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Ur Hilding Pleijels bibliotek

H

ilding Pleijel (1893-1988) föddes i Väckelsång i Växjö stift och hans far var kyrkoherden
Henning Pleijel (1850-1922). Efter studier i Växjö och Lund disputerade han 1925 på
doktorsavhandlingen Herrnhutismen i Sydsverige. Han var professor i kyrkohistoria i Lund
1938-60 och grundade Kyrkohistoriska arkivet 1942, vars uppgift var att kartlägga och samla in upp
gifter om den kyrkliga seden i äldre tid. Syftet var närmast etnologiskt och Hilding Pleijel visade på
den infallsvinkelns användbarhet i en lång rad kyrkohistoriska skrifter. Han skrev även delen rörande
perioden 1680-1772 i den tyvärr aldrig färdigställda Svenska kyrkans historia, utgiven 1933-46.
Pleijel byggde upp ett omfattande eget referensbibliotek, vilket successivt utvecklades till ett allt
mer bibliofilt projekt, där han sökte representativa texter och viktiga upplagor som speglade den
svenska kyrkohistorien, men även andra historiska ämnesfält. Hans specialområde rörande den
svenska herrnhutismen blev väl tillgodosett i samlingen. 1980-81 valde han att genom Libris auktioner i tre fullmatade kataloger sälja de värdefullaste delarna av sitt bibliotek för att av de influtna
medlen skapa stiftelser för religionsetnologisk forskning. Han påpekar i förordet till den första av
auktionskatalogerna att Ingen yttre förmån kan ersätta den stilla glädje som forskaren förnimmer, när han
vid dagens arbetsbord eller vid aftonlampans stilla sken får fördjupa sig i de gamla dokumenten. Någon gång
kan det hända att han förnimmer en sällsam närvaro av de många tidigare ägare, som haft boken i sin hand.
Genom tillfälligheternas spel har en mindre del ur hans bibliotek åter mötts här på antikvariatet. Böckerna har kommit hit på olika vägar, men det känns naturligt att presentera dem i
ett gemensamt sammanhang. De allra flesta är nykatalogiserade för denna cyberkatalog.
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1. (AHNFELT, P. G.) Biskopsvalet i Lilla Salamanca
den 24 november, gamla st. år 1754. Biographiska skizzer,
efter spanskt original bearbetade af ett upplöst prestsällskap. Helsingborg, F. A. Ewerlöfs boktryckeri, 1855. 8:o.
(2),51,(1) s. Svart hklbd från 1900-talets mitt med tryckt
titeletikett och det blå tryckta omslaget uppklistrat på
pärmarna. Lätt bruntonad. Genomgående men avtagande fuktrand i övre hörnet. Några småfläckar. Prydliga
blyertsanteckningar med lösta pseudonymer vid varje
dikt. Hilding Pleijels exlibris. 
*600
Cappelin Hvar finns Skåne beskrifvet s. 4. Satiriska dikter anspelande
på de vid biskopsvalet i Lund 1854 förekommande kandidaterna.
Blyertsnoteringarna avslöjar vilka det handlar om: H. Reuterdahl, J.
H. Thomander, H. M. Melin, E. G. Bring, C. A. Agardh, A. Kahl, A.
N. Sundberg, P. Fjellstedt, P. Genberg, A. Sandberg, P. Wieselgren, J.
A. Butsch, H. F. Cedergren, G. Broomé, C. W. Rodhe och J. C. Toll.
Ett imponerande startfält för övrigt! Ahnfelt själv var kyrkoherde i
Bosarps och Strö församlingar och är väl mest känd för sina ”Studentminnen” utgiven 1857.

2.

2. ALBERTINIUS, Æ. Hortulus muliebris quadripartitus, thet är: thet qwinlige könetz lust-gård/ uthi fyra
deelar affdeelt/ hwar uthi förhandlas: I. Om barne-tuch
tan och jungfrw-ståndet. II. Om ächta qwinnors stånd.
III. Om enckio-ståndet. IV. Om qwinkönetz goda och
onda egenskaper i gemeen. Alt medh sköne både andelige och werdzlige historier och exempel amplificerat
och förklarat. Uthtolckat aff Erico Schrodero. Göteborg,

A. Grefwe, 1675. 8:o. (10),717,(8) s. Titelbladet med typografiskt ramverk på framsidan och ett helsides träsnitt på
baksidan. Samtida något nött skinnbd med svagt upphöjda bind och rik blindpressad ryggdekor samt pärmbårder, vilka troligen en gång varit förgyllda. Nyare titeletikett i brunt skinn. Helt ciselerat guldsnitt med fin
dekor av bladknippen. Bevarade mässingsknäppen på
frampärmen med läderspännena saknas. Ryggen lackad
och med några minimala maskhål. Främre ytterfalsen
med några småskador. Innerfalsarna förstärkta med vit
vävtejp. Titelbladets med små lagningar närmast ryggen
efter gamla maskhål med obetydliga och ifyllda förluster
i det typografiska ramverket på framsidan och två små
bildförluster i träsnittsbilden på baksidan. Små maskskador närmast ryggen fortsätter sedan på de opaginerade
sidorna i början med obetydliga textförluster. Lätt bruntonad med enstaka fläckar, men en större lite tonad fuktfläck på de sista trettio sidorna. Sista bladet solkigt och
fuktfläckigt. Namnteckning ”Ex bibliotheca Caroli Petri
Gedda Gothoburgi 1829” på s. (10) efter företalet och på
s. 717. Hilding Pleijels två exlibris något okänsligt insatta
delvis över Gustaf-Otto Adelborgs blyertskollationering
på frampärmens insida. Pleijels inköpsanteckning från
Björck & Börjesson 1964 då han betalade 200 kr för boken. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 8. Engström Amund Grefwe s.
124. Med ett företal av Amund Grefwe. Två tidigare upplagor hade
tryckts för Schroderus räkning 1638 respektive 1644-45. Boken är
egentligen en översättning av Albertinus tyska översättning av Juan
de La Cerdas ”Vida politica de todos los estados de mugeres.” Aegidius Albertinus (1560-1620) var sekreterare hus kurfurst Maximilian
I av Bayern och skrev sedeskildringar, till exempel ”Der Landstörtzer
Gusman von Alfarache” (1615) och ”Lucifers Königreich und Seelengejaid” (1616). Boken ingick i Schroderus livslånga projekt att översätta och utge viktiga och nyttiga texter på svenska. Ericus Schroderus (1575-1647) var, tillsammans med brodern Johan Skytte, lärare åt
prins Karl Filip och utsågs 1612 till korrektor över kronans tryck med
tillägget att han skulle låta översätta sådant som kunde anses nödvändigt och nyttigt, vilket 1622 befästes med titeln translator regius.
Han grundade senast 1634 ett eget tryckeri och agerade själv förläggare för många av sina översättningar med hjälp av frikostiga anslag
från statskassan genom den så kallade ”bibeltryckstunnan”. ”Svenskt
biografiskt lexikon” skriver att det är troligt att Schroderus ensam gav
upphov till fler trycksidor än vad som sammanlagt hade tryckts i Sverige under hela 1500-talet! Grefwe, som arbetat som boktryckare åt
Schroderus 1641-46, tryckte om en rad av Schroderus översättningar i
sin egen verksamhet i Nyköping och från 1650 i Göteborg. Carl Peter
Gedda (1804-85) var prästkandidat och språklärare. Han hade i många
år en privatskola i Majorna, mest riktad mot sjömän som skulle ta
styrmans- eller skepparexamen. Arvingar saknades och han var ogift,
så kvarlåtenskapen tillföll jungfrun Anna Maria Andersson, som från
1867 med trohet och nit skött hans hushåll. En stor del av sitt bibliotek, vilket huvudsakligen bestod av äldre tryck, sålde Gedda dock
några år före sin död till boksamlaren Arvid Fredrik Kurck på Rynge.

4.

5.

3. AROSENIUS, P. Biblisk språk-bok, öfwer Repetitio theologica, så til andra himla-lärans älskares, som i
synerhet studerande ungdomens tienst och nytta, efter
mångas åstundan sammanhämtad och til trycket befordrad. Västerås, J. L. Horrn, 1756. 8:o. (2),330,(4) s. Samtida hfrbd med upphöjda bind och nyare guldpräglad
titeltext. Stänkta snitt. Främre pärmens insida med en
gammal förvärvsanteckning och en bortskrapad namnteckning daterad 1764. Bra inlaga med en del understrykningar och marginalanteckningar, särskilt i början.
En mindre solkfläck i texten på s. 19 och en gammal
lagning i nedre hörnet på s. 323. Med Hilding Pleijels
biblioteksetikett och exlibris. 
*1500

aff Erico Matthiæ Aros. Medh wällachtat Peder Jönssons
och Jacob Bergz borgares i Wästerås bekostning. (Västerås), P.Wald, medh capitels tryck, 1638. 8:o. (8),183,(1) s.
Typografiskt ramverk på titelsidan och impressum inom
träsnittsram på sista sidan. Marmorerat ljusbrunt skinnbd
från 1900-talets första hälft med guldlinjerad rygg och
guldtryckt titel. Gamla blåstänkta snitt. Pärmarna lite
bågnade. Något solkig och nästan genomgående med
stora fuktränder. En brun fuktfläck av skiftande storlek i
övre ytterhörnet är som störst på s. 113-36. Nagg i nedre
marginalen på s. 79-80. Bruna tumavtryck på s. 156-57.
Ett streck med blåpenna på s. 151. Med Hilding Pleijels
två exlibris. 
*3500

Utkom i sammanlagt nio upplagor, den första 1742 och den sista
1796. De avslutande opaginerade sidorna innehåller bokreklam från
J. L. Horrn. Författaren (1718-83) var son till Jöns Andersson Rank,
som var klädeshandlare i Västerås. Enligt uppgift blev sonen, Petrus
Rank, tvungen att lägga bort det fäderneärvda släktnamnet av hänsyn till friherrliga ätten Ranck, varefter han antog namnet Westrén
efter hemstaden, sedermera latiniserat till Arosenius. Han blev slutligen kontraktsprost och kyrkoherde i Söderbärke samt författare till
läroböcker i hebreiska och teologi, varav denna är ett exempel. Den
utgår från Jacob Benzelius teologiska lärobok ”Repetitio theologica”,
vilken hade en dominerande ställning i den svenska skolundervisningen till långt in på 1800-talet.

