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Hej!

E

fter ett långt uppehåll kommer här årets första nyhetsbrev. Det innehåller bland annat en rad verk från svensk stormaktstid. Av rikstranslator
ericus schroderus pampiga översättningar finns fyra: cario, livius,
johannes magnus och osiander. En annan flitig författare och utgivare var
riksantikvarien johan peringskiöld som likaledes är representerad med fyra
arbeten, varav två utgåvor: Historia Hialmari och Wilkina saga.
Det finns även böcker från andra tidsåldrar av till exempel almquist, kellgren
och rhyzelius.
Med vänliga hälsningar!

mats rehnström

1. (ALMQUIST, C. J. L.) Parjumouf. Saga ifrån Nya
Holland. Sthlm, A. Gadelius, 1817. 12:o. 98 s. Elegant ljus
brunt lackat och marmorerat hfrbd med upphöjda bind,
guldornerad rygg, pergamentskodda hörn och röd titel
etikett samt övre stänkt snitt (Hedberg). Ryggen obetyd
ligt blekt och ytterfalsarna lite nötta och den främre med
en liten spricka överst. Något lagerfläckig. Titelbladet lite
solkigt och med uppfodrade skador närmast ryggen samt
lagad reva upptill. Flera smålagningar i ryggmarginalen
fram till s. 26 och uppfodrat hörn på s. 9-10. Svag fuktrand
på s. 39-50, en nagg i övre marginalen på s. 83-84 och ett
litet hål i ryggmarginalen på s. 85-96. Sista bladet uppfodrat
närmast ryggen. På titelbladet Fredrik Borgs lånebiblioteks
i Lund svartstpl. 
*7500
Almquistiana 202. Ferguson Bibliography
of Australia Addenda 691a. Almquist
”Parjumouf” är förmodligen det första
svenska skönlitterära verk vars handling
är förlagd till Australien. Den nya kon
tinenten kallas förutom Nya Holland
även ”Ulimaroa”, ett namn Almquist
säkerligen funnit i geografen Daniel Djurbergs skrifter. Både Cook
och Banks hade hört ordet användas på Nya Zeeland som beteck
ning för Australien. Fredrik Borg (1827-81) drev lånebibliotek i Lund.
Delar av hans böcker hamnade senare i J. A. Sjöbloms lånebibliotek i
samma stad.

2. BROWALLIUS, J. Betänkande om vattu-minskningen, hvaruti denna
läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt
oriktig befinnes. Sthlm, L. Salvius, 1755. 8:o. (2),250,(24) s. & 1 utvikbar grav.
plansch. Samtida brunt skinnbd med upphöjda bind,
dekorativt och rikt guldornerad rygg samt mörkröd
titeletikett i marokäng. Röda snitt. Ryggen med lite
bortnött skinn överst och pärmarna med småfläckar
och nötningar samt nötta ytterfalsar. Lätt bruntonad
och med enstaka fläckar. På försättsbladet GustafOtto Adelborgs kollationeringsanteckning för Björck &
Börjessons antikvariat. Bra ex. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1168. Soulsby
A catalogue of the works of Linnæus 1025c för redogörelsen
för Linnés åsikter om landhöjningen som upptar s. 16-25. En
tysk översättning trycktes 1756. Landhöjningen vid Östersjöns
kuster, vilken redan Urban Hiärne hade observerat, väckte stor
debatt under 1740-talet. Striden stod mellan dem som, likt Carl
von Linné och Anders Celsius, ansåg att vattnet på jorden hela
tiden minskade, och det läger som företräddes av bl.a. Rhyzelius
och Biörner, som hävdade det orimliga i teorin om vattuminsk
ningen. Motargumenten var många, från ortodoxt håll utgick
man från bibelns skapelsekronologi där jordklotet var färdigt från
första stund, medan rudbeckianerna såg sitt forngötiska rike hotat
av översvämning med anledning av de nya teorierna. Browallius
låter i denna bok sin ortodoxa bibeltro gå hand i hand med över
tygande vetenskapliga argument och hans framställning kom att
bli dödsstöten för teorin om vattuminskningen. Browallius upp
levde dock inte detta, då han dog innan boken var färdigtryckt.

