Libro concordia?, cum consensu & approbatione 
Venerande Facultatis theologie, in Regia Academia Aboensi , authore Georgio C. Alano 
... plac ih  sententiarum collationi submissus. Den innehåller 12 dissertationer som 
bö jade komrna~ ut redan 1649 då del II publicerades. h delar hann man publicera mellan 
1650-55 och de sista tre kom ut under våren 1660. Dedikationen och gratulationen i sista 
delen är exeptionell: dedikationen riktas u1 Petrus Brahe, universitetets kansler och den har 
prteses själv skrivit. Gratulationen som är skriven av professor Andreas Thuronius riktas 
till prteses. Orsaken till detta är att Alanus promoverades till teologie doktor den 15 juni 
1660. 

Enevaldus Svenonius, den produktive professor som han var, publicerade åtta stora 
böcker med dissertationer. De kom ut mellan 1662 och 1685. I Linköping finns bevarade 
de två första av dem: Gymnasium Capiendze Rationis human8 och Synopsis theologiz. 
Det fullständiga namnet på den föregående boken är på sju rader med inslag av grekiska 
ord och den andra ar inte mer an en rad kortare. TitIarna beskriver innehållet i böckerna. 
Synopsis theologiz finns i två exemplar, den ena bunden ihop med Gymnasium, den 
andra för sig. 

Eftersom Enevaldus Svenonius verksamhet presenterats så noggrant ovan, måste aven 
hans böcker beskrivas. Svenonius hade redan under sina studieår och särskilt under sin 
utlandsresa inriktat sig på att bli professor i teologi. Vägen var dock inteoppen för honom 
eftersom teologieprofessorerna inte tillät honom att föreläsa i teologiska frågor vid 
akademin. universitetskanslern Brahe gav dock Svenonius tillstånd att privat under åren 
1657-58 föreläsa om dogmatik. Han gick genom hela dogmatiken tre gånger i form av 112 
muntliga disputationer. Dessa bildar grunden för de 30 dissertationer som ingår i 

*Chronanders namn har bevarats genom hans dramatiska författarskap. Vid promotionsfestligheterna på 
våren 1647 framfördes av studenter ett skiidespel författat av Chronander "Surge eller Flijt och oflijtighetz 
skodespegel" och två senare vid hovrättspresidenten Kurcks bröilop med Kristina Horn en komedi "Bele- 
snack". Skådespelen består mestadels av långa moraliserande predikningar med material från antiken och 
fiån sagorna. I pjäserna ingick även realistiska mellanspel som anses vara värdefulla verklighetsbilder(SBL) 



Synopsis theologia. Boken är den första i Finland som täcker hela dogmatiken. (Salminen 
I s 177-181) Svenonius arbetade febrilt för att få denna bok färdigitryckt innan 
riksdagsbehandlingen av Terserus katekes påbörjades.(Salminen I s.333) Se ovan s. 28. 
Svenonius skrev själv(Sa1minen I s. 177) att Gymnasium capiendz rationis humanze var 
resultatet av sex års undervisning vid universitetet. Salminen anser aitt i alla fall 
framställningen om romersk litteraturhistoria byggde på föreläsningarna. Gymnasium 
förblev Svenonius enda större verk inom filosofin. Men teologin dominerade även 
filosofin och därför var avsikten med boken att ge studenter och präster ett encyklopediskt 
verk inom filosofin. Gymnasium består av tjugo dissertationer och tio exercitationes, 
övningar. De 20 dissertationerna försvarades av lika många respondenter, åtta av dem 
finländare, åtta smålänningar och fyra från andra delar av Sverige. (Salminen I s.218- 
222). Bland dem - som ovan redovisats - Svenonius svåger, den 15-årige Daniel Michaelis 
Gyldenstolpe. Gymnasium hörde trU sin tids viktigaste humanistiska produkter i Finland. 
På dess principer byggde sedan den lutherska ortodoxins syn på humanistiska 
vetenskapers varde och forskning(Sa1minen I s 222). Det är vart att konnma ihåg att 
Gymnasium innehåller en lista på respondenter, deras nationstillhörighet och på vilken sida 
i boken - den omfattar 343 sidor - deras dissertation börjar. 

Den sista av dissertationsböckema är Andreas Thuronius Compendium metaphysic~ som 
först publicerades separat i form av sju dissertationer - 1662-64. 

Ägare till två av böckerna 

Gymnasium och Synopsis theologia som finns i Linköping är bundna i peragamentparm, 
ett vanligt förvarande på 1600-1700-talen. Detta band berättar själv om sina ägare: före 
titelsidan står skrivet Wigius A:o 1703, mittemot titelsidan finns handskrivet Precatio som 
är daterad Gislestadii d. 21 Octobris 1766. På titelsidan har det funnits brevlack med sigill, 
bara den översta delen av detta finns kvar. Denna bok har gått i arv inom familjen Wigius. 
Nicolaus Andrz Wigius (1644-1718) var från ett bondehem. Som gymnasist blev han 
prästvigd för att bli komminister i Tryserum. Detta skedde 1673. Han var då 29 år. 1694 
blev han kyrkoherde i Västra Ed.(Westerlund IV s.28) Hans son Nicolaus Nicolg. Wigius 
(1674-1733) studerade i Uppsala och prästvigdes 1701. Han blev komminister i Ostra Ed 
1703 och sedan kyrkoherde i Västra Ed 1720.(Westerlund IV s. 29) Hans son var Olof 
Wigius(1705-83) som började sina studier i Uppsala 1726 och blev prästvigd 1732. Han 
var först kyrkoherde i Lillkyrka och sedan i Gistads pastorat(Wester1und III s. 51-2). 

Om man tar som utgångspunkt att årtalet 1703 skrevs detta år, är det möjligt att både 
Nicolaus Andrze och Nicolaus Nicolai köpt den. Den ena var detta år en 59 år gammal 
kyrkoherde, den andre en 29 år gammal präst i sin första tjänst som komminister. Vem 
behövde mest dessa 40 år gamla böcker? Gav fadern boken som gratulation till sonen eller 
hade sonen den med sig från Uppsala till fadern som tack för stödet under studietiden? 
Hade dessa verk fortfarande någon praktisk betydelse eller hade boken förvsuidlats till en 
raritet eller kanske minnesmärke över ortodoxin? Vem som skrivit precationen vid 

' 

titelbladet är däremot klart: det gjorde Olof Wigius, kyrkoherde i Gistads pastorat under 
den aktuella tiden. I herdaminnet har man betonat att han var "väl bevandrad i latinska 
språket". 

Det andra exemplaret av Synopsis theologize har tillhört Benedictus Laurlbecchius och 
namnskriften visar samma drag som namnskriftema som redovisats ovan och därmed 
måste vi anta att han själv skrivit sitt namn aven här. För att göra det så svårt som möjligt 



för eventuella boktjuvar att ta bort agarnamn använde man många olika satt att skriva sitt 
namn. Laubecchius har skrivit förnamnet på ena sidan och efternamnet på andra sidan av 
titeltextens sista, något kortare rader. * 

Petrus Bångs Commentarius 

Bland de finska dissertationerna i Linköping finns aven Petrus Bångs bok som tidigare 
getts ut som 16 dissertationer: Commntanus in Sancti Pauli apostoli epistolam, q u  est ad 
H e b r ~ o s  ... från 1671. Dissertationerna som ingår kom ut inom ett drygt år. 11 av dessa är 
sådana som inte har påträffats som enskilda dissertationer någonstans sedan Abo brand. 
Texten är kand från denna bok men vilka som varit gratulanter och vilka som fått 
dedikationer i dem är okänt. Commentarius har varit bunden ihop med någon annan bok. 
Det torde vara möjligt att hitta andra halvan från det bandet på grund av att ägaren i övre 
snittet har bränit ett agarmärke, hälften av märket finns i denna del av bandet, andra halvan 
av märket borde finnas i. den andra. 

Axelius Kempes läroböcker i etik 

Axelius Kempe (1623-83) tillhörde Abo akademins första studenter, han skrves in i 
matrikeln 1641 och blev - efter en något stormig studietid - magister 1647. 1650 blev han 
akademins första bibliotekarie och arbetade intensivt för att öka antalet böcker på 
biblioteket. Vid sidan om biblioteksarbetet var han från 1654 under fyra år andre adjunkt 
vid filosofiska fakulteten och blev 1658 efter Michael Wexionius/Gyldenstolpe professor i 
praktisk filosofi. Viktigt i hans lärararbete var publiceringen av en lärobok i etik 
Philosophia mralis sive ethica ... 1656. Den innehöll sex dissertationer i 8:o utgivna 
mellan 1649 och 1655. Alla dessa sex V 2030-2035 finns i Linköping liksom titelbladet 
och dedikationer och gratulationer som ingått i boken. Kempe skrev om sin bok två gånger 
och dessa editioner kom ut 1662 och 1673. Den första av dem gavs aven den ut i form av 
dissertationer. Ingen av dessa finns i Linköping, däremot boken som en helhet. Här har 
två olika editioner av en lärobok - publicerade med sex års mellanrum - hittat sin vag till 
Linköping. 

Ett band nied Terserus dissertationer 

Johannes Elai Terserus (1605-78) var en av 1600-talets centrala personer både inom 
kyrkan och poilitiken. Han har presenterats ovan i samband med striderna om hans 
katekes. Som l&are vid akademin gav han ut sju dissertationer under åren 1644-48. Av 
dessa finns den första och de fyra sista i Linköping. Här är det fråga om dissertationer som 
bundits till ett band för att bevara dem och kommentarerna som skrivits på den fria ytan 
runt den tryckta texten. Därför har vclrje sida försiktigt vikts tiil bokstorlek för att bevara 
kommentarerna men också för att göra bandet hanterbart till storleken. Det blev en vanlig 
bokstorlek. Bandet avslöjar inte vem som låtit binda ihop dessa dissertationer. Till 
utseendet är bandet likt det som nedan presenteras i samband med H e d  Gabriel Porthans 
dissertationsbar~d. Därför måste man betrakta bandet som en 1800-talsprodukt. Det är i alla 
fall inte från Terserus tid som biskop i Linköping, aven om dissertationerna kan ha kommit 
dit med honom. 
----------------- 
*Benedictus Laurentii Laurbecchius var bror till professor Petrus L. Benedictus prästvigdes i Linköping 

året efter han promoverades till magister. Bara tre år senare blev han kyrkoherde i Högby "om ha tager 
änkan och försörier the små barnen" som det står i domkapitlets protokoll den 2 augusti 1676 (Lagus I s. 
83, Westerlund V s.107) 
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Andra perioden 1722-1827 

Att se skogen i stallet för bara tran II 

På samma satt som ovan angående 1600-talsdissertationerna skall det först ges en 
helhetsbild av 1700-talets bestånd av Abo-dissertationer vid Linköpings stadsbibliotek. 
Som bilaga till denna uppsats finns en tabell publicerad i Opusculum som visar att 
dissertationernas antal ökade under 1700-talet något jämfört med föregående sekel. Den 
stora förändringen som skedde på 1770-talet var att det officiella trycket växite snabbt och 
blev den Överlägset största enskilda publikationstypen. Men när man tittar på de 
dissertationer från 1722-1827 som finns i Linköping, ser man en tydlig skiilnad: antalet 
finska dissertationer från denna period är mycket större an antalet 1600-talsdissertationer. 
Det syns aven i följande översikt enligt samma principer som ovan: 
p r z s e s  . antalet disslant. diss. i Link anmarkn. 

Carolus Abrahamus Clewberg 43 - 11 
Johannes Henricus Fattenborg 22 - 5 
Gustavus Gabriel Hällström 62 - 44 
Petrus Kalm 146 - 38 - 

Laurentius Lefren 
Johannes Henricus Lindqvist 
Carolus Fridncus Mennander 
Carolus Mesterton 
Fredericus Wilhelrnus Pipping 
Andreas Planman 
Henrik Gabriel Porthan 
Isaacus Ross 54 - 0 
Carolus Reginaldus Sahlberg 
Algothus Scarin 

50 - 2 en östgötsk resp. och Planander 
26 - 25 
73 - 61 
95 -21  
3 4 - 0  från början av 1800-tallet 
28 - O dissertationerna från 1763-86 
211 - 163 

Även om antalet dissertationer växer och antalet finska dissertationer i Linköping också 
ökar, uppenbarar sig två fenomen som måste noteras. Antalet przses ökar avsevärt och 
dänned minskar antalet presiderade dissertationer per lärare. Den andra saken att lagga 
märke till är den stora variationen mellan olika lärares dissertationer i Linköping. Planman 
och Porthan var verksamma samtidigt i Abo även om Porthan fortsatte skriva (och publicera 
ända till början av 1800-talet. Mennander var aktiv som universitetslärare bara på 1740- 
och 1750-talen. Dessutom är  det värt att påpeka bortavaron av böcker som först kom ut 
som dissertationer med Porthan som stora undantaget. 