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 42. Nya upplagor utkom 1709
och 1728. De tre sista sidorna är ”Een ny wijsa stält effter then nooth
som then tyska wijsa siunges medh: Ah hertzligh hertz &c. eller Aff
ööl och must/ är här nw myckin lust/ &c.”. Friedrich Balduin eller
Balduinus (1575-1627) var pastor och superintendent i Wittenberg.
Översättaren Ericus Matthiæ - eller Erik Mattson - var pastor i Tillberga utanför Västerås. Översättningen är till största delen verkställd
från Balduins ”Tractatus de materia [...] conscientiæ” tryckt i Wittenberg 1628. Lindquist sammanfattar i ”Studier i den svenska andaktslitteraturen under stormaktstidevarvet”: ”Kanske kunna dessa
trösteböcker emot melankoli sättas i sammanhang med det trettioåriga krigets prövningstider”. Boktryckaren P. Wald var verksam först
i Uppsala, sedan i Västerås och startade slutligen det första boktryckeriet i Åbo 1642, vilket han drev till sin död 1653.

4. BALDUIN, F. Samwetz plåster emoot allahanda
samwetz-quaal in genere och in specie: doch särdeles
them/ som twijfla om sina ewigha saligheet/ så ock them
som leedas wid at leffua/ och wela sigh sielffua förgöra/
ganska nyttigh til at läsa/ uthgången på latijn aff fordom
then wördighe/ och nw salighe herren: d.d. Friderico
Baldvino, them samwetzqualdom til tröst/ förswenskat

5. BALDUIN, F. Samwetz plåster emoot allahanda
samwetz-qwal i gemen och i synnerhet: doch särdeles
them, som twifla om sina ewiga salighet/ så ock them/
som ledas wid at lefwa/ och wilja sigh sielfwa förgiöra/
ganska nyttig til at läsa/ uthgånget på latin, af fordom

then wyrdige och nu sal. herrn, d.d. Friderico Baldvino,
them samwetzqwaldom til tröst/ förswenskat aff Erico
Matthiæ Åros. Efter många höga och förnämas begäran
å nyo öfwersedt/ uplagdt och tryckt. Sthlm, J. L. Horrn,
1728. 8:o. (8),152 s.Titelsidan tryckt i rött och svart. Samtida hfrbd med upphöjda bind, svartlinjerad ryggdekor
och liten rest av en tryckt nummeretikett med siffran
”12.”. Stänkta snitt. Något lagerfläckig främst i marginalerna. En nästan genomgående fuktrand av skiftande
styrka i övre marginalen.Titelbladet med ett nagg i yttermarginalen. Rostfläck på s. 49. Flera fläckar i arken G och
H, s. 97-128. På titelbladets baksida Joh. Elfströms prydliga
namnteckning, och dito i slutet med förvärvsanteckning
daterad Göteborg den 15 augusti 1765. Bra ex. med Hilding Pleijels två exlibris. 
*2800
Jämför Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 42 för första svenska
upplagan, vilken utkom 1638. En andra upplaga utkom 1709, detta är
den tredje. Friedrich Balduin eller Balduinus (1575-1627) var pastor
och superintendent i Wittenberg. Översättaren Ericus Matthiæ - eller
Erik Mattson - var pastor i Tillberga utanför Västerås. Översättningen
är till största delen verkställd från Balduins ”Tractatus de materia
[...] conscientiæ” tryckt i Wittenberg 1628. Lindquist sammanfattar
i ”Studier i den svenska andaktslitteraturen under stormaktstidevarvet”: ”Kanske kunna dessa trösteböcker emot melankoli sättas i sammanhang med det trettioåriga krigets prövningstider”.
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6. BECKMAN, E. Anmärkningar öfwer m. Arvid
Gradins, til herrnhutiska partiets heder och förswar,
emot inledningen angående herrnhutiska secten/
kringspridde skrift/ sanningen til styrko, det allmänna
til uplysning och förwarning. Sthlm, L. Salvius, 1749.
8:o. (2),138,1-88 s. Brunmarmorerat trevligt pappbd från
1900-talets mitt med tryckt titeletikett. Gamla svagt rödstänkta snitt. Något lagerfläckig och delvis lite bruntonad. Fuktrand i övre hörnet på s. 29-110. En liten bläckfläck i yttermarginalen på s. 5-20 i andra sidföljden är
som starkast på s. 5-8. Hilding Pleijels två exlibris. *1650
Andra pagineringsföljden innehåller bilagor. Beckman fick på riksdagen 1746-47 i uppdrag att utge en skrift mot herrnhutarna. Till översättningen av Cyprians skrift, ”Förnuftig warning för then wilfarelsen, som wore alla sätt at tjena gud eller alla religioner lika goda och

gällande til saligheten”, tillfogade han en dubbelt så lång inledning,
där han går till häftigt angrepp mot rörelsen. Herrnhutaren Arvid
Gradin gick till försvar i form av handskrifter som spreds i Sverige
och Beckman svarade 1749 med föreliggande skrift, men svaret utkom postumt eftersom Beckman avlidit samma år.

7. [Benzelius] LIDÉN, J. H. Repertorium Benzelianum
innehållande I. Förtekning på en del af ärke-biskopens
herr doct. Eric Benzelii den yngres manuscript-samling;
och II. Förtekning, särskild, på förenämnde ärke-biskops
bref-samling: begge förvarade uti Linköpings bibliothek,
samt förtekningarne utgifne. Sthlm, A. J. Nordström respektive Norrköping, A. F. Raam, 1791. 8:o. (2),224,(26) s.
Ljusbrunt lackat hfrbd från 1900-talets första hälft med
upphöjda bind, guldlinjerad rygg och grön titeletikett.
Kraftigt gula snitt. Ryggen blekt, lite nött och småfläckig.
Titelsidan och sista sidan med klisterspår från det tidigare
omslaget vid ryggen samt en fuktrand där. En svag fuktfläck upptill på s. 105-12. Hilding Pleijels namnteckning
daterad Lund 1928 och hans två exlibris. Bra ex.  *1500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3189. Setterwall Svensk
historisk bibliografi 83. Gjörwell Förtekning 170. Utgiven av C. C.
Gjörwell. Registret, som trycktes i Norrköping, utarbetades av Elias
Pasch. Förteckningarna omfattar den del av de Benzeliska handskriftssamlingarna, som genom C. J. Benzelius donation tillföll biblioteket 1789, bland annat den omfattande brevsamlingen. Boken såldes
”till inkomst för Linköpings bibliothek”.

8. BERNIÈRES-LOUVIGNY, J. de. Thet fördolda
lifwet med Christo i gud; på et rätt evangeliskt sätt
föresteldt, och til thes wäsendteliga egenskaper och
werckningar beskrifwit, först på fransöska språket af
then uplysta Jean de Berneieres Louvigni; sedermera,
utur hans fyra tryckta werck, kernwis sammanletadt, på
tyskan öfwersatt och med et upbyggeligit företal tilökt,
samt med skrifftenes språk och anmärkningar förklaradt
af G.T. St. hwars sednare edition af å. 1737 man här fölgt,
med originalet jemnfört, förswenskat och förmerat hafwer. (Hamburg), 1742. 8:o. (62),640,(1) s. Samtida nött
skinnbd med upphöjda bind, sparsam blindpressad dekor
och senare guldtryckt titel och årtal. Flera skinnskador
i översta ryggfältet och revor i ytterfalsarna. Nya föroch eftersättsblad. Det graverade porträttet uppfodrat
och insatt i nyare tid. Fukt- och lagerfläckig, främst i
marginalerna. Några understrykningar i början. Många
små blyertsförstrykningar i marginalerna. Lite bruntonat
titelblad med en liten reva nederst. Med Hilding Pleijels
exlibris. 
*7000
Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 17.103. Porträttet är graverat
av F. N. Rolffsen. Översatt och bearbetad av Sven Rosén efter Gerhard Teersteegens tyska översättning av det franska originalet. Arbetet
av den franska mystikern Jean de Bernières-Louvigny (1602-59) är ett
uttryck för den katolska väckelserörelsen under 1600-talet, som kallas

Utkom första gången 1737. Detta register kompletterar på ett bra
sätt det kortfattade register som trycktes i lagböckerna. Ibland är det
bundet tillsammans med själva lagboken. Lars Johan Colling (171486) var professor i romersk och svensk rätt i Lund. Som Nehrmans
efterträdare dömdes Colling hårt både av sin samtid och eftervärlden.
Det ansågs att han på intet sätt kunde axla sin berömda företrädares
mantel.

10. CYPRIAN, E. S. & BECKMAN, E. Förnuftig warning för then wilfarelsen, som woro alla sätt, at tjena
gud, eller alla religioner lika goda och gällande til saligheten; at stärka the trogna, och bibehålla allmän rolighet:
på tyska språket framgifwen, af Ernst Salomon Cyprian,
d. och nu på swenska öfwersatt, samt tilökt med en inledning angående herrnhutiska secten. Af Eric Beckman.
Sthlm, L. Salvius, 1748. 8:o. (44),318,(4) s.Titelsidan tryckt
i rött och svart. Samtida hfrbd med upphöjda bind och
senare tilltryckt guldtitel och årtal. Stänkta snitt. Ryggen
har två skinnlagningar i nedersta ryggfältet och lite nagg
överst. Stötta pärmhörn. Enstaka lager- och småfläckar.
Några fuktfläckar i innermarginalen inledningsvis och
i yttermarginalen på de sista hundra sidorna. Namnteckning Enewald Widebeck daterad 1771 på titelbladet.
Senare namnteckning Gust. Langborg på försättsbladet.
Hilding Pleijels två exlibris. 
*2000

8.

kvietismen. Det kom även att påverka den mycket lästa reformerta
mystikern Gerhard Teersteegen (1697-1769), som på protestantisk
mark försökte att kombinera kvietism och pietism och därmed blev
viktig för spridningen av kvietismens tankar inom pietismen. Sven
Rosén (1708-50) föddes i Blidbergs socken och blev avstängd från
Uppsala universitet på grund av bristande renlärighet. Han hamnade
i pietistiska kretsar i Stockholm och blev snart radikalpietisternas
ledande förkunnare. Under lång tid drev myndigheterna processer
emot honom innan de lyckades få honom evigt landsförvisad 1741.
Han hamnade då i Tyskland, där han tog intryck av herrnhutismen
och reste som missionär för dem till Nordamerika där han dog i
Pennsylvania 1750.

9. COLLING, L. J. Förbättradt register öfwer Sweriges
rikes lag, som år 1734 på riksdagen är antagen, och år
1736 tryckt. Sthlm, P. Hesselberg, 1773. 4:o. (4),103,(1)
s. Enkelt marmorerat pappbd, sannolikt från 1800-talets
andra hälft. Ryggen blekt och ytterfalsarna lite skavda.
Inlagan med enstaka bläckanteckningingar och en fuktfläck som dyker upp lite här och var i nedre marginalen.
Med A. W. Tullgrèns äldre namnteckning på titelbladet
och Hilding Pleijels exlibris. 
*900

10-13.