3. (CARIO, J.) Chrönika Carionis, ifrån werldennes begynnelse/ in til key
ser Carl then femte. Uppå thet latiniske språket författat/ och medh månge
sköne historier/ theslijkes medh månge gamle konungarijkens/ nationers
och folks/ såsom och någre förnemlige bedriffters beskrifwelse/ enkan
nerligen/ hwad sigh uthi gudz försambling och the werldzlige regementen
i Grekeland/ romerske rijket och then tydske nation/ sigh tildragit hafwa/
förmerat och förbättrat/ först aff herrn Philippo Melanthone, och sedan aff
doctore Casparo Peucero. Men nu aff thet tydske/ in på wårt swenske tungo
mål uthtolkat genom Ericum Schroderum, translatorem regium. Är ock så
här tilökt the fyra förnemlige och berömelige keysares/ nemligen/ Caroli V
Ferdinandi I Maximiliani ii och Rudolphi ii handlingar och bedriffter/ aff
thet latiniske språket förswenskade. Nyköping, A. N. Grefwe, 1649. Folio. (50,2
blanka),1148,(31) s. Titelbladet med stora riksvapnet i träsnitt. Karta i träsnitt
överst på s. 20. Samtida nött men ståtligt mörkbrunt skinnbd med upphöjda
bind, ryggdekor och rik blindpressad pärmdekor. Ryggen med skador uppoch nedtill. Pärmarna med småskador där träpärmarna tittar fram. Bevarade
mässingsknäppen men spännena saknas. Snitten med några smärre bläckfläckar.
För- och eftersättsblad saknas. Ganska lager- och småfläckig, främst i margi
nalerna. Några fukt- och solkfläckar. Titelbladet med solk och reva i nedre
marginalen. Reva i övre hörnet p.g.a. tunt papper på s. 255-56. Delvis lite trista
revor och naggar i yttermarginalen på s. 310-14 samt i nedre marginalen på s.
633-48, 717-20, 783-84, 835-42 och 905-40 samt med längre revor på s. 925-28.
Litet bläckkludd i yttermarginalen på s. 1017. På titelbladet Johan Siömans [?]
namnteckning daterad den 17 februari 1720, uppenbarligen skriven över en
äldre namnteckning. And. Perssons i Västerås lilla exlibris. 
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3.

8.

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 147. Engström Amund Grefwe s. 86. Andra bladet är
ett tryckt dedikationsblad till drottning Kristina undertecknat av Benedictus Erici, över
sättarens son. Johann Cario, död 1537, tysk astrolog och historiograf, verksam vid de kur
furstliga hovet i Berlin. Ericus Johannis Schroderus (ca 1575-1647) var kunglig översättare
och mycket flitig, eller som ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”troligen stod han för
fler trycksidor än vad som under 1500-talet sammanlagt tryckts i landet.” Hans viktigaste
gärning som översättare anses vara att ha översatt Johannes Magnus historia till svenska,
tryckt 1620. Han var född i Nyköping och hade som ung studerat i Marburg, liksom sin
äldre bror Johan Skytte. På äldre dagar återvände han till hemstaden och tog med sig det
tryckeri som Amund Grefwe förestod och strax därefter övertog. 1650 startade Grefwe om
på nytt i Göteborg som denna stads första boktryckare.

4. CELSIUS, A. Arithmetica eller räkne-konst, til en grundelig inledning
för Svea-rikes ungdom, först utgifven; men nu sedermera med anmärkningar
och exempel förklarad och utgifven af Fredric Palmquist. Sthlm, L. Salvius,
1754. Liten 8:o. (10),252 s. Samtida hfrbd med upphöjda bind, guldornerad
rygg och beige titeletikett med texten: ”Palmqui räkne konst”. Rödstänkta
snitt. Ryggen med ytliga sprickor och bakre falsen skadad nedtill. Spridda
lagerfläckar, med starkare fläckar på s. 7-11, 105-10 och de sista sidorna. Delvis
lätt bruntonad på s. 81-128. En vaxljusfläck i övre hörnet på s. 207 har färgat
kringliggande sidor. Titelbladet med två runda blomstämplar. Överstruken
namnteckning med litet hål i titelbladets övre marginal. Gustaf W. Strahlenpest
(?) nära samtida namnteckning och hans runda stpl med initialerna GS på
försättsbladet. 
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Första upplagan utkom 1727. Celsius fick enligt Lindroth sin grundläggande matematiska
skolning hos Anders Gabriel Duhre i vars privata läroanstalt han sedan föreläste. Första
utgåvan av hans ”Arithmetica” var ”närmast avsedd för mindre försigkomna elever i
Duhres institut”. Fredric Palmquist (1720-71) blev 1739 lam från midjan och nedåt och
ägnade sig från 1744 och framåt åt att skriva läroböcker i matematik och mekanik. En del
av dem är originalarbeten, andra är utgåvor och översättningar.