Fem band med Hassel-dissertationer 

Som ovan påpekats har 1800-talets biblioteksprinciper att riva sönder de band som 
föregående generationer låtit göra för att bevara sina tryck i, tillämpats minutiöst i 
Linköping. I stäiiet för ett stort antal band i olika storlekar, fager och utförande från olika 
tider finns nu på stadsbiblioteket en samling lösa dissertationer ordnade alfabetiskt efter 
przses. Men det går att se i alla fail delar av gamla band om man anstränger sig och går 
igenom ett större antal dissertationer med blicken riktad på snittfärg, tryckens storlek och 
bindrester. Efter att ha upptäckt det första slaktade bandet'& det lätt att hitta mera. I snabb 
takt gjordes det i början av arbetet fyra säkra upptäckter av band med dissertationer av 



Henricus Hassel (1700-1776) och ett par dissertationer som kan vara från ett femte. Det 
gjordes samma typ av sammanstailning för att avslöja den gemensamma faktorn för vart 
och ett av dessa fyra före detta band. Ben första kom att se ut så här: 

löpnummer p ubl. 
en]. V-koski 
1550 2612 1732 
1549 2312 1732 

respondent 
datum 
Petr. A. Scarin 
Laur. Akerberg 

Samuel Prysz 
Daniel R. Mansnerus 
Carolus F. Mennander 
Abraham. Krok 
Laur. Engelmarck 
Carolus Nybohm 
Jacob Haartman 
Carol. Nybohm 

resp. anmärkningar 
nation 

W-Gothia Svecus black 2 
Medelpadia Svecus black 4 

black Nat. 
Borea-Fenn 10 (?) 

bläck 6 
Alandus black 7 
Oboth. bläck 8 
Smol. black 9 
Angermannus black 11 
Sudermannus black 12 

bläck 13 
Sudermannus black 14 

Dessa CJissertationer har röd snittfarg och passar mycket bra ihop. Eftersom dissertationen 
med blacknumerenng 10 fattas, passar inte nian och elvan aldeles perfekt till varandra. Det 
ser ut att vara en salig blandning respondenter från olika hall i riket. Genomgången av 
deras vidare öden ger vid handen följande uppgifter. Scarin blev präst i Västergötland, i 
Skara och Vanersborg. Akerberg dog tre år efter sin examen i Stockholm. kanningen 
Mansnerus var först präst på hemön och flyttade sedan till Sverige. För österbottningen 
Mennander gick det rakt uppåt så långt det kan g&: först var han professor, sedan biskop 
och sist kkeblskop. Abrahamus Krok kom tillbaka till Småland och arbetade som 
apologist vid Jönköpings skola. För ångermanlänningen Engelmarck bar det åt norr, till 
slut blev det Övertomeå för honom. 

På samma satt blev det inget omedelbart resultat vid kontrollen av respondenterna för fyra 
Hahn-dissertationer i 8:0, Vallinkoskis nummer 1581-1583 och 1588, publïcerade 1738- 
1741. Detta band har haft blå snittfärg. Spridningen av respondenternas senare hemorter 
var kanske ännu större: smålänningen Bergenholtz arbetade först på h a n d  och sedan i 
ykjö stift, sönnlänningen Brannius arbetade i Gryt, jämtlänningen Backman arbetade i 
Abo under sina studieår och återvände efter studierna till Jämtland. Wex. Smolandus skrev 
sist Petrus Ringh på sin dissertation. Han var präst i Pojo och sist i Ekenäs i Finland. 

På motsvarande satt genomgicks alla andra lätt identifierbara band med Hassels 
dissertationer. R1.esultatet var lika dåiigt med dem. Det samma gällde ett band med Nicolaus 
Hasselboms dissertationer V 1675-1678 från mars och juni 1732 med två blacktexter Hw 
Borea-Fenni 18 st respektive Hrr Borea-Fenni 2[0?]. Ericus S. Backman ledde sedap av 
misstag sökningen på ratt s p k  han var privatlärare hos professor Jonas Falenius i Abo. 
Namnet Falenius ledde till ytterligare kontroller av personerna i Linköpings stift. Ingen 
Falenius fanns men dock Petrus Filenius(1704-1780), domprost och sedermera biskop, 
ivrig hatt-politiker och riksdagsman. När alla dessa 29 dissertationer kopplades ihop med 
e t m s  Filenius karriär blev sambandet klart: han hade varit adj. professor och professor i 
Abo från 1731 till lilla ofreden 1742 då han flydde till Sverige, blev professor i Lund och 
snart därefter domprost i Linköping. Alla dessa finska dissertationer hade han samlat på 
sig och låtit binda till band som biblioteket sedan slaktade för att kunna satta dem i ratt 
alfabetisk ordning efter przses. Men detta räcker inte, man måste kunna saga att flertalet av 
de finska dissertationerna från perioden 1731-42 har kommit via Petrus Filenius händer 
och har märken efter band som de varit bundna i. 



Przses som ar aktuella i denna kontroll ar - förutom Hahn och Hassell - Johannes 
Browallius med dissertationerna V 645-660, Johannes Jacobi Haartman med sina 
dissertationer V 1357 - 1392, Algothus Scarin med dissertationerna V 3443-3499 och två 
av Gregonus Stenmans sammanlagt tre dissertationer. 

Johannes Browallius (1707-1755) var i bör'an av sin karriär som professor under tiden X just före lilla ofreden. Innan kriget drabbade bo publicerade han 18 dissertationer, de åtta 
första är i 8:0, sedan börjar 4:o-serien. Av dessa finns tio stycken i Linköping. Browallius 
dissertationer i Linköping ar av tre typer när man ser dem efter sin bindning. Bland 8:0 
dissertationerna f+s fyra som bildat bö jan på ett band med blått snitt. Alla dessa är från 
tiden 1738-1740. Aven den femte passar in i tiden men den har tillhört ett annat band med 
röda snitt. Av Browallius dissertationer i 4:o finns i Linköping fem som varit bundna med 
varandra i samma band. De är V 654-656,660 och 669. Den sistnämnda har kommit ut i 
juni 1744. Den har dock med mycket stor sannolikhet suttit i samma band som de övriga. 

l 

Den har då kommit på andra vägar än de övriga som Filenius överförde från Åbo. Det är 
möjligt att respondenten för V 669 Petrus Bonsdorf hade kontakt med Filenius och 
skickade sin dissertation till exempel från Borgå där han blev lärare efter studierna. En till 
av Browallius dissertationer i Linköping har varit bunden, V 681. Den kom lit i maj 1745 
och kan ha kommit till Linköping med respondenten Laurenhus Trolle(17 16- 175 l), 
östgöte som blev präst i Torpa socken i Ydre härad, Ostergötland. 

Det avgörande beviset skulle fmnas bland dissertationer som Algothus Scarin (1684-1771) 
skrev eller ledde arbetet med. Scarin var mycket produktiv, det publicerades under hans 
prmesskap sammanlagt 127 dissertationer under &en 1724-1756. Bland Scarins 8:o- 
dissertationer kan man snabbt urskilja rester av tre olika band. Först kontrolleras ett antal 
dissertationer från ett band med röda snitt. De är följande 

V 3445 1912 1732 black: 3 black: Boreafenni 14 st 
V 3447 2015 1732 black: 4 black: Herr Bor.fenni 24 sty 
V 3448 26/6 1732 black: 6 
V 3449 2816 1732 black: 7 
V 3470 817 1741 bläck: 8 

Det andra identifierbara bandet med Scarins dissertationer i 8:o innehåller fyra stycken från 
1738. De har kommit ut under tiden från mitten av april till mitten av juni. De är enligt 
Vallinkoski 3461, 3463, 3464 och 3465. Limresterna på ryggen är av samma färg och 
märken efter bindtrådarna passar ihop.. Det är möjligt att V 3463 innan den hamnat i detta 
band har varit bunden i något annat samlingsband som haft röd snittfärg. Den tredje 
enheten med ihopbundna dissertationer av Scarin är  V 3468,3470-73. Det f6rst.a kom ut i 
maj 1739 och de övriga i juli 1741. Dessa för sin del är från slutet av ett band. Det är 
möjligt att aven V 3443 från 1413 1730 har tillhört något av Filenius band, men dess 
grannar finns inte bland Scarin-dissertationerna. 

Återstår att testa påståendet om Filenius roll i distributionen med Scarins 4:o dissertationer 
och Gregonus Stenroos dissertationer. Bland Scarins dissertationer är det lätt att hitta ett 
nästan helt band varifrån följande åtta kom: V 3476, V 3479, V 3489,V 3491, V 3495, V 
3488, V3497 och V 3498. De är från åren 1736-1742. 

Sista kontrollen galler Stenroos tre dissertationer. Två av dem är aktuella, den tredje kom 
ut 1745, efter Falenius tid i Åbo. Den ena av de aktuella dissertationerna - 'V 3647 - har 
varit i samma band som Scarins dissertationer V 3521,3545 och 3554. Den andra , V 
3648 har man inte några sambandsgrannar för bland Åbo-dissertationerna. 



Det ar värt att uppmärksamma att det bland Scarins dissertationer finns 12 olika 
dissertationer från 12112 1747 till och med 2414 1751 med små luckor där någon enstaka 
dissertation fattas. Alla dessa 12 är oup skurna, de finns i Linköping i princip i sådant 
skick de var när de lämnade tryckeriet i 1 bo för nästan 250 år sedan. Varför har inte dessa 
tagits om hand? Varför har inte de skurits till ratt bokstorlek och bundits ihop? Kan man 
påstå att de inte varit i privat ägo utan legat på lager någonstans? Om så är fallet, var har de 
yarit lagrade? Evär har de kommit till biblioteket? En sak är i alla fall säker, de har lämnat 
Abo före 1827. 

Borealiska nationens dissertationer 

Det finns i Linköping sju stycken dissertationer med blacktexten som hänvisar till 
Borealiska nationen (BoreaFenni Hrr Borea.Fine osv.) Alla dessa är från året 1732. Varför 
finns dissertationer adresserade till Borealiska nationen just i Linköping? En enkel lösning 
på båda problemen vore om Petrus Filenius varit nationens inspektör under våren 1732. 
Alla dessa dissertationer har nämligen kommit ut mellan februari och juni. Det ser dock 
inte ut som Filenius haft detta uppdrag. Daniel Juslenius som blev inspektor 1723 stannade 
kvar till 1735 dlå Hassel tog över uppdraget att sköta inspektorskapet till 1776 då Porthan 
tog hand om nationen(Strömberg s. 295). 

- 
Vad betyder numreringen på dissertationerna? Den första tanken var att dessa skulle legat 
överst i den hölg som skickades från tryckeriet till nationen. Det är dock föga sannolikt 
eftersom de aktuella disse.pationerna publicerades på följande dagar: 1912, 2312, 1813, 
2015,716, 1616 och 1716. Aven om 1732 års produktion av dissertationer var rekordstor, 
41 stycken, och aven om större delen publicerades på våren, skulle det inte varit särskilt 
många att skicka med två dagars mellanrum i februari och en dags mellanrum i juni. I det 
första fallet kan man naturligtvis saga att då skickades höstens dissertationer till nationerna 
och att vårens produktion var så stor att det räckte till två sändningar. 

En annan sak isom kräver en förklaring är antalet dissertationer som står skrivet efter 
nationens namn. Om det var meningen att nationen skulle få detta antal - det står st. efter 
siffrorna - är det egendomligt att antalet varierar så mycket. Det står nämligen 20,24, l[?], 
18,2[?], 14 och 24. Eller är det bara antalet som råkar ligga just i denna hög, men varför 
skulle man skriva det på dissertationerna i stäilet för att ha en liten lapp av konektur överst 
i högen med namn på respektive nation? 

Hrr Candidlaten Sundberg och hans böcker 

Carolus Fridericus Mennander(1712-1786) studerade själv i Abo. Han blev magister 
1735, adjunkt i filosofi 1738 och professor i fysik 1748. Teologieprofessor blev han 
1752, biskop i Abo 1757 och ärkebiskop 1775. Han publicerade under sina år i Abo 73 
dissertationer, av dem f m s  61 i Linköping. Hans karriär gjorde honom väl kand och det 
är möjligt att nå,gra samlat hans skrifter på grund av detta. Så är dock inte fallet med de två 
band med hans dissertationer som går lätt att identifiera på biblioteket i Linköping. Nästan 
aila är från tiden då han var professor i fysik som då betydde naturvetenskaper i Linnés 
anda . Mennander och Linné var vänner sedan studieåren. I det första bandet ingick minst 
17 dissertationer. De har samma typ av numrering, snittfärgen är densamma och storleken 
stämmer också. Numreringen går från 1 till 44. När man räknar hur många dissertationer 
som fattas, är det mera sannolikt att dessa dissertationer ingått i två olika band som inte går 
att urskilja från varandra eftersom de gjorts samtidigt, av samma material och förmodligen 
av samma yrkesman. 



löpnummer pu bl. 
enl. V-koski 
V 2414 12/12 1749 
V 2433 2217 1751 
V 2415 16/12 1749 
V 2434 2217 1751 
V 2417 1916 1750 
V 2426 8/6 1751 
V 2389 21/11 1747 
V 2437 2617 1751 
V 2418 2016 1750 
V 2435 2317 1751 
V 2391 4/12 1747 
V 2438 2617 1751 
V 2423 213 1751 
V 2439 2717 1751 
V 2419 2216 1750 
V 2428 1516 1751 
V 2424 1314 1751 

anmärkningar 
datum 
black 1 Hrr Sundberg högst till väster black: No 78 
black 6 
black 14 Hrr Sundberg 
black 15 haft svart ryggpapper 
black 16 
black 28 
black 40 black ?? Runeberg 
black 3 1 
black 32 
black 33 haft svart ryggpapper 
black 34 
black 36 
black 37 Hrr Candid Sundberg 
black 39 Hrr Candidaten Sundberg 
black 42 
black 43 
black 44 

Alla dissertationema behandlar naturvetenskapliga fenomen. Bara den första är på 
svenska, alla andra på latin. Dissertationen på svenska berättar om en resa till Kina. 
Blacknumreringen högst upp till vänster på titelsidan kan härstamma från skolans 
bibliotek, dissertationen på svenska passade ju bra att använda i undervisningen och om 
ämnet fanns det säkert inte mycket skrivet. 