En ny upplaga med införda rättelser utkom samma år. Med ett förrod
av ärkebiskop Henric Benzelius. Beckman fick på riksdagen 1746-47
i uppdrag att utge en skrift mot herrnhutarna. Till översättningen av
Cyprians skrift tillfogade han en dubbelt så lång inledning, där han
går till häftigt angrepp mot den herrnhutiska rörelsen. Skriften fick
många följskrifter. Kontraktsprosten Enevald Widebeck (1752-1836)
är begravd på Jäders kyrkogård i Södermanland.

11. (EKMARCK, A.) Guds barns goda seder. Norrköping, J. B. Blume, 1779. 12:o. 36 s. Marmorerat pappbd
från 1900-talets första hälft med röd titeletikett i skinn
på frampärmen. Delvis oskuren och s. 13-20 ouppskurna.
Ngt lagerfläckig. Titelbladet med två stora tråkiga bruna fuktfläckar. Fuktfläckarna fortsätter men avtar på de
följande sidorna. De sista sex sidorna något fläckiga och
med en tilltagande tonad fuktfläck. B-arket delvis hårt
skuret i övre marginalen. En tidigare anteckningslapp har
lätt missfärgat försättsbladet och frampärmens insida. Hilding Pleijels två exlibris samt hans inköpsanteckning från
Björck & Börjesson 1961 där boken kostade 18 kr. *
 1500
Anders Ekmarck (1741-1822) var teolog och kyrkoherde i EkebyRinna. Genom sitt andra gifte med Elisabeth Dorothea Sjösteen blev
han styvfar till kemisten J. J. Berzelius. Enligt denne var han ”en man
av exemplarisk dygd, av mer än vanlig lärdom och begåvad med en
sällsynt fallenhet för barnauppfostran”. Han var farbror till boktryckaren Carl Eric Ekmarck i Strängnäs.

12.

12. (EMPORAGRIUS, E. GABRIELSSON)
Consistorii Stockholmensis iusta &
extorta defensio
antipositionum, de
disciplina ecclesiastica, Holmiæ, 29
novemb. an. 1660
sub silentio, quod
volebat sperabatq;
fore
perpetuum,
editarum, contra
reverendissimi viri
ac domini, dn. Johannis Matthiæ, s.s.
theol. doct. celeberrimi, & episcopi
Stregnensis gravissimi positiones auctius & emaculatius
editas etc. Stregnesiæ, anno 1661. Sthlm, typis Meurerianis, 1662. 8:o. (40),328 s. Hfrbd från 1700-talets mitt med
upphöjda bind och svart infärgat titelfält. Blåstänkta lite
solkiga snitt. Nya stänkta yttre pärmpapper. Något nött
rygg med ytliga sprickor. Nytt försättsblad av gammalt

papper. I en nyare stänkdekorerad skinnskodd papp
kassett. Enstaka små solkigheter och fläckar av olika slag.
Övre marginalen genomgående något bruntonad och
med fuktfläck på s. 289-303. Titelbladet med reva överst
närmast ryggen och ett par smånaggar i marginalerna.
Lagning i yttermarginalen på andra bladet. Ett maskhål
vid nedre hörnet från början fram till s. 36 är något större
och tangerar texten på s. 5-30. En starkare liten fläck på s.
255-56. Carl Gustaf Tessins namnteckning på titelbladet.
Med Hilding Pleijels två exlibris och hans gåvotillskrift
på latin till Sven Kjöllerström daterad Lund 1981. *3250
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 227. Den kalvinistvänliga bis
kopen i Strängnäs Johannes Matthiæ som angrips i denna skrift avsattes vid riksdagen 1664 och hans tjänst övertogs av Emporagrius.
Meningsskiljaktigheterna gällde bland annat Matthiæs ekumeniska
strävanden och mildare praxis i kyrkotukts- och äktenskapsmål. Emporagrius (1606-74) var kyrkoherde 1649-64 i Storkyrkan, där han invigdes till biskop i Strängnäs 1664. Emporagrius, som karaktäriserats
som både ”nitisk och ortodox”, utgav 1669 en katekes som förbjöds
av änkedrottningen då kvinnan i förklaringen av tionde budet uppgavs vara mannens förnämsta lösöre. Sven Kjöllerström (1901-81) var
kyrkohistoriker och professor i praktisk teologi i Lund.

13. (FELGENHAUER, P.) Probatorium theologicum;
eller theologischer
prober-ugn. Deruthi
all mennisklig lähra/
de der uthi wårs
herres Jesu Christi
person/ et creatur
statuera och settia/
förestält/ examinerat
och befunnen warder/ at den samma
ogudelig/ oandelig
och nedan efter är.
Alle gudelig lärde/ så
och alle mennisklig
lärde/ till wisz prof
och examen förestält/
uthur den helige skrifts witnesbörd/ genom een gudz
och Christi församblingz tienare. Uthaf een sanningenes
elskare af tyskan förswenskat. Amsterdam, C. Cunradus,
1664. 12:o. (20),60 s. Mörkblått hklbd från 1900-talets
början med titeltryck i guld på ryggen. Obetydlig rostfläck i yttermarginalen på s. (16). Med Joh. Ax. Almquists
ifyllda biblioteksetikett, Hilding Pleijels två exlibris samt
hans inköpsanteckning i blyerts att han köpt boken från
Björck & Börjesson 1957 för 22:50. Fint ex. 
*6000

13.

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 259-60. Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 16.58. Översatt av militären, pacifisten, mystikern
och läkaren Anders Pedersson Kempe (ca 1622-89). Under sin tid
som militär i Jämtland blev han alltmer upptagen av religiösa fråge
ställningar och kom till slutsatser som utmanade kyrkans officiella
hållning. Han kallades därför 1663 till förhör inför domkapitlet i
Härnösand där i synnerhet hans relation till den religiöse tänkaren
och pacifisten Paul Felgenhauer (1593-ca 1677) synades i sömmarna.
I förhören var Kempe försiktig, men när han året därpå befann sig
i landsflykt i Amsterdam var han mer frispråkig. I ”Probatorium”
förnekar Felgenhauer treenigheten och i efterord och kommentarer
passar Kempe själv på att angripa bland annat prästerskapet. Kempes
skrifter smugglades in i Sverige och han besökte även Sverige från
Norge för att sprida sina läror. Så småningom greps Kempe men
lyckades fly tillbaka till Norge, varifrån han senare landsförvisades.
Sina senare år befann han sig i Tyskland där han verkade som läkare och utgivare av diverse skrifter. Som exempel kan nämnas ”Die
Sprachen des Paradises” (1688) i vilken Kempe framför tanken att gud
i paradiset talade svenska, Adam danska och ormen franska! Kempes
böcker förbjöds i Sverige och samlades in för att brännas. En del av
upplagan till ”Probatorium” blev dock liggande på Riksarkivet, där
Klemming fann den och delade ut ett antal exemplar till sina samlar
vänner.

14. (FLORINUS, H. M.) Vocabularium latino-svecum, in usum juventutis, ordine naturæ, in certos titulos
digestum, & publici juris factum. En kort orde-bok, på
latin och swensko, til ungdomens nytto, efter en naturlig ordning, uti wissa titlar författad, och af trycket utgången. Göteborg, J. G. Lange, 1755. 8:o. (4),112 s. Brunt
hklbd från mitten av 1900-talet med klistermarmorerade
pärmpapper (E. Hansson, Lund). Inlagan ngt bruntonad
och de inledande och avslutande bladen lite fläckiga i
kanterna. Äldre anteckningar i blyerts och bläck. Med
Johan Eric Sohlbergs överstrukna namnteckning, A. G.
Barchæus namnteckning daterad 1785, Johan af Nordins stpl på titelbladet och Carl Johan Nordins barnsliga
namnteckning samt kollationeringsanteckning i blyerts
av Gustaf-Otto Adelborg på ett medbundet gammalt
försättsblad samt Hilding Pleijels båda exlibris och anteckningen att han köpt boken på Björck & Börjesson
1958. 
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Hammarsköld Förtekning s. 52 anger att detta är ett utdrag ur den
mera omfattande ”Vocabularium latino-sveco-germanico-finnonicum” som utgavs första gången 1695 och därefter 1706, 1720, 1722,
1728, 1733 och 1740. Denna variant av Florinus ”Vocabularium” hade
utkommit första gången 1754 och följdes av senare upplagor 1770
och 1771. Hannås anger att föreliggande arbete bygger på Florinus
”Nomenclatura rerum brevissima, Latino-Sveco-Finnonica” (Åbo,
1678). Ordboken är uppställd i kapitel efter olika ämnen, exempelvis
kapitel XVI: ”Om djuren, nemligen, fyrfotade, foglar, fiskar, kräkande,
och ohyror”. Henrik Florinus (1633-1705) var finsk präst, rektor vid
Tavastehus skola, översättare och ordspråkssamlare. Den tidigare ägaren Anders Gustaf Barchæus (1735-1806) var en svensk agronom och
ekonomie adjunkt i Uppsala, som gjorde omfattande studieresor i
frihetstidens anda med Vetenskapsakademiens understöd, där han inventerade syd- och mellansvenskt jordbruk. Johan af Nordin (1746-

1823) var en av Gustav III:s närmaste rådgivare under kungens senare
regeringsår. Han var även bruksägare och hade ett mycket stort bibliotek. Hans son Carl Johan (1785-1850) blev med tiden statsråd och
president i Bergskollegium, men var inte gammal när han skrev sitt
namn i föreliggande volym.

14.

15. Förslag till en ny kyrko-handbok. Uppsala, J. Edmans enka, 1793. 8:o. (8),118 s. Samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och nyare svart titeletikett.
Genomgående och ställvis hårt lagerfläckig. Ett litet hål
i yttermarginalen på s. 49-50 och en liten bläckfläck i
yttermarginalen på s. 51-52 samt en reva in i texten på s.
115-16. O. Rydlanders samtida namnteckning och Hilding Pleijels två exlibris. 
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Klemming Sveriges äldre liturgiska literatur s. 57. Utgiven med förord
av Uno von Troil. Jämfört med tidigare svenska kyrkohandböcker
hade här tillagts kapitel om skriftermål och konfirmation.Ytterligare
förslag trycktes 1798 och 1799. Först 1810 utkom en stadfäst ny kyrkohandbok som ersatte den från 1693.