5. Historia Hialmari regis Biarmlandiæ atque Thulemarkiæ, ex fragmento
runici ms.ti literis recentioribus descripta, cum gemina versione Johannis
Peringskioldi. (Sthlm, O. Enæo, senast 1701). Folio. (43) s. Med träsnittsfaksimil
på s. (3-18). Med rött tryck på s. (3-4). Nött hfrbd från 1700-talets mitt med
upphöjda bind och på frampärmen en dekorativt formklippt och guldtryckt
röd titeletikett i glättat papper med kungliga kronor på alla fyra sidor. Ryggen
skadad upp- och nedtill, främre falsen sprucken. Pärmarna fuktskadade i ytter
kanterna. Försättsblad urrivet. Enstaka småfläckar. Några bruna fläckar efter
tidigare inlagda torkade blommor, företrädesvis i ryggmarginalen. Gammal
auktionslapp med bevarad siffra (”17”) på frampärmens insida. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 2563. Fiske Icelandic collection s. 245.
Omtryckt i Hickes ”Linguarum vett. septentrionalium” 1705. Den fragmentariska texten
”Hjalmar och Hramers saga” mötte den svenska lärda publiken första gången i en avhand
ling av studenten Lucas Halpap från 1690 under Johan Bilbergs presidium. Handskriften
skulle ha påträffats hos och köpts från en bonde i Rasbotrakten i Uppland. Som den då
enda kända, och minst sagt efterlängtade runhandskriften väckte den stort uppseende
och Antikvitetskollegiet försökte med alla till buds stående medel förvärva de trasiga och
fuktskadade bladen. Detta lyckades först 1694 då Peringskiöld efterträtt Hadorph på pos
ten som kollegiets sekreterare. Peringskiöld tog itu med arbetet och senast 1701 utkom
hans, här föreliggande, utgåva med hela handskriften i faksimil och försedd med korta
kommentarer och översättningar till svenska och latin. Med tiden höjdes flera röster som
antydde att det hela rörde sig om en fräck förfalskning, vilket slutligen också fastställdes av
Carl Gustaf Nordin 1774. Till en början misstänktes studenten Halpap för att ligga bakom
lurendrejeriet, men givetvis riktades också misstänksamma blickar mot det rudbeckska

lägret. I en artikel i ”Svenska fornminnesföreningens tidskrift” 9 (1894-96) har Vilhelm
Gödel visat hur C. Lundius och den övriga kretsen kring Rudbeck kunnat ringas in som
de egentliga upphovsmännen.

5.

6.

6. (KELLGREN, J. H.) Aeneas i Carthago, lyrisk tragedi i fem acter.
I konungens och kongl. husets närvaro, i anledning af hans kongl. hög
het kron-prinsens döpelse, första gången uppförd den 18 november 1799
af Musikaliska academien i Stockholm. Sthlm, C. Deleen & J. G. Forsgren,
1799. 4:o. (4),49 s. Trevligt mönstrat pappbd med röd titeletikett av marokäng
och rödstänkta snitt (Hedberg). Litet nagg överst på ryggen, vilken även är
ngt gulnad. Pärmarna lite bågnade. Författarnamnet skrivet på titelsidan. Ngt
lager- och småfläckig. Med C. G. Bergs och M. Berwalds namnteckningar,
den senare daterad den 2 juni 1853. Fredrik Vult von Steijerns guldpressade
pärmexlibris och dennes blyertsanteckning att han köpt exemplaret på Ali
Nouris bokauktion 1902. 
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Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 124, upplaga b. En annan upplaga trycktes
samma år av J. P. Lindh. ”Poësin är af herr Kellgren. Musiken af herr Kraus. Balleterne af
herr Terrade.” Texten är författad efter Gustav iii:s plan, som i sin tur byggde på ”Didon”
av Le Franc de Pompignan. Pjäsen trycktes först i Kellgrens ”Samlade skrifter” 1796.
Stycket var ämnat att inviga det nya operahuset 1782, men kunde inte uppföras, då aktrisen
som skulle spela Dido rymde. Scendekoren till ”Aeneas i Carthago” ritades av Desprez.
Ali Nouri, tidigare Gustaf Noring (1861-1937) var författare och konverterade till Islam
1884. Han bodde senare delen av sitt liv i Turkiet. I yngre dagar samlade han svenska
rariteter med Klemming som läromästare. Han sålde sin svenska boksamling på auktion
1902. Fredrik Vult von Steijern (1851-1919) var till en början musikrecensent på ”Dagens
nyheter” men skaffade sig med hjälp av Rudolf Wall aktiemajoritet i tidningens bolag
och efterträdde denne som chefredaktör och senare även som VD. Vid sidan av arbetet på
tidningen samlade Vult von Steijern böcker till sitt privatbibliotek, ”ett af de mest utvalda
och gedigna privatbibliotek, som någonsin en svensk samlare hopbragt”, med bl.a. märk
liga samlingar av Goethe- och Wagnerlitteratur. Han skulle också komma att bli en av
Strindbergs vänner och mecenater.