Bland Alg. Scarins dissertationer finns följande fragment ur ett band 

V 3554 1/12 1756 black 1 Bror Sundberg 
V 3545 14/12 1750 black 6 Hrr Candidaten Sundberg 
V 3521 13/12 1746 black 17 

Dessa tre har varit bundna i samma band med ett större antal Mennanders dissertationer 
med blått snitt. En av dessa Scarins uppsatser är särskilt viktig, V 3521 som är första delen 
i den tudelade dissertationen där Sundberg själv försvarade den senare delen n&ta fem år 
senare. Men var är Sundbergs egen dissertation? Är det inte logiskt att han även låtit binda 
sin egen dissertation i något band? Hans uppsats hittar man bland resterna av en Scarin- 
bindning med rött snitt med ytterligare åtta dissertationer: V 3488-3489, 3491, 3495, 
3497-98,35 12,3522 (Sundbergs egen) och 3526. 

Dessa två band är med säkerhet Candid. Sundbergs band. 

Det finns ytterligare 16 dissertationer av Memander som tilihört ett och samma band. De är 
numrerade'från 1 till 17. Bläcksiffror 3, 9 och 13 fattas, annars är serien helt komplett. 
Dissertationerna kommer från samma tid som föregående Mennander-band 1747-1752. 
Det finns ytterligare en sak som är gemensam för dissertationerna i bada banden: i det 
senare bandet finns också ett antal dissertationer som haft svart rygg, någonting som är 
relativt sällsynt. Några av Sundbergs dissertationer har skickats till Västervik.( Se om 
detta Ranius s.20-21) Till läroverkets bibliotek har dissertationema V 2460-61 och 2468 
kommit med delar eller hela namnet Sundberg på. I Linköping finns V 2460-61 i 
ouppskuret skick. Den dissertation från serien som fattas i Västervik finns .i Linköping 
med Sundbergs namnteckning på. Biblioteket i Linköping har haft tillgång till ouppskurna 



dissertationer samtidigt med de som kom från Sundbergs samling. Utan att bry sig om 
proveniensen har biblioteket skänkt bort några av Sundbergs dissertationer efter att ha 
slaktat hans band. Petrus Laurentii Sundberg(1725-1767) skrevs in vid Uppsala 
universitet soni student 1743, sedan studerade han i Abo från 1749 och blev magister 
1751. Han var respondent den 5 juni 1751 för en Scarin-dissertation som var en 
fortsättning på en som kom ut redan fem år tidigare och försvarades av Gerhardus 
Snellmann. Siundberg prästvigdes 1753, tjänstgjorde från 1757 vid domkyrkan i 
Linköping, gifte sig med domprostens dotter och tillbringade sina sista år som kyrkoherde 
i Vikingstad, söder om Linköping.(Westerlund IV s. 499) 

Ett band med botaniska Åbo-dissertationer 

Carolus Nico1a.u~ Hellenius ( från 1816 von Hellens) (1745-1829) studerade i Åbo, blev 
botaces demonstrator och var från 1793 till 1816 professor i ekonomi och naturalhistoria. 
(Heikel s. 7 16-'7 17) Under hans ledning firdigställdes 3 1 dissertationer och 22 av dem har 
hittat sin vag till stadsbiblioteket i Linköping. Denna gång är det fråga om dissertationer 
som numrerats med blacksiffror på biblioteket, numreringen motsvarar Marklins 
bibliografins siffror. Men bandet kan återskapas med hjäip av märken efter bindtrådarna, 
storlek och sni1:tfärg. Atminstone följande tryck har ingått: V 1708, 1709 (namnt. C.And. 
Cajalen), 17 10, 17 l l (ryggpapper), 17 12 (narnnt. Kongl. Hofapot. Georgii;-ryggpapper), 
1713, 1714, 17 15, 1716, 1717, 1718(namnt. Herr Apologista Vicarius Björckbohm), 
1719(ryggpapper), 1720(ryggpapper), 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 
1729, 1730. Dissertationerna publicerades mellan åren 1782 och 1798. 

De fyra med ryggpapper har alltså fått det innan de bands in i detta band. Man kan inte 
bedömma om det har vant samma person som lät binda dem eller om dessa fyra haft 
ytterligare en ägare. Respondenterna till dessa fyra är från Finland utan tydlig kontakt med 
Linköping. 

Andrea~~Cajalen(l75 1- 1794) som skrevs in i akademin 1770, blev magister 1778 och var 
lärare i Abo inilan han blev kyrkoherde i Loppis 1788. Hans far var befallningsman och 
sekreterare vid akademin. Cajalen kan ha fått dissertationen bådeafrån skolan och från sin 
far(Lagus II s. 189). Johan (Hans) Björkbohm blev student vid Abo akademi 1778. Han 
var stipendiat 1779-87 utan att åstadkomma någon uppsats. Han var t.f. lärare vid Abo 
skriv- och räkneskola(apologistskola) 1785-1793. (Lagus II s. 247). Han har därmed haft 
möjligheten att erhålla denna dissertation via sin skola eller så har respondenten Petrus 
Stenberg som skrevs in i akademins studentmatrikel ett år senare an Björkbohm 
överlämnat ett exemplar som tack och minne till en äldre kollega Eftersom Björkbohm inte 
var respondent för några uppsatser vet vi inte vilka ämnen han studerade. Om de övriga 
respondenterna finns följande detaljer. Ericus Johannes von Pfaler (1767-1818) blev präst 
i Hongilax och Kiukkais i Finland. Johan Frednc Wallenius (1765-1836) var först läkare i 
Tavastehus, disputerade 1790, var provinsialläkare i Nylands län, sedan lärare vid Åbo 
akademi och h e n  1805-26 professor där. Johannes Fredericus Saclén (1 763- 185 1) 
fortsatte sina studier i Uppsala och blev medicine doktor 1788, regementsläkare vid 
Södermanlands regemente och bosatte sig efter kriget i Nyköping. Han testamenterade sina 
naturalhistoriska samlingar till gymnasiet i Strängnäs. 

Det finns dock några detaljer som kan förklara denna dissertationssamlings resa från Abo 
till Linköping. Den kontakten fanns mellan Axelius Fredericus Laurell (1766- 1823) och 
Kongl. Hofapot. Georgii. Laurel fortsatte sina studier, blev på 1890-talet med. kand och 
lic och doktorerade 1802. Han tjänstgjorde ett tag vid Serafimerlasarettet i Stockholm kring 



sekelskiftet. Där kom han som läkare med säkerhet i kontakt med apotekaren på sjukhuset 
Georg Eberhard Georgii(1755-18 16). Denne hade apoteket Kronan i Stockholm och aven 
apoteksrättigheterna på Serafimerlasarettet. Georgiis hustru i tredje giftet var Ulrika 
Charlotta Skytte(1767- 1846) från Ostergötland(Sveriges apotekarhistoria I s. 148-49). Det 
är många frågor som förblir obesvarade tills vidare. Hade Laurell kontinueirligt kontakt 
med Georgii? Hade han kanske hela bunten dissertationermed sig när han shille arbeta på 
Serafimerlasarettet? Hade han samlat eller köpt dem? 

Tre band med naturvetenskapliga dissertationer 

Petrus Kalm(1716-1779) tillhör de välkända finländska naturvetarna från mitten av 1700- 
talet. Han var en av Linnés främsta lärjungar och gjorde många forskningsresor liksom sin 
lärare. Den mest kända är hans resa i Nordamerika 1747-51. Resultaten frain denna resa 
publicerade han i tre volymer 1753-61(Svensk uppslagsbok, Band 14). Han var mycket 
produktiv som universitetslärare. Under hans överinseende skrevs sarnrnanlagt 146 
dissertationer. Av dessa finns 38 på stadsbiblioteket i Linköping. Kalms dissertationer i 
Linköping är från tre perioder : en koncentration kring 1754 med spridning till året före 
och efter, sedan kommer några ströexemplar innan en serie på sju kommer.. Den är från 
1772. Sist finns det tre dissertationer från 1777-78. 

Med hjälp av bandrestema som sitter kvar på dissertationerna och marken efter 
bindtrådarna är det möjligt att urskilja delar av tre olika band. Följande nio har tillhört en av 
dessa band: 
V 1875 913 1754 om Kalajoki socken 
V 1880 1317 1754 om nybygge i Axnem 
V 1870 2217 1754 om östgöta fiske i Ostersjön, del II 
V 1881 1917 1754 om måsslupna hård-walls ängar 
V 1882 1917 1754 om Gamle Carleby 
V 1884 2217 1754 om meteorologins nytta för ekonomin 
V 1887 11/23 1754 om boskapssjukdomar 
V 1888 18/12 1754 om saltkällor 
V 1889 715 1755 om Cronoby socken 

Förutom dessa har Per Adrian Gadds dissertation om svedjande och kyttande, V 1058 från 
814 1754 ingått i samma band med ovan räknade dissertationer. I vilken ordning dessa har 
suttit i sitt band går inte att ha en bestämd uppfattning om, det ser ut så som V 1875 skulle 
varit första eller andra i ordningen. 

Den första frågan i detta sammanhang var varför första delen av Johannes Enholms 
dissertation, V 1869, Enfaldiga anmiirkningar om Ost-Giötha skare-boars ö$iga$ske-satt i 
Ostersiön inte varit med i bandet. Denna dissertation finns i Linköping rnen den har 
använts på annat satt. Det finns nämligen stödrygg på den och på titelsidan högst upp till 
vänster påklistrat en lapp och på den med bläck stora siffror 284. Samma siffror längst ned 
till vänster. En remsa papper har skurits bort från nedersta delen av sidan. 

Vidare gailde det varför dissertationerna V 1883 och V 1885-86, som aven de finns i 
Linköping, inte passat in i bandet. Dessa tre är på latin, men vad hade det för betydelse i 
mitten av 1700-talet när hela den lärda världen fortfarande läste och skrev latin? Fanns det 
några som inte klarade naturvetenskapliga texter på latin? Svaret blir: skolgoss,arna. 

Det går att rekonstruera ett band till med Kalms dissertationer. Även i det har ett tryck 
skrivet av Pehr Adrian Gadd ingått. 



V 1865 2 116 1753 om "näringar och hushållning uti Cala-Joki sochn" 
V 1876 1316 1754 om "beskrifning öfwer Cajanaborgs län" 
V 1901 611 1 1756 om "beskrifning öfwer Hauho sokn uti Tawastland" 
V 1930 16/12 1758 om "hushållningens hinder och hjelp i Kimi-Lappmarck" 

Den femte dissertationen som tillhört detta band är V 1072 från 1815 1763 av Gadd och 
den behandlar Bergquara Gods i Småland. Dessa ar d a  geografiska dissertationer om 
Finland och orni Sverige. Det bör också uppmärksammas att V 1876 har en orange rund 
papperslapp limmad överst till höger på titelsidan. På lappen står det skrivet med bläck: 
nummer 6. 

Med hjälp av motsvarande nummerlapp, nr 11, kan man placera Johannes Kraftmans 
dissertation V 2092 till samma band. Aven ämnet passar bra: Tanckar om hushållningens 
uphjelpande i Carelen. Den publicerades den 22 juni 1756. 

Från det tredje lbandet har det identifierats fem dissertationer, alla skrivna på latin. Tre är 
från 1754 och två från 1756. De är V 1874,1885-86,1897 och 1900. 

Det finns ytterligare 12 dissertationer av I&n sluivna på svenska om natur, jordbruk och 
trädgårdsskötsell. Dessa har dock inte varit bundna i några pärmar. 