16. Förteckning öfver ecclesiastik-staten i Wexjö stift
den 8 juni 1867. Växjö, E. Ljungström, 1867. 8:o. 11,(1)
s. Brunt hklbd från 1900-talets mitt (E. Hansson, Lund).
Stänkta snitt. Medbundet tryckt grönt omslag. En mängd
blanka bruna blad medbundna i slutet för att fylla ut volymen. Inlagan lite bruntonad och med spår av vikning.
Namnteckning Henrik Forssander på främre omslags insida. Exlibris Hilding Pleijel. 
*500

Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 1156, noten. Henrik Forssander (1818-1902) föddes i Vittaryd och dog i Stenbrohult där han
blivit kyrkoherde 1880.

17. Förteckning öfver presterskapet i Wexjö stift den
1 maj 1856. Växjö, H. S. Cederschiöld 1856. 8:o. 12 s.
Samtida enkelt hfrbd med nött rygg. Pärmarnas insidor
samt för- och eftersättsbladen lagerfläckade. Interfolierad med blanka skrivblad och flera extrablad på slutet.
Samtida namnteckning Bengt Nylander. Hilding Pleijels
exlibris och namnteckning daterad Lund 1956.  *400
Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 1156, noten. Wilstadius
Fortsatta anteckningar till en småländsk bibliografi s. 92. Nästa förteckning av detta slag utkom 1861.

18. [Geijer] Förteckning på framl. professoren och
commendeuren E. G. Geijers efterlemnade boksamling, som kommer att försäljas å Bokauctions-kammaren
i Stockholm den 6 maj 1848. Sthlm, P. A. Norstedt &
söner, 1848. 8:o. 47 s. Häftad i marmorerat omslag med
handskriven titeletikett och liten skada överst på ryggen.
Bra ex. med Hjalmar Lundgrens förgyllda pärmexlibris
och Hilding Pleijels exlibris. 
*1750

19. GERSON, J. Ars moriendi Johannis Gerson lärdom hwrw man skal dö til siälenne salighet. [Tryckt
i Upsala 1514. Fotografiskt återgifven. Sthlm, 1881]. 4:o.
(36) s. Med varsin illustration på första och sista sidan.
Mörkrött hklbd med guldtryckt text på ryggen, marmorerade pärmpapper och stänkta snitt (Sture Falks bokbinderi, Lund). Med Hilding Pleijels båda exlibris. Bra
ex. 
*1750
Andersson Bibliographia Klemmingiana s. 26. Jämför Collijn Sveriges bibliografi I, s. 238-42. Ingår i Samlingar utgifna af Svenska fornskriftsällskapet och utgivningen föranstaltades av G. E. Klemming. På
det i denna volym ej medbundna tryckta omslaget återfinns all utgivningsinformation och inlagan återger bara själva det gamla trycket.
Det välgjorda faksimilet är tryckt på fint vattenrandat skrivpapper.
”Ars moriendi” översattes till svenska av Ericus Nicolai och trycktes av Paul Grijs i Uppsala, 1514. Den franska teologen Jean Gerson
(1363-1429) var professor vid universitet i Paris.

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4591. Geijers bibliotek
innehöll bland mycket annat stora avdelningar samtidshistoria och
vitterhet.

20.

19.

20. HAMMARIN, J. Carlstads stifts herdaminne. IIII. Karlstad, G. Wallencrona, 1846-49. 8:o. 372 + 291 +
368 s. Tre marmorerade hfrbd med svagt upphöjda bind,
guldornerade ryggar och svart titel- och del
etiketter
samt pärmar klädda med marmorerat klot (Hedberg).
Marmorerade snitt. Banden något nötta, mest på rygg
och ytterfalsar. Ryggarna med lite repor och småfläckar. Ställvis lagerfläckiga inlagor och med fler fläckar på

21.

de första och sista sidorna i varje volym. Sten och Brita
Westerbergs blindpressade exlibris från Beatelund. Hilding Pleijels exlibris och hans inköpsanteckning från
Björck & Börjesson 1973. 
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Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 934. Setterwall Svensk historisk bibliografi 4361. Av en oftast bortskuren text i övre marginalen
framgår i tredje delen att arbetet utkom som bihang till ”Carlstads
stifts-tidning”. Hammarin (1786-1850) var prost i Färgelanda och
hade 1841 utgivit en matrikel över stiftet. I ett förord skriver han att
arbetets huvudkälla är Fr. Fryxells biografiska samlingar i flera folioband, vilka fanns på Kungliga biblioteket och gymnasiebiblioteket i
Karlstad. ”Så länge tryckningskostnaden blifver ersatt, kommer det i
handskrift redan färdiga arbetet att oafbrutet utgifvas. Någon annan
ersättning har jag icke, och någon annan kan ej heller för ett sådant
arbete i vår tid väntas”.

21. JERSIN, J. DINESEN. Vera via vitæ, en rätt wäg til
det ewiga lijfwet/ thet är: then sanna saliggörande tron
på Jesum Christum beskrefwen til sin rätta natur och
egenskap: huruledes hwar och en christen menniskia
skal och kan sig derutinnan förhålla/ at hon må kunna/
om hon elliest wil/ blifwa salig. Först skrifwen på danska
[...] Ther effter af en nijtälskande man transfererat på
tyska/ och nu sedermera/ effter bij nämbde edle och
wälb: Kaflers åstundan på wårt swenska tungomål afsat/
och med deras omkostnad uplagd/ samt med register
förbättrad af des högtförplichtade tienare M. H. Sthlm,
N. Wankijf, 1683. 8:o. (22),488,(23) s. Samtida marmo-

rerat skinnband med upphöjda bind, rikt blindpressad
ryggdekor, ny svart titeletikett, blindpressad kantdekor
och helt guldsnitt. Nötta ytterfalsar med smärre skinnlagningar upp- och nedtill. Nytt försättsblad av gammalt papper. Hårt lagerfläckig fram till s. 274, därefter
ställvis lagerfläckig och med spridda fuktränder, främst i
övre hörnet. Titelbladet med smånaggar. bortrivet stycke
med textförlust upptill i ett dedikationsblad på s. (17-18).
Namnteckning Nils Hägerflycht daterad 1683 på titelbladet. Hilding Pleijels exlibris. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 419. Omtrycktes många gånger
på svenska, sista gången 1835. Originalet trycktes första gången 1633.
Översättning av Magnus Svensson Höök. Med tryckta dedikationer
till tre medlemmar av familjen Kafle, som bekostat utgivningen, respektive Johan och Maria Adlercrona samt en liten hyllning till översättaren av Jonas Arnell. Jens Dinesen Jersin (1587-1634) blev 1629
biskop i Ribe. Hans andaktsböcker trycktes om många gånger i Danmark och Norge samt översattes även till isländska och tyska. Boken
har ägts av Nils Arvidsson Weinheim (1635-1702), 1675 adlad Hägerflycht, till Hanestad (nuv. Hägerstalund) i Spånga socken, Stockholms
län samt Göransberg och Hakarp, båda i Hakarps socken, Jönköpings
län. Han var bland tullinspektör och assessor i likvidationskommissionen. Han är begraven i Hakarps kyrka i Jönköpings län, ”varest
han epitafium samt familjegraven ses, och vilken kyrkas byggnad han
till stor del bekostat samt därtill skänkt altartavlan, predikstolen och
orgelverket. Han fick vid adlandet namnet Hägerflycht, emedan han
vid Börringe kloster i Skåne i konung Carl XI:s åsyn nedsköt med
en lodbössa en högt upp i luften flygande häger” enligt Elgenstierna.

22. (KAHL, A.) Anti-quartalskrift. (Operiodisk
skrift.) I-II. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1831. 8:o.
(2),VI,(4),276,1-31,(1) + (4),IV,5-71 s. Samtida lätt nött
hfrbd med guldornerad rygg och olivgrön titeletikett i
glättad papp. Gula snitt. Frampärmen något fuktskadad
och bucklig med en skur små grå mögelfläckar på insidan. Innerfalsarna lite förstärkta. Första delen med flera
bläckanteckningar i marginalerna, dock huvudsakligen
rättelser. P. A. Stenkulas överstrukna namnteckning på
första titelbladet och Joh. Håhls namnteckning på frampärmens insida. Hilding Pleijels exlibris. 
*600

23. [Karl XII] CARLÉN, J. G. Några blad om Carl
XII, hans död och begrafning, m.m., samlade. Andra
upplagan. Sthlm, A. L. Norman, 1868. 8:o. Litograferad
front,45,(1) s. & 1 stor utvikbar faksimilplansch. Några
träsnitt i texten och musiknoter på s. 18-19. Trevligt blått
hklbd från 1900-talets början med guldornerad rygg,
svart titeletikett och blåmarmorerade snitt. Det främre
svarttryckta omslaget medbundet. Liten lagning i yttre
marginalen på s. 11-12. Planschen med två små starka
bläckfläckar. Hilding Pleijels exlibris och hans inköps
anteckning från Thulins antikvariat 1950. Fint ex. *2000

Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 825, noten. Innehåller handlingar rörande tillsättandet af domprostbefattningen i Lund 183031, utgivna af Achatius Kahl. Denne deltog med iver i striden efter
Christian Wåhlins död 1829 om tillsättandet av denna ekonomiskt
gynnsamma tjänst i vilken även ingick en professorstjänst i teologi
vid universitetet. Med ”Svenskt biografiskt lexikons” ord ”utbröt en
av de häftigaste och mest omskrivna befordringsstriderna i univ:s
historia”. Av det akademiska konsistoriet sattes Kahl i tredje förslagsrummet. Ett moment i striden och på samma gång ett minnesmärke
av den blev denna av Kahl utgivna ”Anti-quartalskrift”. Dess namn
alluderar på ”Theologisk quartalsskrift” som gavs ut av motståndar
sidan med Thomander och Reuterdahl i spetsen. Striden fortsatte
med en rad följdskrifter och slutade med att A. J. Hellstenius fick
tjänsten 1832. Per Anders Stenkula (1777-1838) var präst i Ringarum
i Linköpings stift och fosterbror till Carl Gustaf af Leopold. Han är
känd för sin aldrig avslutade ”Utkast till topografisk, statistisk och historisk matrikel öfver Linköpings stift” som utkom 1836. Johan Håhl
(1807-65) utgav 1846-47 ”Linköpings stifts herdaminne”.

Setterwall Svensk historisk bibliografi 3024 nämner endast första
upplagan som utkom samma år. Med tryckt dedikation till Sveriges
skarpskyttar. Omslagstiteln har även ”Med afbildning af statyn och
af ett gammalt manuskript jemte musikbilaga”. Med bidrag av bland
andra J. P. Theorell och Georg Svederus samt citat ur äldre litteratur. Frontespisen avbildar Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Planschen avbildar en handskrift med titeln ”Swenska solenes
gång och nedergång beskådat wid then stormächtige och oförliknelige hieltens och herrens Carl the tolftes, Sweriges, Giöthes och
Wändes konungs, etc. höglofl. salig i åminnelse begrafning, som med
konglig pracht skedde i Stockholm den 26 febr. anno 1719” med texten uppställd som en strålande sol. Musiken är Karl XII:s fältmarsch
- ”Marsch, bussar, gån på uti herrans namn, spännen hanen friskt
upp, läggen sedan ifrigt an”. Melodin är däremot inte den bekanta
”Marcia Carolus Rex”.

24.

23.

24. [Kristina] Histoire de la vie de la reyne Christine de Suede. Avec un veritable recit du sejour de la
reyne à Rome, et la defense du marquis Monaldeschi
contre la reyne de Suede. A Stocholm (=Holland?), chez
Jean Pleyn de Courage, LXXVII [=1677]. 12:o. Grav. porträtt,(2),212 s. Häftad och oskuren i trevligt dekorerat
pappomslag från ca 1800 med ny rygg av vit klot och
tryckt titeletikett av papper. Förstärkt i innerfalsarna med

23.

gammalt papper. Några av bladen i större format bruntonade i nedre marginalen. Avrivet övre hörn på s. 9-10
och liten reva i övre hörnet på s. 11-12. Liten rostfläck
i yttermarginalen på s. 36. En samling fuktfläckar på s.
119-20. Några för- och understrykningar i blyerts. Hilding Pleijels två exlibris och hans inköpsanteckning från
Libris antikvariat 1963. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 4437, noten. STCN
393336107. Willems Les Elzevier 1908. Berghman Catalogue raisonné
des impresions Elzeviriennes 1794 menar att boken är tryckt i Utrecht. Förläggarnamnet uppenbart fiktivt, liksom tryckorten.Trycktes
första gången i Köln 1660 under annan titel. Omtrycktes under denna titel 1668, 1677 och 1682. Utgiven på tyska under två olika titlar
1678 respektive 1685. Innehåller tio texter, bland annat två ”Pourtrait”
av Kristina, några kopierade brev, berättelse om Monaldeschis död
och en resebeskrivning från Sverige på sidorna 204-12. Ett par av
skrifterna är omtryck av smädesskrifter riktade emot Kristina där hon
bland annat utpekas som gudlös.

25. KUMBLÆUS, J. Kort, dock på giltiga bewis sig
grundande swar uppå herr mag. Arwid Gradins
skrifteliga ogrundade berättelse, af den 26 novemb.
1748 om then herrnhutiska brödra-församlingen, och
then öfwer samma församling, förledit åhr, hållna kongl.
polniska och chur-sachsiska commissionen [...] Och
med kongl. maij:ts allernådigste bifall och privilegio genom trycket bekostadt af bibl. Joh. Bäckström. Sthlm, J.
Merckell, 1749. 8:o. (4),91,(1) s. Samtida band på träpärmar med nyare ljusbrun skinnrygg som har guldtryckt
titel och nytt stänkdekorerat pärmpapper. Delvis hårt
lagerfläckig. Några maskhål på s. 67-74, varav ett två cm
långt stör texten något med viss bokstavsförlust. Numrering och namn ”182 Nyman” på frampärmens insida.
Hilding Pleijels två exlibris. 
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Eric Beckman fick på riksdagen 1746-47 i uppdrag att utge en skrift
mot herrnhutarna och översatte därför ett verk av Ernst Cyprian
”Förnuftig warning för then wilfarelsen, som woro alla sätt, at tjena
gud, eller alla religioner lika goda och gällande til saligheten; at stärka
the trogna, och bibehålla allmän rolighet”. Till översättningen fogade
han en dubbelt så lång inledning, där han gick till häftigt angrepp
mot rörelsen. Herrnhutaren Arvid Gradin gick till försvar i form av
handskrifter som spreds i Sverige och Beckman svarade 1749 men
svaret utkom postumt eftersom Beckman avlidit samma år. Johan
Kumblæus (1714-60) fortsatte Beckmans arbete i olika skrifter, varav
detta är den första och striden ebbade först ut 1751.

26. LOVÉN, N. Vitterhets-försök. Första häftet. Kristianstad, Schmidt & comp., 1833. 8:o. (2),150 s. Lätt nött
marmorerat pappbd från 1900-talets första hälft med
mörkbrun titeletikett i skinn. Brunstänkta snitt. Det
främre tryckta gröna omslaget medbundet. De första
sidorna lagerfläckiga och sista sidan ganska bruntonad.
Mortimer Munck af Rosenschölds ståtliga exlibris. Med
Hilding Pleijels två exlibris och hans inköpsanteckning

från Björck & Börjesson 1969 där han fick betala 40 kr
för boken. 
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Allt som utkom. Författaren är nog mest känd för ”Folklifvet i Skytts
härad” som utgavs 1847. Översättningar upptar sidorna 97-150, bland
annat efter Wordsworth, Byron, Anakreon, Heine, Ebert, Goethe och
Th. Moore. Mortimer Munck af Rosenschöld (1873-1942) var ämbetsman och landshövding i Jämtlands län 1931-38 samt gift med
arkeologen Hanna Rydh. Hans exlibris utformades av Vicken von
Post (1886-1950). Att hon var elev till Gerhard Henning är lätt att se.

26.

27. (LUND OLOFSSON, G.) Ett, uti guds dyra ord,
och sunda förnufftet, wäl grundadt betänckande,
öfwer frågan: om kallelsen til thet heliga predikoembetet, som sker per genitivum, antingen med prestehusens conserverande, eller andra qwinnopersoners echtande, bör hållas för gudomelig, och således med godt
samwete, uti wår ewangeliska kyrkia, tolas kan? Hamburg, C. König, 1739. 8:o. 96 s. Med en träsnittsavbildning av en fullmåne på s. 93. Enkelt men trevligt samtida hfrbd med marmorerade pärmpapper och stänkta
snitt. Ryggen med liten skada överst. Litet hål i s. 59
med någon bokstavs textförlust. Med Ericus Joh. Bruns
namnteckning, stpl från Bibliotheca Qvarnforsiana,Thore Virgins och Hilding Pleijels anteckningar på främre
pärmens insida samt den senares exlibris.Virgin har även
strukit under ordet ”öfwersättning” på s. 8. Inklistrat är
en kopia av annotationer gjorda i ett av Lunds universitetsbiblioteks exemplar. Sidorna 49-50 och 63-64 saknas
men föreligger i gammal avskrift! 
*2500

27.
Cappelin Anteckningar till en småländsk bibliografi s. 65. Med ett
citat av Jesper Swedberg på titelbladet. En polemisk stridsskrift mot
biskopen i Växjö, G. A. Humble. Författaren hade flera gånger fått
avslag av censorn Gustaf Benzelstjerna innan han slutligen lät trycka
den fiktiva översättningen i Hamburg. Hilding Pleijel intresserade sig
mycket för den tidiga pietismen och dess förbindelser med Tyskland,
ett intresse som tog sig uttryck i ett flertal skrifter i ämnet. Dessutom
närde han som född och uppvuxen i Växjö stift ett särskilt intresse för
småländsk kyrkohistoria.

28. Lunds student-kalender. Wittert album. Första årgången. (Med porträtt af N. Lovén.) Lund, Berlingska
boktryckeriet, 1863. 8:o. Litograferat porträtt,extra
titelblad,V-XVIII,238,(2 blanka) s. Något nött mönsterpressat och blinddekorerat brunt oklbd med avbildning i
guld av Akademiska föreningens hus på främre pärmen.
Lite smånagg överst och nederst på ryggen. Ställvis något
lagerfläckig med fler fläckar på de första sidorna. Namnteckning P. Aug. Gödecke daterad Uppsala julafton 1863.
Exlibris i träsnitt Sven Berg. Hilding Pleijels exlibris som
är klistrat på försättsbladet och kraftigt skrynklat till detsamma. 
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Schreber Svenska jaktens litteratur 12. Hulth Swedish arctic and antarctic explorations 13. Denna första årgång var allt som utkom. Porträttet av Nils Lovén är litograferat av J. W. Tegner & Kittendorffs lith.
inst. och utfört ”efter photographi”. Det extra illustrerade titelbladet
med titeltexten: ”Lunds student-kalender, 1863-64, utgifven af Akademiska föreningen”. Innehåller ”Minnen från en resa till Spetsbergen, år 1858” av A. Quennerstedt på sidorna 123-55. Zoologen August
Quennerstedt (1827-1926) hade besökt ögruppen som medlem av

28.

29.

den första svenska polarexpeditionen, ledd av Adolf Erik Nordenskiöld och Otto Torell. Därutöver märks texterna ”Om folksägner,
med särskildt afseende på folksägner i Skåne” av Gustaf Ljunggren
och ”Svenska folksägner” av O. B. [=Oskar Birger Svahn] och C. H.
Andersén på sidorna 95-122 och ”Om falkjagten” av C. H. Andersén på sidorna 167-86 (omtryckt och utvidgad året därpå i ”Svenska
jägarförbundets nya tidskrift”) samt en rad dikter över skilda teman,
liksom en biografi över den avporträtterade Nils Lovén, ”Nicolovius”
kallad. Peter August Gödecke (1840-90) var folkhögskolepionjär och
en tid huvudredaktör för ”Aftonbladet”. Mest känd är han som översättare av ”Eddan”. När han fick denna bok låg han vid Uppsala
universitet.

29. MATTHIÆ, C. Uthtåg aff the mirakel/ underwärck och några andra tänckwerdige ting, som ifrån
keyser Antonini Pii, intill Rudolphi tijd/ inclusive, sig
tilldragit hafwa. Allom menniskiom till warning/ rättelse och förbättring [...] sammanfattadt/ och på swenska
språkat [sic] affsatt uthaff Æschillo S. Fabricio. Visingsborg, J. Kankel, 1671. 8:o. (8),142,142-75 s. En liten illustration på s. 13. Ljusbrunt stänkdekorerat skinnbd med
guldornerad rygg i 1700-talsstil och ljusare brun titel
etikett (Sture Franssons bokbinderi, Stockholm). Blåstänkta snitt. Ryggen blekt och lite torr. Främre innerfalsen sprucken men håller ihop. Ställvis solkig i nedre
delen efter bläddring. Titelbladet solkigt och uppfodrat
i innermarginalen med ett par bokstävers förlust. Ett par
fläckar på titeln och de följande två bladen. Sista sidan
gråtonad. Svaga spår av bortblekta ägaranteckningar på

de första opaginerade sidorna. Med Gustaf-Otto Adelborgs blyertskollationering på frampärmens insida. Exlibris Hilding Pleijel och Bibliotheca Pleijel antiqua samt
Pleijels inköpsanteckning från Björck & Börjesson 1957
där han betalade 90 kr för boken. 
*7000

ginalen på s. 155, i övre marginalen på s. 281-88 och i den
nedre på s. 573. Med Gustaf Bernströms guldpräglade
pärmexlibris, hans blyertsnotering ”coll. cat.”, Thulin &
Ohlsons bokhandelsetikett och Hilding Pleijels exlibris.
*7500
Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 1126. Setterwall Svensk
historisk bibliografi 4388. Larsson & Hasslev Västmanlands län i litteraturen 2706. Johan Fredrik Muncktell (1764-1848), kyrkoherde i
Irsta, skriver i sitt förord att arbetet till en del bygger på biskop Herweghrs i Skaras samlingar.