Inför en mera detaljerad diskussionen om distributionen av finska tryck till det egentliga 
Sverige är det vart att konstatera att av Kalrns dissertationer från 1774 ( 15 stycken) fattas 
bara en enda. Under året 1757 publicerades sammanlagt 23 dissertationer. A; dessa finns 
bara fyra i Linköping. Inga ur 1760-62 års produktionen har kommit till Linköping. Av 
1772 års åtta dissertationer fattas bara en enda. 
Det måste vara uteslutet att en enskild person skulle haft med sig alla Kalms dissertationer 
från ett år och inga från föregående. De tre personer som kan ha medverkat i distributionen 
av Kalms dissertationer till Linköping är Johan Enholm(1724-1766) som redan nämnts 
som respondent med två dissertationer. Han var son till en skeppare och kände därför till 
det han skrev olm bra. Efter studier i Uppsala var han i Abo under åren 1746-54. Fem år 
senare blev han prästvigd och arbetade som spinnhus- och fabrikspredikant i 
Norrköping.(Westerlund III s. 185) Var han initiativtagaren till bandet med 
naturvetenskapliga respektive geografiska dissertationer? Om det inte var han vem såg till 
att dessa tre band blev till? Gjordes det omedelbart efter dissertationernas publicering eller 
senare? Om dessa band var i skolbruk, hur fick skolan tag i dissertationerna ? 
Distribuerades de från Abo direkt till skolan? Eller kom de till biblioteket eiler kanske till 
domkapitlet ? K:ontakten meilan domkapitlet och skolan var fortvarande mycket täta och 
bokproduktionen hade inte hunnit växa till så att specielt för ungdomar sluivna skolböcker 
skulle blivit vanliga. 

Kalms dissertationer täcker nästan hela hans tid som professor i Åbo. Det äldsta trycket är 
från 1753 och den yngsta i Linköping av hans dissertationer kom ut 1778. Det ar 25 år 
mellan dessa tv& Det är föga sannolikt att en person skulle kunnat ombesö j a  överförandet 
av så många dissertationer under ett kvartssekel. 

Därför bör man titta på två andra personer som har sina namn på Kalm-dissertationerna: 
På V 1879 fiån juni 1754 står skrivet Hr Backman. På V 1954 som är från juni 1763 kan 
man läsa Hr Mag. Bergm[ ] Respondent för den sistnämnda dissertationen var Esaias 
Wegelius. Han stannade i Finland, blev sist kyrkoherde i Vörå och det verkar inte 
sannolikt att han själv skulle tagit sin dissertation till Sverige. Det finns en Carl Bergman 
bland Kalms elever. Han disputerade med V 1944, en beskrivning över Ekenäs stad. Men 



aven han gjorde sin tjänstgöring i Finland utan några tydliga tecken på kontakter med 
Linköping. Det finns flera lärare i Linköping med detta namn, men det är omöjligt att med 
säkerhet binda just denna dissertation om hur man utdikar och uppodlar kärr och mossor i 
Finland till en viss person. Lika omöjligt har det visat sig att med säkerhet binda 
dissertationen V 1879 från juni 1754 till någon person. Det finns till exempel Gustaf Adolf 
Bzckrnan (1795-1856) verksam som präst i Ostergötland, men utan att ta reda på hans 
eventuella naturhistoriska eller trädgårdsintressen går det inte att vara säker !på att denna 
dissertation varit i hans ägo. 

Ett band med juridiska dissertationer 

Matthias Calonius(1737-18 17) anses vara den andra stora vetenskapsmannen j. 1700-talets 
Finland och jämförs ofta med Porthan som han umgicks med. Calonius tillhörde Aurora- 
sqskapet och var med i dess utgivning av Finlands första tidning. 1757 inskre:vs Calonius 
i Abo akademins studentmatrikel och 1764 disputerade han för docenturen som han 
fick.(Carpelan sp. 321-326). Han var förste adjunkt och akademins sekreterg 1771-78 
då han fick utnämningen till professor i juridik. Han avbröt sin undervisning i Abo för att 
på 1790-talet vara ledamot av högsta domstolen. Hans latinska verk kom för (det mesta ut 
som dissertationer vid Abo akademi. Vallinkoski redovisar 18 dissertationer, tio av dem 
har kommit till Linköping, I alla fall fyra av dessa tillhörande dissertationsserien De prisco 
in patria servorum jure har tillhört ett och samma band. Den sista och femte delen från detta 
verk fattas. Till detta band har det ingått flera dissertationer, ett par stycken före de aktuella 
Calonius dissertationerna och flera efter dem. Detta syns på det satt som dissertationema 
har böjts. Dessa fyra dissertationema är V 756-759. Bandet har haft blått snitt och det har 
inte slitits i bruk utan ser mycket oanvänt ut. Calonius var, trots att han var född i 
Saarijärvi, i mellersta Finland, kurator i nästan 20 år på viborgska studentnationen och 
från 1779 nationens inspektor. Detta kan förklara överrepresentationen zv viborgska 
studenter bland hans respondenter. Tendensen är den samma som visats iråda mellan 
smålänningar och Enevaldus Svenonius respondenter. 

En farmaceut samlar Åbo-dissertationer 

Bland Bilmarks dissertationer i Linköping finns det sju stycken från 1785-86. Fyra av dem 
- V 419-422 - har delar av en namnteckning som ser ut att sta för H. Norr[ 1. M a  sju har 
dessutom små blyertssiffror som be der att de har kommit till biblioteket samtidigt och E inte ingått i någon större leverans. terigen är det svårt att helt säkert veta vem som ägt 
och låtit binda dessa dissertationer men med stor sannolikhet har det varit Christianus 
Henricus Nomnan(1757-1836). Han var handelsmannason från Eksjö, var apotekselev i 
Norrköping 1775, farmaceut i Stockhoim och från 1782 i Abo. Dagarna före jul 1785 
skrevs han in i akademins studentmatrikel och i januari in i Sviogothiska nationen. Han 
tog i början på juli samma år ut betyg från universitetet för att studera kirurgi i Stockholm. 
De fyra dissertationer som tydligt har tillhört H. Norr[mann] har ventilerats i april-juni 
1786. Det är inte orimligt att han aven kunnat få tag i de övriga Bilmark-dissertationer som 
finns i Linköping: V 414 granskades i april 1785, V 416 i december samma år och V 418 i 
mars 1786. 

Det finns även en naturligt kontakt mellan Nornan och Östergötland. Han studerade något 
år vid Serafimerlasarettet i Stockholm och var sedan fdtskär i Ostindien 1788-89. Han 
promoverades till kiruqgie magister 1790 och var regementsläkare till 1796. Han bosatte 
sig sedan på sin gård i Ostergötland och var apotekare i Söderköping från 181:3(Lagus II s. 
297). 



Tre nya varianter från 1700-talet 

På sommaren 1741 - månaderna före lilla ofreden - försvarade Gregorius Andrze Hailenius 
dissertationen V 1612, som kommit till under professor Hassels ledning. Den andra 
dedikationen ägnas åt professor Petnis Filenius och därför kan det antas att dissertationen 
har ingått i Filenius samling som sedan kom till stiftsbiblioteket. Den nya varianten i detta 
fall består av bytet av fem dedikationer. Tekniskt har detta varit mycket enkelt, man har 
behållit texten längst nere som löper över två sidor och bytt texten ovanför den. I båda 
varianterna är det de sista fem namnen som är olika i dessa två vaianter. De fyra första har 
fått två sidor och på följande två sidor fmns tio namn. Det är omöjligt att hitta orsakerna till 
dessa två varianter. Att byta bort ett antal präster mot andra präster och att avstå från att 
namna två av tre Abo-handlanden som finns i Helsingfors-varianten kan inte enkelt 
förklaras. Antagligen är det bara fråga om platsbrist: de sex sidorna som var avsedda för 
dedikationer skulle inte räckt för alla namnen och att öka sidantalet med två skulle ökat 
kostnaderna avsevärt, särskilt om det var fråga om att påbörja ett nytt ark. 

Två dagar senare än föregående dissertation granskades i Abo Scarins dissertation V 3495. 
På titelsidan står skrivet att respondenten är författare till dissertationen. Jacobus Johannis 
Haartman (1717-88) hade redan hunnit långt i sina studier vid publiceringen av 
dissertationen. Han blev magister detta år 1741, docent i filosofi Aret därpå, 
biblioteksamanuens och akademins sekreterare. 1756 blev han professor i lärdomshistoria, 
sedan i logik och metafysik och sist biskop i Abo. Om det inte ä~ ett defekt exemplar som 
fmns i Linköping är det fråga om en variant som var avsedd att lämnas till högt uppsatta 
personer och kanske familjens Haartmans vänner eftersom bara två dedikationer finns 
med. I den tidigare kända varianten finns sammanlagt 11 dedikationer. Dessa två är desto 
viktigare för en blivande universitetslärare: universitetets kansler Olavus Cederström 
(1679-1745) och Gustavus Celsing, (1679-1743) statssekreterare vid 
utrikesexpeditionen(E1genstierna I s. 826). Man kan bara gissa vilka planer den 24-årige 
respondenten hade för sin framtid. 

Ur den sista i Linköping funna nya varianten V 1072 och dess tidigare kända varianter A 
och B kan man hämta mycket information. Dissertationen har skrivits under Pehr Adrian 
Gadds ledning och respondenten var Johan Lindwall Bengtsson(1740-96). Amnet är 
typiskt för tiden och för Gadd: Historisk och physico-oeconomisk beskriffning öfwer 
Bergquara gods i Srmiland. Respondenten var son till ins ektorn på Bergqvara gods, 
belägen i Bergiinda socken nara Växjö. Lindwall kom till A bo 1761, skrev efter denna 
dissertation sin pro gradu 1766 och promoverades till magister samma år. Han var efter 
detta informator hos handlanden Bruun i Fredrikshamn. 1772 disputerade han under 
Linnés ledning för medicine grad och blev två år senare provinsialiäkare i Blekinge(Lagus 
II s. 146). 

Den första varianten som Vallinkoski redovisar har dedikation till fem personer, - 
godsherren, generalmajor Carl von Otter och hans son Salomon, Gustaf Bonde, Johan 
Tillander och Maria Lindwall, född Björkegren, respondentens mor. Den andra varianten 
innehåller 11 dedikationer, listan börjar med Carl von Otters tre vuxna hemmavarande 
döttrar, Catharina, Johanna och Eva, 28,31 och 23 år gamla. Därefter föjer Jonas Hjelms 
och Petrus Collins namn. Dessa fem namn bildar sedan den tredje och nya varianten. 
Dedikationstexten till fröknarna von Otter är skriven på svenska och agnas i sin helhet till 
att trösta damerna i sorgen efter den nyss avlidne fadern. Generalen von Otter avled 
nämligen på sitt gods den 22 april(E1genstierna V s. 566). 



På grund av namnlistorna men utan att ha last de eventuella dedikationstexterna i 
varianterna A och B kan man dra den slutsatsen att medan fárdigställandet av dissertationen 
- som granskades den 18 maj - pågick, fick Lindwall besked om godsherrens död. Man 
kan förmoda att det var hans mor eller pastorn i Bergunda Petrus Collin som informerat 
honom om generalens frånfalle. Det är anmärkningsvärt att Lindwall mitt i vårens 
dissertationsrusning har fått ut ur tryckeriet tre olika varianter av sin dissertation. Han kan 
inte ha haft särskilt mycket tid for förändringarna eftersom opponenterna och publiken 
måste ha tillgång till texten en vecka före granskningen. Hur snabbt kunde han ha fått 
beskedet om dödsfallet? Kunde posten leverera brevet på knappa tre veckor? Det är 
naturligtvis möjligt sjövägen från Kalmar till Abo. En annan och kanske mera sannolik 
förklaring är att Lindwall lät fardigställa en tredje dedikationsvariant efter att beskedet 
kommit oberoende om det skedde före eller efter dissertationens ventilation. Men även 
detta måste ha skett mycket nara den 18 maj eftersom tryckeriet inte hade rad att lata 
trycksatsen stå hur länge sam helst. Detta beror dock på hur dedikationstexten var placerad 
på tryckarken, om det var fråga om ett halvt ark med titelsidan i början som kdistrades på 
den egentliga texten eller om det var fråga om ett helt ark, kunde tryckningen ske senare. 
Mera upplysning om detta kan erhållas om alla tre varianter i original kan jämföras med 
. varandra. 

H.G. Porthans dissertationer 

Henric Gabriel Porthan(1739-1804) anses vara en av den finska vetenskapens och 
kulturlivets största namn. Han kallas för den finska historieforskningens fader, han var 
ledande person i Aurora-sällskapet som samlade Abos ledande humanister till 
diskussioner. Han var redaktör för Finlands första tidning Tidningar utgifne af ett sällskap 
i Abo. Under hans tid som bibliotekarie(1772-77) började universitetsbiblioteket växa så 
att det snart kunde jämföras med Uppsalas universitetsbibliotek. Hans omsorg om 
biblioteket minskade inte när han blev professor i vältalighet eller som det aven kallades 
romersk litteratur. Men det blev inte romersk litteratur han skrev om utan historia, särskilt 
Finlands historia. Under hans tid förkastades de sista resterna av den götiska historiesynen 
som bland annat hade påstått att finskan och hebreiskan var släkt med varandra. 