29.

30.

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 585 (som ej noterar hoppet i
pagineringen). Almqvist Johann Kankel 11. Christian, eller Christianus, Matthiæ (1584-1655) var luthersk teolog och professor i Sorø,
från 1639 bosatt i Holland. Texten är ett utdrag ur hans ”Theatrum
historicum theoretico-practium” som utkom första gången 1656.
Översättaren Eskil S. Fabricius var rektor på Braheskolan på Visingsö.
Johann Kankel (1614-87) var född i Pommern och kom till Sverige
1664. Från 1666 fram till sin död förestod han Per Brahe d.y:s tryckeri
på Visingsö.

30. MUNCKTELL, J. F. Westerås stifts herdaminne. IIII. Uppsala, Wahlström & Låstbom respektive Wahlström
& c., 1843-46. 8:o. (4),495 + (2),558 + (2),424,423-598
s. Tre vackra hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar, röda titeletiketter, gröna nummerskyltar och
marmorerade snitt (Hedberg). Ryggarna ngt blekta. Ett
pärmhörn på andra volymens baksida med brytmärke.
Inlagorna med prydliga samtida marginalanteckningar,
mest i del I. Ett litet brännmärke med hål på s. 118-19
och några små fuktfläckar i övre hörn på s. 297-98 och i
övre marginalen på s. 317-18 och 321-22 samt solkfläckar
i texten på s. 340-41 i del I. Del II har en del smärre
fuktfläckar i övre marginalen, t.ex. på s. 57-60, och även
några revor på s. 177 och 231. Sista delen har en del gamla lagningar i övre hörn på s. 133-35 och 165, i yttermar-

31. Några riksens höga herrars och trogna mäns/ samt
andra förnäma och hederliga personers testamenterlige förordningar/ om stipendier eller understöd för
wissa medellösa studerande wid Upsala academie, gifne
och åtnutne [sic] ifrån åhr 1629 in til närwarande tid.
Til hwars och ens underrättelse/ effter höga wederbörandes godtfinnade/ och igenom consistorii academici
försorg utkomne. Uppsala, J. H.Werner, 1724. 4:o. (4),116
s. Marmorerat pappbd från 1900-talets första hälft med
röd titeletikett, vilken har ett litet nagg i högerkanten.
Ryggen lite blekt. Samtida bläckpaginering 65-184. Enstaka fläckar. Titelbladet med smal gråtoning vid ryggen.
Rostfläck i marginalen på s. 36. Hilding Pleijels exlibris
och hans inköpsanteckning från Björck & Börjesson
1952. Bra ex. 
*900

Uppdaterade upplagor utkom 1760 och 1795. Stipendierna som presenteras med avtryckta donationstexter är givna av medlemmar av
familjerna Bielke, Gyllenhielm, Banér, Helmfelt, Kåhre, Sparwenfeld,
Terserus, Stiegler, Hammarskiöld, Wrede och Piper.

32.

32. PALAEPHATUS.
[Grekisk
text]
Palæphati
De incredibilibus.
Edidit, notasque &
geminum indicem
adjecit Martinus
Brunnerus. Uppsala, H. Curio, 1663.
8:o. (13),270,(1) s.
Med Curios boktryckarmärke på
titelsidan.
Samtida ngt nött och
lätt solkigt pergamentbd med spår
av
handskriven
ryggtitel. Stänkta
snitt. Lagad med
ljus klotväv i främre innerfalsen. En del mindre fläckar. Liten reva i nedre marginalen på s. 148. Med Jonas
Torins namnteckning daterad i Uppsala 1805 och Hilding Pleijels exlibris. Bra ex. ur Anders Granaths bibliotek. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 682. Parallellutgåva på grekiska
och latin. Med tryckt dedikation till Magnus Gabriel De la Gardie.
Den antika grekiska författaren Palaephatus, om vars identitet det
tvistas, söker i detta hans hans enda bevarade arbete bland annat ge rationella förklaringar av antika myter och legender. Emellertid tvingas
han ofta till halsbrytande etymologiska spekulationer för att rädda
myternas trovärdighet. Martin Brunnerus (1627-79) var professor i
grekiska och teologi i Uppsala och förmodligen mest bekant för sin
kamp mot samtidens häxförföljelser. Sten Lindroth skriver i ”Svensk
lärdomshistoria” att boken är ”en samling nöjsamma småstycken om
kentaurer, hesperider, heroer och gudinnor - med utmärkta noter”.
Brunnerus ”förbättrade texten med nya läsarter, hämtade från en
handskrift, som hans kollega, orientalisten Christian Ravius fört med
sig från Konstantinopel”. Jonas Torin (1781-1855) studerade vid tiden
för förvärvet av denna bok vid Uppsala universitet och slutade sina
dagar som domprost i Skara.

33. [Pilgren] MÖRK, J. H. Åminnelse-tal öfver majoren vid Östgöta infanterie-regemente, samt kongl.
Vetenskaps academiens medlem, herr Elias Pilgren,
hållit på stora Riddarhus-salen d. 12 apr. 1750. Sthlm, L.
Salvius, 1750. 8:o. (2),37 s. Med graverad titelvinjett med
devisen ”För efterkommande”. Prydligt brunt hklbd från
1900-talets mitt (E. Hansson, Lund). Enstaka lager- och
småfläckar samt en stark rostfläck i marginalen på s. 13.

Med Hilding Pleijels exlibris och hans etikett ”Biblio
theca Pleijel antiqua”. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9575. Jacob Henric Mörk (1714-63) var kyrkoherde i Bro och Lossa, och författade
”Adalriks och Giöthildas äfwentyr” 1742-43, som brukar kallas den
första svenska romanen. Elias Pilgren (1680-1749) deltog i Sveriges
krig från övergången av Düna 1701 till Poltava 1709, där han blev
tillfångatagen. Först 1722 återkom han från fångenskapen i Sibirien.
Hemma skrev han den aldrig utgivna ”Det i sitt nederfall lutande
Sverige”, som dock citeras av Mörk i föreliggande åminnelsetal. Pilgren invaldes redan 1739 i Vetenskapsakademin och arbetade där i
språkfrågor. 1918 skrev E. W. Dahlgren en liten biografi över Pilgren
med undertiteln ”En karolin, språkman, bokvän och patriot”.

34. PLENNING, J.
Rudimenta logicæ,
in usum Tironum,
contracta. Sthlm, L.
Salvius, 1778. 12:o. 60
s. + PLENNING, J.
Första bokstäfwerna
af förnufts-läran eller slut-konsten, til
ny-begynnares nytta
korteligen författade
[...], men nu ifrån
latinet til swenskan
öfwersatte.
Tredje
uplagan. Västerås, J. L.
Horrn, 1782. 12:o. 72
s. + VOSSIUS, G. J.
Elementa rhetorica,
oratoriis ejusdem partitionibus accommodata; in usum
scholarum emendatius edita. Editio tertia. Västerås, J. L.
Horrn, 1768. 12:o. (4),44 s. + VOSSIUS, G. J. Elementa
rhetorica, i swenska språket uttolkade, och den studerande ungdomen til tjenst i ljuset framgifne.Västerås, J. L.
Horrn, 1790. 12:o. 58,(2) s. Hfrbd från början av 1800-talet
med guldlinjerad rygg, nyare svart titeletikett och alrotsmarmorerade pärmpapper. Något lagerfläckig. De första
tre arbetena lite snävt skurna i övre marginalen. Avrivet
nedre hörn på s. 13-14 i tredje arbetet. Lätt fuktrand på
de sista sidorna i fjärde arbetet. Ett blått kartongomslag
insatt mellan andra och tredje arbetet. Med Waldemar
Skarstedts namnteckning daterad 1900. Hilding Pleijels
två exlibris samt hans inköpsanteckning från Björck &
Börjesson 1961 där boken kostade 35 kr. 
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Det första arbetet utkom första gången 1746 och nya upplagor 1752,
1778, 1801 och 1835. Det andra arbetet är en översättning av detta
och utkom första gången 1752 i Västerås och nya upplagor utkom
1767, 1782 och den fjärde och sista upplagan 1834. Johan Plenning
(1717-50) var läroboksförfattare och konrektor i Västerås från 1749.

34.

med guldtryckt text på ryggen, marmorerade pärm
papper och stänkta snitt (Sture Falks bokbinderi, Lund).
Det vackra tryckta ljusröda omslaget medbundet. Exlibris Hilding Pleijel. Bra ex. 
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Setterwall Svensk historisk bibliografi 6667. Omtrycktes med kommentar av Alf Uddholm i årsboken ”Från Gästrikland” 1991-92. Då
med underrubriken ”skolminnen från det gamla Gefle”. De omtalade skolorna i staden är avbildade på omslaget.

36.

36. Samling af utwalda skriftenes språk, med thertil
lämpeliga werser af wår swenska psalm-bok, och andra
gudeliga sånger. Til almän nytto utgifwen, andra gången
uplagd och förbätrad. Sthlm, Kongl. boktr. i stor-förstendömet Finland, sal. H. C. Merckells enka, 1747. 12:o.
(6),183 s.Titelsidan tryckt i rött och svart. Samtida enkelt
hfrbd med upphöjda bind och nyare mörkgrå titeletikett samt nyare guldtryckta upplage- och tryckuppgifter. Ryggen med senare skinnlagningar upp- och nedtill
samt skador nedtill i ytterfalsarna. Enstaka fläckar. Med
Carolina Lovisa Totties ovana namnteckning daterad
1783 och Hilding Pleijels två exlibris samt hans blyertanteckning på frampärmens insida. 
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Det finns även en variant med ”Finnland” och ”Henrich Christ.
Merckell” i tryckuppgiften. Första upplagan utkom 1744 och nya
1795 respektive 1800. Är en herrnhutiskt influerad ”lösensbok”, även
kallad ”lilla språklådan”, som enligt Pleijel ”funnit väg vida omkring i
bygderna” och hans blyertsanteckningen i boken lyder: ”Obs! Mycket sällsynt och kyrkohistoriskt viktig skrift!”. Bror Olsson skriver: ”I
ett förhör inför Skara domkapitel 1745 om yppade religiösa nymodigheter omtalade pastorsadjunkten Brynolf Brisman ett slags konventiklar, som anordnades i prästgården i Ryda och under vilka man
sjöng psalmer och »de så kallade Sions sånger» samt »uppslog den lilla
språklådan, uti vilken en hop med bibliska språk äro införda»”, vilket
syftar på föreliggande ”Samling”. Carolina Lovisa Tottie (1771-1846)
var alltså tolv när hon skrev sitt namn i denna bok. Hon gifte sig 1817
med Lars Fredrik Dahlson (1754-1805) och efter hans död om sig
med Gustaf Lilliehorn (1775-1856). Hennes föräldrar var brukspatronen Thomas Tottie (1741-97) och Sara Lovisa Wittfoth (1752-1808).