Han studerade i Abo, försvarade sin första dissertation far Jacobus Joh. Haartman som 
19-åring och ett år senare för Jacobus Gadolin. Båda behandlade filosofi. Poirthan var en 
av de mest produktiva av alla Abo-professorer, under hans ledning publicerades 211 
dissertationer under tiden 1762-1803. De flesta behandlar Finlands historia och finska 
språket. Porthan var väl känd bland vetenskapsmän i hela landet. Han var ledamot av flera 
lärda sällskap och hade 1799 blivit ledamot av nordstjärneorden samt 1802 kansliråd. Han 
var via brevväxling i kontakt med många av tidens framstående vetenskapsmän. Bland 
dem Matthias Calonius som presenterades ovan. Bland Porthans vänner fanns Johannes 
Henricus Lidén, bibliografen som ofta nämns i denna uppsats. 

Trots den position inom universitetet och kulturlivet som Porthan hade nämns han 
förvånansvart sällan i dissertationerna. Han gratulerar en av sina egna studiekamrater 1759 
och till honom riktas tre dedikationer under de 40 år som han verkade vid akademin. 

163 av Porthans dissertationer finns i Linköping. De täcker nästan halva 1700-talet och 
bildar en bra grund för undersökningen av Abo-tryckens distribution. Hur fördelar sig 
Porthans dissertationer som finns i Linköping i tiden? Den första i ordningen av hans 
dissertationer i Linköping är från 1766 och den är hans andra dissertation. 
Anmärkningsvärt med denna dissertation är an gratulationen som Christfried Ganander 
skrivit är på finska. Nästa av Porthans dissertationer V 3027 är från 177 1 och den inleder 



hans bok om Abo universitetsbiblioteks historia i 23 delar, V 3027-49. Den sista av 
dissertationerna kom ut 1787. När verket publicerades som bok 1795 tillkom två bilagor 
som inte kommit till Linköping. Från år 1775 finns ett tredelat litet tryck om biskop Paavali 
Juustens resa till Ryssland (V 3052-54). Därefter finns en stor lucka i Porthans 
dissertationsserie i Linköping. Ingenting mellan V 3055 och V3076 finns dar. Dessa 
dissertationer air från åren 1776-84. 

Som ett preludium till Porthans nästa stora epos finns den självständiga dissertationen V 
3077 och med nästa nummer inleds boken om Paavali Juustens biskopskrönika, ett viktigt 
verk i Finlands historia. Den består av 56 delar som publicerades 1784-1800. I Linköping 
är dessa dissertationer ihopbundna i ett vackert band. 

Från dissertationen V 3134 som kom ut i mars 1785 och till Porthans näst sista dissertation 
V 3230 går en egendomlig sesie oskurna dissertationer. Några har öppnats eller skurits 
med sax. Ingen av dessa är skuren till den storlek som biblioteken använde. Det fattas 
några stycken och några har märken av en annan typ av förvaring. V 3143 har varit 
bunden liksom V 3170 om Borgå stad. Men del två som hade samma respondent finns inte 
alls i Linköping. V 3176 från 1795 är tryckt på vitare papper vilket brukar betyda att den 
varit avsedd som dedikations- eller tackexemplar. På den finns namnteckning Planander. 

- Dedikationen ä~ riktad till Gabriel Wallenius 

Bland de allra sista bör dissertationerna V 3223 och 3224 uppmärksammas. De har skurits 
till biblioteksstorlek, de har varit bundna och blyertsnummer på dessa två ar mycket 
mindre än på de: övriga av Porthans dissertationer. Det ser ut som de skulle varit i händerna 
på samma person som på biblioteket i Linköping skrivit de mindre siffrorna på 
dissertationerna. 

Johannes Blilmarks dissertationer 

Johannes Bilmark(1728-1801) var född i Sverige men studerade i Abo och stannade kvar 
där hela sitt vuxna liv. Han disputerade för Jacobus Gadolin 1752 och tre år senare kom 
den första dissertationen under hans eget ordförandeskap ut. 1763 blev han professor i 
historia och praktisk filosofi. Denna lärostol och Abo blev han trogen under alla år. Han 
var den sista av svenskfödda professorer vid Abo akademi. Den sista av hans 
dissertationer kom ut 1801, samma år som han dog. Med sina 229 dissertationer var han 
Överlägsen i antalet jämfört med Porthan, men hans dissertationer ser inte ut att ha spridits 
särskilt mycket,, I Linköping finns bara 33 av dem. Bilmark publicerade inga böcker vars 
innehåll först kommit ut i dissertationsform. Han gav ut flera mindre uppsatser som 
publicerades i form av två eller kanske tre dissertationer. Den längsta av hans 
dissertationsserier består av sju delar. På samma sätt som Porthan publicerade Bilmark de 
flesta av sina dissertationer på latin. Trots dessa likheter är det stor skillnad både i antal 
dissertationer som finns i Linköping och i de yttre tecken som berättar om de vägar som 
trycken haft till Linköping. 

Den allra försita dissertationen som Bilmark publicerade kom ut den 7 juni 1755. 
Respondenten var smålanningen Jonas Liljander. Just denna dissertation finns i 
Linköping, men efter denna fattas ca 30 tryck innan V 285 och V 287 kommer i 
Vallinkoskis ordning. Den senare av dessa kom ut i början på juli 1766. Den försvarades 
av Carolus Gustavus Broocman som skrivit Norcopia-Ostrogothus som sin 
nationstillhörighet. På den föregående står skrivet " den dedi ... auctor 14 aug 1768". En 
möjlig förklaring kan vara att Carolus Gustavus Silvius(1741-1822) skrivit en kort 
dedikation till sin namne Broocman när de skildes. Deras vägar tangerade förmodligen inte 



varandra mera. Silvius valde juridiken och stannade i Åbo. Han avancerade från uppgift till 
uppgift vid hovrätten och slutade med att bli hovrättsråd och vicepresident vid hovrätten. 
Han adlades 1816 till Feuerstem(Lagus II s. 170 och A.W. Westerlund II s.124-25). 
Carolus Gustavus Broocman((1747-70) var en boktryckarson från Norrkö-ping. Han 
studerade först i Uppsala och sedan i Abo. Efter studiema var han e.0. kanslist vid 
antikvitetsarkivet i Stockholm och dog där vid 23 års ålder. Det är möjligt att Broocmans 
efterlämnade papper har kommit till Norrköping och så småningom lämnats till biblioteket i 
Linköping. 

Det är däremot inte lika lätt att se vilka vägar dissertationerna V 309-310 har kommit till 
Linköping. Respondenterna var nämligen Lappo-vesterbotniensis och Russia- 
Wiburgensis, Den föregåendes dissertation behandlar ekonomiska förhållanden i Pite 
Lappmark. Aven den andra dissertationen av samma respondent från året d-å finn3 i 
Linköping, V 317, som även den behandlar Pite Lappmarks förhållanden, denna gång 
gäller det politiska och religiösa förhållanden. 

Efter denna fattas åter några stycken innan en serie dissertationer V 322-328 finns i 
Linköping. Här är säkert ämnet på.uppsatsen publicerad som dissertationsserie orsaken till 
att just dessa sju bevarats i Linköping: Abo universitets historia. Seriens sex första delar 
publicerades 1770-7 1. Den sjunde trycktes först 1776 och dess respondent var Johannes 
Chistophorus Frenckell, son till boktryckaren med samma namn och själv blivande 
tryckenägare och förläggare. Det fanns i Linköping på 1770-talet en person som säkerligen 
hade stort iytresse att läsa om Abo akademins historia, biskop Petrus F i l e~us ,  en gång 
professor i Abo. Vad som är viktigt för undersökningen om tryckens distribution kommer 
fram har: denna serie dissertationer uppenbarar sig plötsligt utan att de föregående eller 
direkt följande dissertationerna har hamnat i biblioteket. Dessutom ser det :inte ut som 
någon av respondenterna eller personer dedikationer riktats till haft direkt kontakt med 
Linköping. På V 371 från 1775 vars respondent var Gustavus Sievers från Ostergötland 
har uppenbarligen skickat ett exemplar till stiftets biskop eftersom på dissertationen kan 
läsas Doct. - Filenius. Lika så har Sievers väl skickat sin andra dissertation V 372 till 
Filenius eftersom den också finns i Linköping men utan någon dedikation. 

Man kan inte undvika tanken att stön-e delen av dissertationerna från Abo har funnits på 
domkapitlet men gått forlorade. De enda exemplaren av Bilmarks stora produktion som 
numera finns i Linköping kan ledas till enskilda personer som haft anledning att bevara 
dem och att trycken sedan kommit till biblioteket från sterbhusen. Det skulle förklara 
existensen av universitetets historia bland de bevarade trycken: Filenius plockade ut just 
dessa dissertationer ur de tiil domkapitlet levererade dissertationerna och lät binda dem. De 
övriga dissertationerna som han inte tog, har försvunnit innan domkapitlets förråd av 
gamla papper definitivt tömdes och trycksakerna lämnades till biblioteket. 

Det finns två stycken Bilmarks dissertationer som varit bundna, alltså agts av någon som 
besvärat sig att bevara dem av någon anledning och som sedan kommit till biblioteket och 
numrerats med små blyertssiffror på det sätt som redovisats ovan. De är V ,476-77. På 
samma sätt är det tydligt att V 462 agts av någon eftersom den varit bunden. 

Petrus Filenius egna dissertationer 

Det skrevs två dissertationer i Abo under Petrus Filenius ordförandeskap. De äx V 909 och 
910 som båda finns i Linköping bundna i hårda pärmar av typ som använts mycket i 
Linköping för tunnare tryck. Den första av dessa granskades den 12 juli 1740 och den 
torde vara Filenius egen produkt. På den andra från december samma år står det skrivet att 



Jacobus Abrahamus Alanus var respondent & auctor. Dessa två är inte skuna till samma 
storlek och har alltså inte rutinmässigt bundits ihop. Det finns dessutom fyra handskrivna 
blad som aven de bundits ihop med dissertationerna som är rikligt kommenterade i 
marginalerna vilka vid bindningen vikits ihop för att bevara texterna. De handskrivna 
textena är på latin och ser ut att vara talmanus som förmodligen Petrus Filenius själv skrivit 
och använt. Den intressanta frågan är om detta band är Filenius eget eller om det har 
kommit till efter hans död. På grund av att det i Linköping finns många band av denna typ 
och dissertationerna som är bundna i dem även kommer från början av 1800-talet, är det 
troligt att även bandet med Filenius dissertationer kommit till på 1800-talet. Som det 
redovisas nedan finns det ett antal dissertationer som ar de enda som respektive przeses 
skrivit eller producerat och som finns bundna i likadana band som Filenius två 
dissertationer.. Man kan dra den slutsatsen att biblioteket har velat binda dessa enstaka 
dissertationer, e:ller som i Filenius fall två dissertationer, för att garantera deras bevarande. 
Detta förmodas ha skett på 1800-talet. Frågan är då varför man har tagit just dessa enstaka 
dissertationer och struntat i att binda de långa serierna eller om det är så att majoriteten av 
dissertationer inite kommit tili biblioteket när man satsade på att göra dessa tunna band? 

En fattig boksamlare 

Det finns i Linköping åtta bo-dissertationer som med hjälp av namnteckning och likarbd 
numrering kan antas tillhört Lars Alger Planander(1783-1866) och förmodligen efter 
honom hans son läroverksadjunkt Johannes Emanuel Planander(1829-1900). Lars Alger 
Planander var son till skolrektom i Söderköping. Han studerade i Lund och Uppsala där 
han blev magister 1806. Prästvigningen fick han 18 13 men först 1826 fick han tjänst, då 
som komminister i Vikingstad där han blev kyrkoherde 1849. I domkapitlets protokoll 
nämns han 1844 därför att han var "försatt i en ganska torftig belägenhet dels i anseende 
till de knappa inkomstern --- helt förlusten af hörseln gjort honom till vissa delar af 
prestembetet otjenstbar". Domkapitlet delade honom då Två Hundrade Riksdaler Banco i 
understöd, året därpå fick han ytterligare 133 Rd sk Bco för att från 1847 få "200 Rd BCO 
årligen till vicariens aflöning". 
Trots sin torftiga belägenhet verkar Planander i alla fall då och då ha haft medel att köpa 
sig en enstaka dissertation. Han har haft följande finska dissertationer: V 1092, 1096, 
1097,1100,2240,3176,3861 och 3862. De första är numrerade 9-12 som kan betyda att 
det funnits flera dissertationer i hans ägo. Något förbryllande är att på V 1100 från 1763 
står det Johannes Emanuel Planander d. 25 sept 1843 då han var 14 år gammal. 

Slutsatsen att Planander har samlat trycksaker måste man dra när man tittar på dessa 
dissertationer noggrannare. De täcker en period på 30 h, den tidigaste är från 1767, tre 
därefter från 1769, en från 1783 och de tre sista från 1791-95. P r a e s  för de fyra första 
var Petrus Gadd, professor i kemi. De behandlar mineralemas uppkomst, sjöfågelvård och 
kemiska processer. Nästa dissertation är från 1783 och har kommit till under Laurentius 
Lefréns ledning. Han var professor i grekiska och hebreiska. Den behandlar 
gammaltestamentliga myter. Det f m s  en dissertation av Henrik Gabriel Porthan, V 3 176 
om filosofi och den serien som man hittar med hjälp av namnteckningar och numreringar 
avslutas med två teologiska dissertationer V 3861-62 som kommit till under ledning av 
Jacobus Tengström, teologie professor. De ganskades 1791 och 1794. 

Ingen av dessa dissertationer ser ut av ha varit bunden, Planander har förvarat sina tryck 
lösa och det ser ut som han själv skurit upp dem med sax och inte brytt sig om att skära 
alla till samma storlek. Hur han fått tag i dessa dissertationer är svårt att se, hälften har 
kommit ut innan han själv föddes, den sista just innan han bö jade sina studier i Lund. 
Köpte han dem i Uppsala eller fick han dem på andra vägar en efter en? Frågorna förblir 
utan svar för tillfallet. 
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Ensamma dissertationer i hårda parmar 

Det finns i Linköping ett tjugotal dissertationer bundna i hårda pärmar. Att 
nationstillhörigheten på titelbladet är skriven i pluralis vacker intresse. I alla dessa fall 
tillhör przeses och respondent samma studentnation. Det står på dessa dissertationer som 
respondentens nationstillhörighet Ostrobotnienses, Nylandi, Wiburgenses, Borea- 
Fennones 0.s.v. Dessutom - när man kontrollerar dem i Vallinkoskis bibliografi, är alla 
dessa dissertationer sin przses enda dissertation, i något fall finns det två eller tre 
dissertationer av denna typ. Ar det fråga om dissertationer som kommit till som 
kamrathjälp? Hur gick det sedan med dessa personer? Vad har förenat dem till att arbeta 
ihop kring en dissertation? 

Den första genomgången visar att - med ett enda undantag - har det gått mycket bra för 
båda personerna, för både przses och respondent. För övrigt ar det svårt att hitta någon 
annan gemensam faktor än nationstillhörighet. De har i regel träffats på nationen i Abo, i 
något fall har de gått i simma skola. Det är några få år  mellan dem i ålder, annars kan man 
inte direkt se någon anledning till detta samarbete. När båda i ett fall råkade vara 
bondesöner, kontrollerades alla personer som var inblandade i tillkomsten av dessa 
dissertationer. Följande sammanställning ger aven faderns yrke. Respondentens namn har 
kursiverats(Uppgiftema från Lagus 1-11 och Ekstrand). 

V 70 Johannes E i rna l~us  far e.0. lantmätare ostroboiniensi 
1511 1 1806 Nicolaus Kynzell far handlande 

V 190 Simo Appelgren far kaplan i Paldamo ostrobotnienses 
3 115 178 1 Jacobus Chydenius far Kaplan i Lumijoki, 

V 530 Alexander Blornqvist far lärare ? nylandi 
315 1823 Gustavus Uhlenius far skolrektor i Helsingfors 

V 780 Martinus Cerenius far t.f. apologist, sockenadj. Aboensis 
1813 1747 Nicolaus Turdin far vice tullskrivare 

V 836 Johannes Henr. Cygnzus far kyrkoherde i Lovisa Wiburgenses 
9/12 1786 Axelius Fred Laurell far häradskrivare 

V 848 Ericus Gust. Ehrström far kaplan i Kronoby ostrobotn. 
1916 18 16 Gabriel Wallenius far kaplan i Peräseinäjoki 

V 863 Johannes Barth. Ervast far kaplan i midasjärvi ostrob. 
615 1735 Henricus Renng far kaplan i Gamla Karleby 

- 

V 1048 Augus tus Fremling far ? ostrobotnienses 
1915 1798 Johannes Höckert far kornmerserid i Vasa 

V 1322 Fredericus Grönstrand far garvare i Borgå Wiburgenses 
8112 1798 Andreas Johannes Lille far pistolsmed i Esbo 

V 1539 Salomon Hannelius far bonde ostrobotnienses 
2614 1746 Samuel Birling far bonde 

V 1825 David Ericus Högrnan far tullinspektör österbotning ar 
317 1759 Henric Sund far arbetskarl 
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V 1862 Nlatthias Kahn far bonde Borea-Fennones 
3915 18 18 Henricus Widenius far e.0. lantmätare, senare kamrer 

V 2107 Johannes Krook far kyrkoherde i Hollola Wiburgenses 
1416 1746 Sumuel Krogius far kyrkoherde i Pieksämaki 

V 2374 Carolus Fr. Meinander far kronofogde i Sulkava Wiburgenses 
il5 1784 Johannes Molander far Eryrkoherde i Ilomants 

V 2713 Carolus Gust. Ottelin far kommissionslantmätare Wiburgenses 
23110 18 16 Hénricus Gust. Zidén far kornmissionslantmätare 

Obs. Ot teh  var prmes även med V 2714-15, respondenterna var prästsöner 
V 3271 Henricus Reilin far kaplan i Lojo Nyland[ ]s 
2414 1795 Carolus Henr. Forsman far rusthållare i Lojo 

V 4086 Laurentius Wadell syskon 
14/5 1794 Isacus Wadell 

Smolandi 

I denna sammailställning är alla sådana dissertationer med som finns i Linköping och fyller 
kraven på samma nation och att den som ledde arbetet gett ut-bara en dissertation. Här är 
Ottelin V 2713 undantaget. Det finns några till av denna typ, då har antingen personerna 
inte kommit från samma nation eiler faderns yrke har inte gått att fastställa. De som är med 
bildar dock en stor majoritet av alla dissertationer som kommit till på detta sätt. Som ovan 
påpekats gick det bra i livet för alla ovan nämnda personer undantaget Isaacus Wadell som 
efter att ha försvarat broderns dissertation kom tillbaka till Småland men inte klarade 
trycket utan tog sitt liv några år senare. I många fall kommer dessa personer från samma 
skola, de har gått några år samtidigt och känner varandra. I några fall är de från samma ort 
och kan ha känt varandra från pojkiken. 

Mycket intressant är att familjebakgrunden ser så homogen ut. Man kan nästan påstå att 
deras familjer kan anses stå på samma trappa i samhällsordningen. Att vara kyrkoherde i 
en församling i norra Karelen kunde säkert anses vara likvärdigt med att vara kronofogde i 
södra Savolax. Det är värt en notering att både garvare, pistolsmeder, bönder och 
arbetskarlar förmådde att få sina söner till akademiska studier på 1700-talet. Faderns yrke 
gick inte så sälilan i arv till sönerna. Detta gällde aven lantmätare med olika typer av 
anställningar. Att det i denna lilla grupp finns två söner till lantmätare som gick i faders 
spår i sitt yrkesval berättar om det omfattande arbetet med olika skiften som pågick i 
Sverige och Finiland kring 1800. 

Man kan ana att det också har varit en riktig vänskap meilan dessa personer som 
förmodligen förenats åtskilliga gånger i sina strapatsrika hemresor till Finlands utkanter. 
De flesta kom ju från norr eller öster. Så länge resorna kunde ske sjövägen gick det fort 
men långa sträckor på landbacken var inte lätta. 

Med undantag av bröderna Wadell kom ingen av dessa personer till Sverige. Hur har då 
just dessa dissertationer med något annorlunda tillkomsthistoria vandrat till Linköping? 
Varför har just dessa dissertationer blivit bundna när det finns stora mängder andra som 
fått flyta omkring vind för våg? Om dessa blev bundna innan den stora bandmassakern 
kom i gång, är det självklart att de blev kvar, eftersom de kunde placeras på sin plats i den 
nya alfabetiska ordningen efter przses. Det finns ett antal andra dissertationer av denna 
typ, d.v.s. prteses har skrivit bara en eller högst ett par dissertationer. De flesta av dessa är 



bundna i hårda pärmar. Några av dessa dissertationer kan ha kommit via Petrus Filenius, 
medan de som tryckts kring sekelskiftet kan ha kommit till Linköping som resultat av de 
kontakter som universiteten hade med varandra, någon forn av massdistribution. 

Andra former av distribution 

För många dissertationer förblir distributionsvägen omöjlig att klarlägga. Det finns några 
namn som inte låtit sig avslöjas. en av dem är Jacob Malm[?] kring år 1700. Det finns 
andra namn som inte går att tyda, några namn som skrivits på varandra och därmed 
suddats ut. Det är beklagligt att studentnationernas roll inte går att avslöja med det material 
som finns i Linköping. Borealiska nationens dissertationer har behandlats ovan, av andra 
nationer nämns ingen, på V 3377 från 1703 står det skrivet AGothi 5 som kunde läsas som 
hänvisning till att aven~östgötastudenterna haft några egna exemplar till sin del av den 
svenska nationen. 

Om biblioteket eller dissertationernas tidigare ägare har köpt några finska dissertationer på 
auktioner eller antikvariat, är svårt att se. På en enda dissertation finns det tecken på sådan 
vag till biblioteket i Linköping: det står Curiosa skrivet med bläck. Arkivforskningen kan 
ge flera exempel, då kan det ha varit band som köpts på auktion, privat eller på antikvariat 
och sedan slaktats på biblioteket. 

Ett av de allra tydligaste exemplen på en egendomligt ryckig massdistribution ser man i 
samlingen av Axelius Gabriel Sjöströms(1794-1846) dissertationer. Under hans 
överinseende skrevs det i Abo 42 dissertationer, av dem finns 16 i Linköping. Av hans 
första dissertationer från åren 1816-21, V 3586-99, finns inga i beståndet. Från åren 1821- 
25, då det skrevs och publicerades V 3604-20, finns alla i samlingen i Linköping. 
Slutligen fattas hela serien V 3621-27, Sjöströms alla dissertationer från åren just innan 
branden. Senema börjar i mitten av en uppsats och slutar lika plötsligt mitt i en annan. Det 
ser ut som man bara lyft en bunt finska dissertationer från en hög och skickat dem till 
Linköping. Kanske har Abo-dissertationerna funnits på Riksarkivet eller på något annat 
ställe under tiotals år sorterade efter författare innan de skickats till gymnasier. Det skulle 
förklara den typen av egendomliga serier som i Sjöströms fall. Om man däremot förvarat 
be finska dissertationerna i en hög eller på en hylla och fyllt på efter varje försändelse från 
Abo och sedan skickat ett antal då och då till olika gymnasieskolor, är sannolikheten liten 
att det till Linköping skulle råkat komma just denna serie Sjörströms dissertationer. 

Ett exempel på hur en dissertation vandrat från Abo till Linköping i privatpersonernas 
händer är ovan på s. 20 nämnda V 338. På den står skrivet Magister And. J. Hedrén. 
Respondent för denna Bilmark-dissertation var Fridricus Lebell(1752-1819). Han 
studerade i Uppsala och gjorde i slutet av sin studietid avbrott för att studera i Abo under 
en par år. Han försvarade denna dissertation och promoverades till magister 1771. Han 
rastvigdes i Stockholm 1773 men åkte 1779 till Finland för att bli vicepastor i Ulfsby, i 

i b o -  och Björneborgs län(Lagus Ii s. 185-86). Samtidigt med Lebell kom Andreas 
Hedrén till Uppsala för teologiestudier. Han var bördig från Skallsjö i Högsaters socken i 
Dalsland. Han prästvigdes i Karlstads stift den 16 mars 1771. Eftersom Lebells 
dissertation granskades först i maj samma år, måste Hedrén fått den vid något senare 
tillfälle eller per post. Vid sidan om sin verksamhet som präst förkovrade sig Hedrén sig 
ständigt. Han blev teologiedoktor samtidigt med sin son, Johan Jakob Hedrén, sedermera 
biskop i Linköping.(Hammarin s. 76) 



9. Sammanfattning och slutsatser 

Beskrivning av Åbo-dissertationer 

De ca 1 100 dissertationer som finns på Linköpings stadsbibliotek i dag kan indelas i två 
olika grupper. Dissertationerna från perioden 1640- 17 12 är till antalet få, bara omkring 
150 stycken, om dissertationerna i bokform inte räknas med. Det ser ut som var och en av 
den första periodens dissertationer haft sin egen vag till Linköping, inga tecken på 
massdistribution kan skönjas. Den stora ofreden plöjer alltså en djup fåra mitt i den 
finländska universitetsutbildningen och ingenting är sig likt när den andra perioden 1722- 
1827 börjar. Bara tre professorer fortsätter sin lärarverksamhet efter tio års avbrott. Den 
andra gruppen dissertationer är mycket större, nästan tio gånger större än den första. 
Karakteristiskt för denna grupp är också att antalet przses är mycket större än på 1600- 
talet. Bland dissertationerna från mitten av 1750-talet finns de första serierna oöppnade 
dissertationer. De ser ut som de just lämnat tryckeriet. Antalet sådana dissertationsgrupper 
ökar mot periodens slut. 