Han författade flera på sin tid mycket använda läroböcker i logik.
Den första av Collijn upptagna upplagan av Vossius ”Elementa” utkom i Strängnäs 1652, vilken följdes av en mängd senare upplagor.
”Elementa” användes i Sverige som lärobok i retorik från 1600-talet
fram till mitten av 1800-talet. Den utkom i fler än tjugo upplagor och
anses haft stor betydelse för bland annat utformningen av svensk tillfällighetsvers. Den svenska översättningen utkom även i många upplagor. Det avslutande opaginerade bladet i denna är en förlagskatalog.

35. (ROOS, C. O.) Skolgång och djeknegång. Hågkomster från skolåren af en f.d. skolgosse. Gävle, Tryckeri-aktiebolagets officin, 1868. 8:o. (2),74 s. Svart hklbd

37. Samling af äldre och nyare andeliga sånger och
werser. Ny och förbättrad uplaga. Sthlm, C. F. Marquard, 1806. 8:o. (4),377,(1) s. Samtida hfrbd med rosa nyare
titeletikett samt röda snitt. Ryggen är renoverad med nytt
skinn upp- och nedtill samt kompletterad guldornering
och tilltryckt tryckort och årtal nederst. Främre innerfalsen förstärkt med vit klot. Enstaka spridda fläckar av
olika slag. Liten rostfläck på s. 92 och svag fuktrand på s.
271-72. Blyertsförstrykningar i marginalen vid psalmerna
270-81. Reinhold Lidéns överstrukna namnteckning daterad 1839, namnteckning Malmqvist samt hårt överstruken anteckning i fyra rader på frampärmens insida, där
också Hilding Pleijels två exlibris återfinns. 
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Första upplagan utkom 1795. Detta är Evangeliska brödraförsamlingens ovanliga sångbok.

solkig och med lagningar i hörnen. På tjockt papper. Med
Hilding Pleijels två exlibris. 
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Bring Riksdagshandlingar s. 58. Warmholtz Bibliotheca historica
Sueo-Gothica 6436: ”Anföres här i anseende til des märkwärdiga
innehåll”. Den omtrycktes samma år och även 1786 och så sent som
1827.Två tyska översättningar av J. G. P. Möller respektive J. Ph. Murray utkom 1765. Själva betraktelsen har titeln ”Et rettferdigt folks
uphöjelse, och et syndigt folks förnedring och förderf ”. Folkets fördärv var synd, ofrid och oråd; det sista är ”omogna råd och anstalter
i all ting”. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”Hans predikan har
beskrivits som ’på en gång ett programtal för det segrande partiet och
en dödsmässa över hattpolitiken’. Grundtonen i predikan förstärktes
säkerligen av att han uteslutande använde ett gammaltestamentligt
bildspråk”. Jacob Serenius (1700-76) var biskop i Strängnäs och känd
mösspolitiker.

39.

34, 35, 37 & 38.
38. SCHARTAU, H. Anteckningar, föranledde af åtskilliga ställen i d.h. skrift, jemte anwisningar till ett
rätt bruk af d.h. skrift, efter författarens död utgifna.
Lund, Berlingska boktryckeriet, 1829. 8:o. VI,224,(2) s. &
1 stor utvikbar tryckt tabell. Samtida marmorerat pappbd
med guldlinjerad rygg och blå titeletikett. Gula snitt.
Ryggen skadad upptill och titeletiketten tråkigt naggad.
Aningen bruntonad och ganska lagerfläckig. Samtida
namnteckning Sv. Nilsson, Hilding Pleijels exlibris och
hans gåvotillskrift till Stig Pleijel daterad 1965.  *800
Tabellen är ”Jämförande tabell öfwer fädernas ålder” med två tabeller
från Adam till Abraham, Isak och Jakob samt tryckt kommentar på
baksidan. Henric Schartau (1757-1825) är den berömda predikanten
som fick stort inflytande över västsvenskt fromhetsliv.Flertalet av hans
skrifter utkom postumt.

39. SERENIUS, J. Riksdags predikan, hollen uppå kongl.
maj:ts nådigste befalning för riksens högloflige ständer i
Stockholm den 24 januarii 1765. Uppå riksens ständers
åstundan i trycket utgifwen. Sthlm, Kongl. tryckeriet,
(1765). 4:o. 30,(1) s. Brunt hklbd med klistermarmorerade
pärmpapper (E. Hansson, Lund).Titelbladet något solkigt
och inlagan delvis lätt solkig. Sista blanka sidan aningen

40. Sions sånger, bägge samlingarne. Sthlm, Kongl. finska boktryckeriet, hos J. A. Carlbohm, 1787. 8:o. (2),396
s. Samtida hfrbd med svagt upphöjda bind, nyare brun
titeletikett och ”Sthm 1787” tilltryckt i guld nederst på
ryggen. Något nötta falsar och ett par minimala maskhål.
Spridda lager- och småfläckar samt mindre solkigheter.
Stplr från Göteborgs nations bibliotek i Lund och Hilding Pleijels två exlibris. Trevligt ex. 
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Första delen av ”Sions sånger”, en samling andliga sånger som sjöngs
i herrnhutiska kretsar i Stockholm, utkom första gången 1743 och
andra delen 1745. Första samlade utgåvan i en volym utkom 1747 och
sammanslagna till en samling fick dessa sånger stor spridning inom
den svenska folkväckelsen. Boken hade enligt Gjörwell redan under
1740-talet tryckts i 18000 exemplar.

41. SKUNK, S. [preses] & BARCKHUSEN, J. [respondent och författare]. Dissertationum in leges Charondæ
tertia in legem tertiam peri kakomilias [grekisk text]
seu de conversatione cum malis. Ex Diodori Siculi bib-

lioth. hist. lib. XII cap. 12. A.a. Uppsala. H. Curio, (1670).
8:o. (12),96-215,(4) s. Stiligt stänkdekorerat skinnbd från
1800-talets andra hälft med upphöjda bind, mycket rikt
guldornerad rygg, tegelröd titeletikett och guldtryckt
årtal på ryggen samt pärmbordyrer i guld. Rödstänkta
snitt. Ryggen lite naggad överst. Fin och i princip fläckfri inlaga på tjockt papper. Med Gustaf Holdo Stråles
exlibris respektive Hilding Pleijels två exlibris och hans
inköpsanteckning från Björck & Börjesson 1964 då boken kostade 40 kr. Pleijels exlibris är delvis inklistrade
över Gustaf-Otto Adelborgs blyertskollationering på
frampärmens insida. 
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morerat pappbd med nyare tryckt titeletikett. Blåstänkta
snitt. Pärmen fuktskadad vid ryggen och falsarna med
lite tråkiga nötningar. Enstaka fläckar. En samling småfläckar i övre hörnet på s. 97-104 och en stark liten fläck
i övre marginalen på s. 119-20. Med P. Jönsons överstrukna namnteckning, Henning Pleijels två namnteckningar
från 1877, varav den ena daterad Hammeda, och Hilding
Pleijels exlibris på bakpärmens insida. 
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Nils Johan Sundius (1761-1828) var kyrkoherde i Harlösa och Hammarlunda vid denna tid. Han var en flitig författare av åminnelsetal,
likpredikningar och personskrifter. Kyrkoherden Henning Pleijel
(1850-1922) var far till teologiprofessorn Hilding Pleijel.

Lidén Catalogus disputationum 18. Med tryckt dedikation till Gustaf
Posse och respondentens far borgmästaren i Arboga Henrik Barckhusen. Latinska vershyllningar i slutet av Johannes Loccenius, Johannes Schefferus och Johannes Columbus. Är tredje delen i en avhandlingsserie. Första delen utkom 1666 med Uno Johannis Terserus som
respondent och andra delen 1667 med Petrus Olai Stiernman som
respondent. Totalt sju delar om totalt 632 sidor utkom fram till 1687,
de tre sista med andra preses. Barckhusen anges som ”auctor” på föreliggande titelblad. Charondas var forngrekisk lagstiftare som troligen
levde på 500-talet f.Kr. Johannes Barckhusen (1641-91) blev även han
borgmästare i Arboga och ärvde Dylta svavelbruk.

41.

42. SUNDIUS, N. J. Tal wid skriftermål, innehållande nödiga ärindringar för nattvards-gäster. Lund, J.
Lundblad, 1794. 8:o. (2),236 s. Samtida brunt klistermar-

42.

43. [Swedberg] Then swenska psalm-boken/ med
the stycker som ther til höra/ och på föliande blad opteknade finnas/ uppå kongl. majtz nådigste befalning
af thet wyrd. predikoämbetet åhr M DC XCIII med flit
öfwersedd/ förbättrad och förmehrad/ och åhr 1694 i
Stockholm af trycket utgången. Sthlm, Burchardi tryckieri, af J. J. Genath/ factor, (1694). Högsmal 12:o. Grav.
front,(28),502,(14) s. Brunt hfrbd från 1800-talets första hälft med blindpressad och guldornerad ryggdekor,
brunröd titeletikett av glättad papp och blåstänkta snitt.
Främre ytterfalsen sprucken upptill med underliggande
diskret lagning. En anteckning på försättsbladet rörande
bokens historia. En fantastisk fin inlaga där några blad
är ouppskurna och det endast finns enstaka obetydliga
lagerfläckar. Med P. E. Thyselius och Karl Torins namnteckningar samt Hilding Pleijels exlibris. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 735. Klemming Ur en antecknares samlingar s. 114, nr 1. Detta är förstatrycket av psalmboken,
den så kallade ”långliga doudesen”. Den utgavs tillsammans med en
evangeliebok som saknas här. Frontespisen är avdragen på ett blad i
första arket och föreställer en kvinna spelandes orgel graverad av J. C.
Böcklin. Utgiven av Jesper Swedberg. Klemming skriver om denna
psalmbok: ”En märklig plats i vår hymnologiska litteratur intager den
Svedbergska psalmboken af år 1693, hvilken, som bekant, knappast

43.

färdigtryckt blef förbjuden och indragen i följd af biskoparnes missnöje. Lika bekant torde icke vara, att sju upplagor trycktes deraf och
att dessa samtliga äro typografiska mästerverk, hvilka sannerligen ensamt för denna egenskap hade förtjent ett bättre öde än att multna
i Riks-arkivets hvalf eller utskeppas till Amerika”. Swedberg sände
exemplar av psalmboken till svenska församlingarna i Delaware precis
som han senare gjorde med Skarabibeln. Pehr Erik Thyselius (180881) var präst, men är kanske mest känd som historiker med 1500-talet
som specialitet och gav bland annat ut ”Handlingar rörande svenska
kyrkans och läroverkens historia” I-II 1839-41. Karl Torin (1826-1908)
var verksam vid skolan och biblioteket i Skara samt även aktiv i Västergötlands fornminnesförening. Han hade ett omfattande privatbibliotek med stora naturvetenskapliga inslag, vilket såldes på auktion i
Uppsala 1908.