När Finland för andra gången ockuperas av ryska trupper 1741 orsakar detta inget längre 
uppehåll i universitetets verksamhet och detta avbrott syns inte i beståndet av finska - 
dissertationer som finns i Linköping. Finlands förenande med Ryska riket ledde inte till 
något avbrott alls i kontakterna med Sverige. Flödet av dissertationer ser nästan ut att ha 
ökat efter 1809. Detta beror säkert på det faktum att upplagorna blev större under de sista 
åren före Abo brand. Det finns också ett antal dissertationer från Helsingfors i Linköping. 
De är dock mycket få och bekräftar den stora förändringen som kontakterna med Sverige 
drabbades av genom branden i Abo och universitetets flyttning till Helsingfors. 

Nästan alla 1600-talsdissertationer har varit bundna innan de har kommit till biblioteket där 
de gamla banden slaktats och de frigjorda dissertationerna ställts i alfabetisk ordnjng Bara 
ett par böcker har fått behålla sina pärmar och därmed sia 1600-taisutseende. Aven om 
boken var en hlelhet och dissertationerna hade kommit ut i bokform, har pärmarna rivits 
bort aven om man låtit dissertationerna sitta ihop med sina bindtrådar. I några fall har även 
dessa frigjorts från varandra. Nu står de bredvid varandra på hyllan lika till storlek, 
snittfkg och märken efter bindtrådarna p% samma höjd i ryggama. 

Det fmns två Abo-dissertationer i Linköping som bara delvis varit kända tidigare. Den nya 
kunskapen förändrar inte bilden av dissertationernas form och innehåll. Genom att söka 
information om de personer som dedikationerna i dissertationerna riktar sig till och om 
gratulanterna i de olika dissertationerna, kan man få information om de kontakter som 
studenterna hade med varandra och med olika gynnare eller mecenater. 

Det finns överraskande många nya varianter a v  1600-talsdissertationer i Linköping. När 
man lägger dem till de tidigare kända varianterna får man en bild av hur studenterna 
använde sina dissertationer i olika syften. Den första variantens dedikationer kan vara 
riktade till personer i Finland, den andra varianten dediceras till världsliga personer i 
Sverige och den tredje varianten riktas till kyrkans man i Sverige med biskopen i spetsen. 
Det finns exernipel på dedikationsvarianter som vänder sig till de olika stiftens ledande 
man. 

Böcker som kommit ut först i dissertationsform och hittat sin vag till Linköping är alla 
läroböcker eller verk som varit nyttiga hjalpmedel i studiema. 



Man måste även påpeka att utbudet av 1600-talsdissertationer inte var stort. Upplagorna 
var små, kommunikationerna opålitliga, stadsbränderna t a m a  och att krigen förstörde 
mycket, om inte i Sverige så i alla fall i Finland. Många Abo-trycksaker kam aldrig till 
Sverige. Per Brahe hade enastående påverkan i Abo akademins ver&sarnbet och dess 
kontakter med Småland. Det finns inget motsvarande i kontakterna Abo-ostergötland. 
Medlemmarna i familjen Laurbecchius fick inte alls samma roll som Enevaldus Svenonius 
och Michael Wexionius hade som professorer i Abo. 

Proveniens för 1600-talsdissertationer 

Att få fram uppgifter om proveniens för några tunna dissertationer från ett avlägset 
universitet är inte särskilt svårt. De har inte varit föremål för varken flera försäljningar, rån 
eller byten. Den som fått med sig några av sina egna och studiekamraternas dissertationer 
har i bästa fall bundit dem till ett litet band som efter döden hamnat i domkapitlets samling 
av bokgåvor från sterbhusen och därifrån med tiden till biblioteket. Det finns några 
undantag, några dissektioner har vandrat från hand till hand av någon anledning och bär 
märken av flera ägare. Personer som inte studerat i Abo och som inte tillhört prästst@det 
är i regel svåra att få uppgifter om, därför förblir några människor som nämns i Abo- 
dissertationerna okända. 

- 
Det går dock att få fram en eller flera sannolika eller mycket sannolika ägare till nästan d a  
1600-talsdissertationer som finns i Leöping.  Delvis beror detta på att några fA personer 
fungerat som förenande länk mellan Abo och Linköping eller Östergötland. De har i regel 
fått dissertationerna under sin studietid i Abo, genom släktkontakter eller dedikationer till 
dem. Dissertationer har då lämnats till dem som tecken på tacksamhet. 

Att det finns bibliofiler bland biskopar och högt utbildade prelater ar ingen överraskning. 
Deras roll har varit mycket stor i förmedlandet av Abo-trycken till Linköping. Men att man 
hittar boksamlare på 1600-talet bland första generationens landsortspraster är 
anmärkningsvärt. 

1700-talets dissertationer 

Antalet Abo-dissertationer från 1700-talet som finns i Linköping är nästan clet tiodubbla 
jämfört med antalet dissertationer från föregående sekel. Samtidigt blir dissertationerna 
mycket anonymare, ägarmärken blir sällsynta och tecknen på massdistribution i form av 
oöppnade tryck växer till flera hundra. På samma satt som naturvetenskaperna skjuter 
undan teologin i människornas föreställningsvärld blir de dominerande som ämne i 
dissertationsbeståndet. 

Dissertationer kommer till användning på helt annat satt än tidigare. Förutsättningar för 
detta är naturligtvis att man böjar skriva på svenska, att man väijer btressantaire ämnen, att 
antalet växer och att upplagorna blir större. 

Det sker ingen stor förändring i trycktekniken från 1600-talet till 1700-talet och 1800-talets 
början. Därför behåller dissertationerna samma utseende som dock långsamt förändras 
under 1700-talet allt efter modets svängningar. Antalet dissertationer i 4:o växer och detta 
format blir dominerande. 

Åbo-dissertationerna används under 1700-talet på många olika satt De samlas som 
vetenskapliga uppslagsverk och som resultat av den mest framstående forskningen, de blir 
skolböcker och läses av många fler på grund av att så många skrivs på svenska. 



Antalet nya varianter som man hittar i Linköping minskar. Dissertationer utgivna som 
böcker får även de en annan karaktär. Distributionen av dissertationer blir effektivare på 
1700-talet när upplagorna växer. Samtidigt blir kontakterna mellan Åbo och Östergötland 
som de återspeglas i dissertationerna mera anonyma. . 

Fram emot slutet av 1700-talet kommer det fram flera långa serier av dissertationer som 
ingen har tagit hand om, inte skurit till bokformat och ännu mindre låtit binda i pärmar. De 
har förblivit ouppskurna eller i några fall skurits upp med sax kanske för att Iiisas en gång. 

De slaktade banden - en olycka 

De flesta av enskilda ägare tiIl Abo-dissertationer på 1600- och 1700-talen lät binda sina 
tryck till band med - för det mesta - blandat innehåll. Att dessa band på 1800-talet slaktades 
för att frigöra dissertationer som sedan blev ordnade alfabetiskt efter den fönnodade 
författaren ar att betrakta som en stor olycka för bokhistorisk forskning och särskilt för 
proveniensfors~ng. Det är dock möjligt att återskapa en hel del av de slaktade banden. 
Det kraver dock mycket tid och samtidig tillgång till alla dissertationer på ett bibliotek. 
Den information som man kunnat få från parmarna i form av bindteknik och alla 
anteckningar är dessvärre för alltid förlorad. 

Olika varianter för olika ändamål 

Vid beskrivningen av dissertationer från Åbo som finns i Linköping växer det fiarn en bild 
av hur dessa små trycksaker användes - för det mesta - av respondenterna i olika syften. 
De är läroprov. Först får studenterna försvara lärarnas texter och till sist skriva sina egna i 
form av pro gradu-dissertationer. Men vid sidan av detta används dedikationer för att tacka 
lärare och olika. gynnare och mecenater. Föräldrarna hedras för sina ansträngningar som 
möjliggjort sönernas studier. Men genom att låta trycka olika varianter av sina dedikationer 
ger studenterna olika uppgifter till dissertationerna. Det fqns  exempel på dissertationer 
som finns i tre olika varianter: en avsedd för användning i Abo eller Finland med tack till 
lärare, gynnare och studiekamrater. Den andra varianten som är avsedd för bruk i Sverige 
vänder sig till värdsliga gynnare eller ståndspersoner. Sist finns det en variant som vänder 
sig till kyrkans och skolans män i hemstaden eller hemstiftet. Och i dessa fall är det inte 
bara respondenten som med hjälp av dedikationen tackar för hjälpen och anmaler sig som 
sökande till kyrkans och skolans tjänster utan också studiekamrater passar på att berätta att 
aven de är på gång och snart kommer till hemstiftet. Det finns till och med varianter som 
var och en är avsedd för var sitt stift i Sverige. 

Aven przses ansvänder i några fall dissertationer for att tacka sina gynnare. Särskilt när det 
är fråga om doktorsavhandlingar, dedicerar przses gärna sitt verk till någon högt uppsatt 
person, på 1600-talet ratt ofta till Per Brahe, någon gang till kungen eller drottning 
Kristina. Det films också exempel på dissertationer där respondent och prmes har var sin 
variant av trycket var för sina ändamål. Betydelsen av olika dissertations-varianter 
framträder väl fih fallen där varianterna produceras allt efter som nya omständigheter blir 
kända för respondenten och personerna i hans omgivning. 

Dissertationer som skolböcker 

Dissertationsböcker spelade på 1600-talet en viktig roll som läromedel för studenterna På 
1700-talet fick ett antal dissertationer också användning som skolböcker för gymnasiet. Då 
var det fråga om geografiska beskrivningar - mest från Finland - som i gymnasieut- 



bildningen i Linköping gjordes tillgängliga för eleverna genom bindning och 
iordningställande för lån. Förutsättningen för detta var att universitetsstudiernas inriktning 
hade ändrats från teologi till naturvetenskaper och att svenska fick användas som 
dissertationsspråk. 

I slutet av 1700-talet var flera framstående vetenskapsmän verksamma sam tidigt i Abo. 
Porthan och Calonius var val kända i övriga Sverige och deras verk ser ur att ha varit 
eftertraktade samlingsföremål. Forskningsresultaten publicerades fortfarande som 
dissertationer och de blev allt lättare att få tag i när upplagorna växte. Dessa historiska, 
juridiska samt i viss mån naturvetenskapliga dissertationssamlingar eller -böcker var 
intressanta för många läsare men i gymnasiebiblioteket fann de den största användningen. 
Att samla dissertationer om medicinalväxter var en nödvändighet för en apotekare och att 
förmedla dessa dissertationer tiil sin kollega föll väl naturligt också för en läkare. Bytet av 
dissertationer mellan med. lic Ax. Fred. Laurell och apotekare Georg Eb. Georgii efter att 
de vant verksamma på samma sjukhus i Stockholm kan anses vara en nyttig forn av 
artighet. 

Biskopar som boksamlare 

I den bokhistoriska litteraturen bedyras biskop Hapinus Spegels stora insatser i 
främjandet av stiftets och skolans bibliotek i Linköping. Under hains tid blev 
stiftsbiblioteket tydligt skolans bibliotek. Efter sina år som biskop i Skara .kom han till 
Linköping och blev sist ärkebiskop. I stallet för Uppsala kom hans boksamling till 
gymnasiebiblioteket i Linköping. Det syns tydligt i det finska materialet att Spegel hade 
med sig många dissertationer som han fått under sina år i Skara. Han ser ut att ha samlat 
disertationer, annars är det svårt att förklara aiia Abo-dissertationers väg från Västergötland 
till Linköping. 

Att det i Linköping finns ett stort antal dissertationer från Abo ventilerade under åren före 
lilla ofreden kan anses vara biskop Petrus Filenius förtjänst. Hans samling av 
dissertationer ser ut att ha varit ratt omfattande. Från dissertationsmatenalet k,an man även 
dra den slutsatsen att han, trots sina många åtaganden, agnade ännu på 1770-talet intresse 
åt sitt gamla universitet. 

Små och stora boksamlare 

Med hjälp av namnteckningar och olika typer av ägarmärken går det att identifiera några av 
boksamlarna från 1600- och 1700-talens Ostergötland. Det fanns samlare som tog med sig 
från Abo ailt som hade kommit i deras händer och som fortsatte att samla under sina senare 
år. Dessa samlingar är inte stora, några få dissertationer eller några få ärvda böcker. Att en 
av d- allra fattigaste prästerna skaffar sig några tiotal finska dissertationer visar dåtidens 
stora uppskattning för det tryckta ordet och för tidigare generationers verksamhet. 

Tecken på massdistribution 

De ansträngningar som myndigheterna gjorde från 1730-talet och framåt att få 
distributionen av pliktexemplaren att fungera, kan ligga bakom de serier av dissertationer 
som plötsligt uppenbarar sig bland 1750-talets dissertationer. Det finns av och till även 
senare korta serier på några tiotal dissertationer. Kännetecknande för dem är att de börjar 
och slutar helt utan någon logik, mitt i en uppsats eller ett verk. Det är dock först när 
universitetens byteskontakter utvecklas iiil mera regelbundna sändningar av ett visst antal 



dissertationer till respektive universitet, som antalet finska dissertationer i långa serier ser 
ut att ha kommit även till Linköping. Vilken roll de kyrkliga institutionerna och eventuella 
kontakter dem emellan spelat går inte an avgöra utan arkivforskning. 

Förändringar och gamla traditioner 

Bet skedde en mycket stor förändring i Sverige från 1600-talets mitt till början av 1800- 
talet, kanske inte så mycket ekonomiskt som andligt. Innehållet i och distributionen av 
Abo-dissertationer till en landsortsstad i det egentliga Sverige bekräftar detta på många sätt. 
Det avbrott som ryska ockupationen av Finland i mitten av perioden orsakade, blev en 
vattendelare i Abo akademins verksamhet. Akademin fick efter den stora ofreden snabbt en 
helt annan inriktning i sin vetenskapliga verksamhet än på 1600-talet. Naturvetenskaperna 
fick en framstående roll och de små trycken från Abo ansågs vara värda att användas aven 
som skolböcker. 

Från att vara ett billigt, avlägset beläget lärosäte avsett för prästutbildning utvecklades Aba 
akademi fram emot slutet av 1700-talet till ett universitet val järngrbart med rikets andra 
universitet. Vetenskapsman av främsta rang var verksamma i Abo och att deras verk 
uppskattades överallt i riket viket syns i dissertationsbeståndet i Linköping. 

Även de socialal förändringar som ägde rum i riket syns i den information som går at utläsa 
ur dissertationelma. En och annan nobilis skaffar sig akademisk utbildning men vad som är 
mest anmärkningsvärt är att i det lilla material som det dock är fråga om syns tecken på att 
pojkar från bondehem och hantverkarfamiljer i växande antal kommer till universitetet. 
Man kan även utläsa från dessa dissertationer vilken roll nationstillhönghet och likartad 
bakgrund spelade i valet av vänner och intimaste studiekamrater. 

Att Abo akademi på 1600-talet var smålänningarnas universitet nummer ett är utan tvekan. 
Det var främt Per Brahe d.y. som under fyra artionden både ledde universitetet som dess 
kansler och rekryterade studenter dit från Smålands d a  socknar, flest från sina egna agor. 
Dessutom rekryterade han två av de mest framstående av 1600-talets Abo-professorer från 
Småland. Svenonius och Wexionius utbildade hundratals studenter under sina år och 
Svenonius valde gama småljindska respondenter till sina dissertationer. Att det inte fanns 
motsvarande personer från Ostergötland som lärare vid akademin är en av orsakerna till att 
kontakterna mellan Abo och Östergötland var av mindre omfattning. 

Antalet finska dissertationer i Linköping kan anses vara överraskande stort. Över en 
fjärdedel av alla utgivna dissertationer från en period på nästan två hundra år har kommit 
till Linköpings stadsbibliotek. Samlingen är dock avsevärt mindre än den i Växjö, men 
kontakterna mellan Ostergötland och Abo var heller inte lika omfattande som mellan 
Smaland och A.bo. Alla Abo-dissertationer som en gång kommit tili biblioteket i Linköping 
finns inte kvar. En del har sålts, en del skänkts bort. Bland dem finns säkert några som 
kan ge ytterligare information om dissertationernas spridning langs olika vägar till 
Linköping. l 

För att få en ännu tydligare och mångsidigare bild av den roll som dissertationerna spelade 
i studenternas kontakter med sina hemstift, måste man gå genom ett större material. 
samlingarna i Linköping är viktiga därför att de innehåller så många tidigare okända 
varianter och till och med två dissertationer som inte i sin helhet varit kända fön. 



Uppsatsen ger inte en komplett bild av 1700-talets distribution av dissertationer från Åbo 
till det egentliga Sverige. För att få en bättre bild av distributionen krävs arkivforskning 
inte bara på olika stift och gymnasier utan aven - och kanske främst - på Riksarkivet. 
Uppsatsmaterialet ger dock upphov till ett antal nya frågor kring t-ex. den pedagogiska 
litteraturens uppkomst och boksamlamas roll i distributionen av ligratur från rikets olika 
delar. Per Brahes roll i rekryteringen av småländska studenter till Abo och som finansiär 
av deras studier är en unik utbildningshistoriskt intressant verksamhet, värd vidare studier. 
Jämförande studier av Abo-dissertationernas spridning till olika gymnasier i södra Sverige 
skulle kunna ge information om skillnaderna mellan olika skolor och städer och eventuellt 
aven om studentnationernas roll i tryckdistributionen. 
Slutligen kan konstateras att denna studie, liksom alla andra, gett både upphov till nya 
frågor och uppslag till nya studier. 
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APPENDIX Il 

Abo-dissertationer i Linköping enligt Valfinkoskis numrering 

34, 43, 56, 70, 76-78, 81-83, 86-94, 104, 105, 111, 112, 157, 162, 
164, 165-173( Fasciculus dissertationum ...), 179-1 81, 189, 190, 
192, 199, 200, 203, 204, 206, 21 1, 213, 215, 223-226, 229, 234, 
239-241, 24.6, 248, 252(var. A), 254, 285, 287, 309, 310, 317, 
322-328, 338, 371, 372, 402, 414, 416, 418-422, 446, 450, 451, 
458, 459, 462, 476, 477, 488-496, 498, 499, 512, 524, 525, 528, 
530, 532-534, 542, 543, 549, 550, 567-570, 574-583, 587, 588, 
594-598, 604, 620, 625, 627, 629, 637, 638, 645-647, 649, 650, 

- 

654-656, 658, 660, 669, 681, 694, 699-714[Commentafius 
... (24+1 - 424+1)] 744, 751, 756-759, 761, 763-765, 767, 769, 
772, 780, 784, 788, 790-792, 812, 814(var. A), 816, 817, 822, 
823, 825, 827, 830, 836, 841, 842, 845, 846, 848, 849, 851-855, 
863, 879, 883, 888, 900, 901-903, 909, 910, 915, 9 2 3 ( v ~ .  C), 
1001, 1004, 1033, 1037, 1048, 1049, 1054-1063, 1072 (ny var.se 
S. 56-57), 1076, 1081, 1083-1086, 1092, 1096, 1097, 1100, 1101, 
1103, 1110-1116, 11 19, 1122-1124, 1129-1133, 1137, 1138, 
1143, 1173-m1175, 1180, 1183, 1187, 1188, 1190, 1191, 1200, 
1202, 1207, 1210, 1212, 1215, 1218, 1219, 1226, 1232-1238, 
1240, 1242-1263, 1267, 1269-1272, 1274-1279, 1282-1288, 1290- 
1311, 1316, 1320-1322, 1335, 1338, 1339, 1345, 1346, 1348, 
1356-1358, 1360, 1375, 1377-1381, 1392, 1396, 1399-1401, 
1404-1408, 1426, 1429, 1437, 1443, 1456[ny vers. 
Pg.(10+)47(+4) se s.35-361, 1482, 1485, 1516, 1522, 1524(var. 
B), 1525(va1:. B), 1527, 1528, 1537, 1538, 1540, 1545, 1547(var. 
A), 1549-1553, 1555, 1565, 1572, 1575-1588, 1592-1594, 1604, 
1609, 1610, 1612, 1615, 1622, 1634, 1638, 1642-1644, 1647, 
1649, 1651, 1653-1657, 1663, 1671, 1675-1679, 1684, 1685, 
1694, 1705, 1708-1726, 1729, 1730, 1735, 1739, 1740, 1743, 
1744, 1748, 1750, 1758, 1761-1792, 1794-1796, 1803, 1805- 
1809, 1814-1819, 1822, 1825, 1836, 1845, 1862, 1865, 1869, 
1870, 1874-1 876, 1879-1889, 1891, 1897, 1900, 1901, 1909, 
1912, 1916, 1927, 1930, 1954, 1968, 1969, 1981, 1982, 1984- 
1988, 2000, 2001, 2005, 2011, 2014, 2017-2021, 2026(var. B), 
2030, 2031[11y var.D=A, G=A-(EP & J de J)] 2032-2035, 2037- 
2043(Philosophia moralis ... se s. 44), 2065, 2082(var. B), 2092, 
2096-2098, 2105-2107, 2114, 2117, 2122, 2124, 2125, 2128- 
2131, 2133, 2140, 2141, 2144 (ny var.D&G:-), 2147(var. B) 



2148, 2159, 2196(var. A), 2197, 2198, 2201, 2205, 2240, 2257- 
2276, 2278-2285, 2291, 22932295,2299,2300,23042309,23 14, 
23 16-231 8, 2320, 2348, 2374, 2382, 2383, 2386-2389, 2391, 
2394-2397, 2399-2401, 2404-2420, 2422-2441,244-2447,249, 
2450, 2452, 2454, 2456, 2458-2466, 2468-2472, 2474, 2476, 

C. 
2482, 2492, 2501, 2515, 2547, 2550, 2551, 256O(var.A), 2561, 
2602, 2607(var.B), 2610, 2622, 2628, 2637, 2653, 2655, 2681, 
2682(var. B) 2695, 2706, 2710, 2713-2715, 2719-2723, 27219, 
2730, 2733, 2734, 2737, 2742(var.A), 2743(var.A), 2745, 2818i(ej 
sett), 2902(var.A), 2924(var. A), 2942, 2944, 2945, 3020, 3022, 
3027-3041,3043-3049, 3052-3054, 3977, 3078-3133 (bunden 
bok), 3134-3138, 3141-3146, 3149-3158, 3160-3168, 3170, 3173 
-3176, 3178-3206, 3210, 3211, 3213-3230, 3248-3250, 3254, 
3271; 3277, 3285, 3287, 3376, 3377, 3383, 3384, 3391(var. A), 
3394, 3395, 3398-3400, 3429, 3430, 3439, 3440(var. A), 3443- 
3445, 3447-3449, 3452, 3461-3466, 3468-3473, 3475, 347'6, 
3479, 3480(var.B), 3485(var.B), 3488, 3489, 3491, 3492, 3495- 
3498, 3501, 3508, 3521, 3522, 3526 (var.B), 3527, 3529, 35311- 
3533, 3535-3537, 3539-3542, 3544-3547, 3553, 3554, 3559, 
3562-3564, 3569-3578, 3579(v~.B), 3580, 3582, 3600, 36014- 
3614, 3617-3620, 3629, 3632, 3635, 3636, 3647, 3648, 3651, 
3657, 3658, 3660, 3668, 3670(var.C), 3676, 3677, 3679, 3682, 
(3684-3703 Gymnasium capiendz. ..), (3704-3733 Synopsis ..: 2 
ex), 3746(ny var.G&D:-), 3763 (komplett ex), 381 0, 3823, 3832, 
3835, 3838, 3844, 3845 (ny var. G&D:-), 3859, 3861, 3862, 
3864, 3876, 3881-3883, 3886-3888, 3890, 3893-3896, 392!2, 
3923, 3939, 3941, 3942 (var.B), 3943 (var.A), 3946-3948, 397'2- 
3974, 3976, 3981, 3983, 3989 (var.A), 3992(komplett ex. se s. 
31-33), 4003 (vx.B), 4056,4066,4067,4072, 4081,4086,4090- 
4092, 4094, 4097, 4102, 4103, 4111-4114, 4119, 4120, 4125, 
41 3 1, 4132, 4136, 4144-4151, 4154. 4156-41 60, 4163, 4172, 
4176-4180, 4183, 4185, 4286, 4288, 4293, 4310(var.A), 431 1, 
4336, 4338, 4342, 4356, 4361, 4362(var.A), 4363(var.A), 
4364(var.A), 4365(var.A), 4366(var.B), 4367 (var.A), 4368 
(var.A), 4369 (var.A), (titelblad till 4361-4369), 4427, 4431, 
4436,4448,4449. 





Högskolan 
i Borås 

Högskolan i Borås ar en nationell högskola. Studenter kom- 
mer från hela landet för att studera här. Högskolan består av 
fem iriseitutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
områdena bibliotek och information, textil, teknik, gedago- 
gik samt data och ekonomi. 

Högskolans lokaler ligger mitt i centrala Borås. 
1977 grundades Högskolan i Borås, men de textila ut- 

bildningarna har sitt ursprung ännu längre tillbaka i den stat- 
liga Tekniska Väfskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete är en expanderande del 
av högskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
företag, statliga myndigheter och kommuner i Sju- 
häradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institutionen 
bibliotekshögskolan 

Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var bibliotekshögskolan i Borås landets enda 

specialhögskola för bibliotekarier, men genom universite- 
tens och högskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild- 
ningar inrättats aven på andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar åtta termi- 
ner), varav minst 80 poang inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten- 
skap ges vid Göteborgs universitet. 

Institutionen bibliotekshögskolan 
Högskolan i Boras 
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