44. SÖDERWALL, K. F. Hufvudepokerna af svenska
språkets utbildning. Lund, Berlingska boktryckeriet,
1870. 8:o. (8),130,(2) s. Samtida något nött hklbd med
blekt rygg. Marmorerade snitt. Några samtida smånoteringar i marginalerna. Med Er. Gust. Schrams namnteckning och Hilding Pleijels exlibris. Bra ex. 
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Bygger på en text skriven 1868 som belönats med Svenska akademiens mindre pris. Denna översikt över utvecklingen av det svenska
språket var tänkt att ersätta Petersens ”Svenska språkets historia” från
1837. K. F. Söderwall (1842-1924) var bland annat redaktör för ”Ordbok öfver svenska medeltidsspråket”. Exemplaret har tillhört Erik
Gustaf Schram (1831-1901) som var skolman i Uppsala och en av
grundarna av Orphei Drängar.

45. TERNSTRÖM, J. & WIESELGREN, P. Nils Månsson i Skumparp. Likpredikan wid begrafningen i Fren-

ninge kyrka d. 30 junii 1837, af pastor J. Ternström, och
minnesteckning wid samma tillfälle af prosten P. Wieselgren. Lund, Lundbergska boktryckeriet, 1837. 8:o. 136
s. Brunt hklbd från 1900-talets mitt. Något lagerfläckig
med fler fläckar mot slutet. Titelbladet lite solkigt och
med två lagningar i övre marginalen. Axel Öhmans stpl
på titelbladet. Med Hilding Pleijels exlibris och förvärvsanteckning från 1944 samt bifogat katalogurklipp och
kvitto från en av Libris auktioner på Pleijels bibliotek
1981, där boken såldes för 75 kr + avgift. 
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Nils Månsson (1776-1837) i Skumparp i Skåne, även kallad ”Ljusets
Bonde” eller mer folkligt ”Skumpen”, var en berömd riksdagsman
i bondeståndet. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver dock om senare tiders omvärdering: ”M:s berömmelse står inte i proportion till
hans politiska insatser. Han ägde dock en naturlig vältalighet och hans
position har sammankopplats med den skånska bondeklassens starka
frammarsch i början av 1800-talet”.

46. TORSLOW, O. J. Om 1569 års ”Lunds stifts landebok”, dess trovärdighet och rätta förstånd. Några
anmärkningar vid Ludvig B. Falkmans år 1848 utgifna
”Upplysningar om kronans, kyrkornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och
Blekinge från äldre tider till år 1600” m.m. Kristianstad,
H. Lang, 1865. 8:o. (2),53 s. Mellanbrunt hfrbd från ca
1900 med guldtryckt titel på frampärmens skinn. Nött
och blekt rygg. Det tryckta gröna omslaget medbundet.
Jämnt bruntonad och med några småfläckar. Exlibris

Adolf Roth. Hilding Pleijels exlibris och hans förvärvsanteckning från Olins antikvariat 1957 där han bytte till
sig boken för 9 kr. 
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Setterwall Svensk historisk bibliografi 5663. Cappelin Hvar finns
Skåne beskrifvet s. 126. Jämför Setterwall 5628 för Falkmans nämnda
skrift.

text. Medbundet samtida gråpappersomslag. Lagerfläckig och rätt hårt fläckad på de första och sista sidorna.
Anteckning ”Dono Jonas Algulander 1810” på främre
omslagets insida. Hilding Pleijels två exlibris och hans
prydliga anteckning om Bergencreutz och Algulander
på försättsbladet. 
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Wallquists ”Utkast til en hand-bok öfwer ecclesiastique befordringsmål” utkom första gången 1797. Johan Bergencreutz (1747-1829) var
lagman och son till domprosten Johan Rogberg i Växjö. Boken är enligt Pleijel delvis ett försvar för författarens fars arbete i domkapitlet
tiden före Wallquist tillträde som biskop i stiftet. Olof Wallquist (17551800) var biskop i Växjö och biktfader till Gustav III. Han dog av ett
slaganfall efter en häftig debatt under riksdagen i Norrköping 1800.
Jonas Algulander (1774-1841), bytte 1812 sitt efternamn till Nilsson,
blev kyrkoherde i Stenbrohult 1825. Han hade i sin ungdom haft
kondition hos biskop Wallquist enligt herdaminnet.

46.

47.WALLQUIST, O. Utkast til en hand-bok öfwer ecclesiastique befordrings-mål, med historiska anmärkningar om lagar och brukligheter i dessa ärender från
reformationen och til närwarande tid. Växjö, A. Thetzell
och J. Hultman, 1797. 8:o. (10),520,(18) s. Marmorerat
pappbd från 1900-talets mitt med tegelbrun titeletikett
skinn. Brunsprängda snitt. Nötta falsar och pärmkanter.
Främre falsens nedre hälft med sprucket pärmpapper.
Lite bågnade pärmar. Enstaka fläckar. Lätt bruntonat titelblad. På frampärmens insida inklistrat en samtida lapp
”af herr härads prosten J. Fovelin skänkt till S. N. Hjelmgren”. Med Hilding Pleijels två exlibris. 
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En andra upplaga utkom 1811. Olof Wallquist (1755-1800) var biskop
i Växjö och biktfader till Gustav III. Han dog av ett slaganfall efter
en häftig debatt under riksdagen i Norrköping 1800. Ett häfte ”Anmärkningar” över verket av Johan Bergencreutz trycktes i Karlskrona
året därpå 1798. Johan Fovelin (1745-1807) var prost i Barkeryd nära
Nässjö.

48. [Wallquist] (BERGENCREUTZ, J.) Anmärkningar. Vid det utkast til hand-bok, öfver ecclesiastique
befordrings-mål, som är utgifvit år 1797, af herr doctor
Olof Wallquist. Karlskrona, Kongl. am:ts tryckeriet, 1798.
Liten 8:o. 70,(2 blanka) s. Gråbrunt klistermarmorerat
pappbd från 1900-talets första hälft med guldtryck rygg-

47 & 48.

49. WARMHOLTZ, C. G. Bibliotheca historica SueoGothica; eller förtekning uppå så väl trykte som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om
svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus;
med critiska och historiska anmärkningar. I-XV. Sthlm,
A. J. Nordström respektive Uppsala, J. F. Edman respektive Zeipel & Palmblad, 1782-1817. 8:o. (54),316,(16) +
XXII,141,(9) + (2),VIII,254,(8) + (2),344,(8) + (2),288,(8)

49.

+ (4),224,(4) + (2),185,(3) + 222,225-29,(1) + (4),249,(1)
+ (2),208 + 174,(8) + (4),183 + (2),235 + (2),304 +
(2),291 s. + (ANDERSSON, A.) Bibliotheca historica
Sueo-Gothica af C. G. Warmholtz. Register. Uppsala,
Akademiska boktryckeriet, 1889. 8:o. (6),126 s. Nio lätt
nötta hfrbd med sparsamt guldornerade ryggar, titel- och
deltiteletiketter. De fem första banden från 1800-talets
början och de övriga efterbundna i mitten av 1900-talet.
Trots de olika tillkomstperioderna, ger de ett hyggligt
homogent intryck. Det femte bandet har ett ytligt mask
angrepp på främre pärm och det sjätte med några små
repor på ryggen. Inlagorna som helhet med sporadiska,
rätt obetydliga småfläckar, en del smårevor och pappersförluster i marginalerna och lite brunflammiga på sina
håll. Del XIII och XIV tryckt på blåtonat papper och det
senare tryckta registret har det främre tryckta omslaget
medbundet. Några fuktfläckar i nedre marginalen i del
IV på s. 249-50 och i den övre marginalen på s. 319-36.
Ett krossat flygfä på s. 8 i del V. En rostfläck på s. 141-42
i del VI och en tråkig bläckplump med textförluster på s.
5-6 samt en ngt mindre bläckfläck på s. 21-22 i del X. Del
XII har en lång reva i texten på s. 169. Del XIII har några
felskurna nedre hörn, t.ex. på s. 37 och några ouppskurna sidor samt sista sidan kraftigt bruntonad. Med A. von
Posts respektive Hilding Pleijels exlibris. 
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Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1396 med felaktig kollationering vad gäller volym VIII-IX. Setterwall Svensk historisk bibliografi 57. Gjörwell Förtekning 113. Volym I-VII är utgivna av C. C.
Gjörwell, resterande av P. F. Aurivillius. De sista delarna bekostades av
Pehr Tham till Dagsnäs respektive kronprins Karl Johan. Ett roande,
personligt och fortfarande mycket användbart standardverk, vilket
även omfattar ämnesområden som till exempel svensk topografi, naturalhistoria, kyrkohistoria, numismatik, bokhistoria, lärdomshistoria
och biografi.

50. Wexjö stifts-matrikel. Första avdelningen, utgifven
af S. G. Wiberg och Gustaf Wetter.Växjö, J. P. Lönnegrens
officin, 1848. 4:o. (2),IV,3-65,(1 blank,1) s. Blågrått hklbd
från ca 1900 med tryckt titeletikett på frampärmen. Rödstänkta snitt. Det tryckta gröna hårt fläckiga omslaget
medbundet och med en del lagningar. Ryggen blekt. Inlagan lite bruntonad. På främre omslagets insida en handskriven dedikation från utgivarna till biblioteksamanuensen Samuel Heurlin. Exlibris Hilding Pleijel. 
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Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 1152. Cappelin Anteckningar till en småländsk biografi s. 113. Allt som utkom. Samuel
Heurlin (1820-97) var son till Växjöbiskopen Christopher Heurlin
(1786-1860).