7. LAURELIUS, O. Underwijszning om gudz församblings regering och styrelse/ uthi alla werlde
nes tijdher/ mäst aff G. och N. testamentzens böcker
uthdragen. (Västerås), E. Lauringer, 1665. 8:o. (64)
s. Titelsidan med typografiskt ramverk. Ett elegant
stänkdekorerat skinnbd från slutet av 1800-talet med
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och brun titel
etikett. Guldpräglade pärmbårder. Ryggen naggad
upptill. Några enstaka småfläckar. Titelsidans ramverk
med gammal återhållsam kolorering. Med Gustaf
Holdo Stråles exlibris. Från Ericsberg. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 504. Ingick även i förfat
tarens samlingsverk ”Opuscula religiosa”. Olof Laurelius (15851670) var professor i teologi och pastor primarius i Stockholm.
Han utnämndes till biskop i Västerås 1647 efter Johannes
Rudbeckius.

8. LIVIUS. Then nampnkunnige skribentens Titi
Livij aff Padua historia, om Romerske rijksens första
ursprung/ the gamble romares härkomst/ wäsende/
wijsheet/ redelige wandel/ loflige regemente/ rid
derlige bedriffter/ herlige segerwinningar emoot sine
fiender: såsom och om åtskillige handlingar/ som både
uthi fridh och örligz tidh i Rom uthi Italien/ jämwäl
ock hoos andre nationer/ ther medh the romare hafwa hafft at skaffa/ nästan
på otta hundrade åhrs tidh/ alt ifrån then tidhen staden Rom böriades at byg
gias: aldraförst under konungarnars/ och sedan under borgmesternars rege
mente/ in til the förste romerske keysares regering/ sigh förlupit och tildragit
hafwe. Här brede widh är ock infattat Lucij Flori summarier öfwer alle the
Titi Livij böker/ som både nu förhanden/ jämwäl ock öfwer them som för
komne äre: sampt en ordentligh åhrsräkning eller liwianisk crönika/ theslijkes
itt widlöfftigt register. Uthsatt och tolckat på wårt swenska tungomål/ genom
Ericum Schroderum. Sthlm, I. Meurer, (1625)-1627. Folio. (50),952,(27) s.
Titelbladet tryckt i rött och svart. Med en myntavbildning på s. 695. Samtida
mörkt, ganska nött skinnbd med upphöjda bind och sparsamt blinddekorerad
rygg. Blå snitt. Pärmarna med rik blindpressad dekor. Ryggskinnet hårdare
nött upp- och nedtill, pärmhörnen stötta. Med spår av att volymen haft
knytband. Den som helhet rena inlagan inledningsvis lätt solkig. Titelbladet
med bortklippt namnteckning och lagning i marginalen. Liten reva i nedre
marginalen på s. 335. Liten lagning i övre hörnet på s. 602 och 606. Mot slutet
med en lite större bruntonad fuktrand nedtill, delvis i texten. En del samtida
marginalnoteringar. Med J. O. Wedbergs exlibris och Börje Israelssons blåstpl
på sista sidan. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 526-27. Schroderus förord är daterat den 1 februari
1627, impressum anger tryckåret till 1626 och kolofonen 1625. Enligt egen uppgift skulle
förutom Schroderus även Ægidius Girs ha bidragit till översättningen. Detta är en av de
första översättningarna av en klassisk författare till svenska.

9. LOCCENIUS, J. Historiæ rerum svecicarum, a primo rege Sveciæ
usque ad Caroli Gustavi regis Sveciæ obitum deductæ, libri novem. Uppsala,
H. Curionis, (1662). 8:o. (12),661,666-67,664-65,670-71,668-69,674-75,672811,(8,1 blank,2),1-50 s. Samtida ngt solkigt pergamentband med handskrivet
författarnamn på ryggen. Frampärmen med brun fläck vid ryggen. Enstaka
lagerfläckar. Titelbladet lätt solkigt i yttermarginalen. En rostfläck på sista

sidan. Svårläst samtida namnteckning på titelbladet, delvis bortskrapad namn
teckning från 1708, M. Fremlings namnteckning från 1797, Peter Dahls dito
från 1820 och Gunnar Carlquists förvärvsanteckning från en bokauktion i
Lund i november 1910. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 529. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica
2518, noten. Den andra pagineringsföljden med ”Observationes et notæ historicæ”. Första
upplagan utkom 1654. Det här är den andra som är väsentligt utvidgad. En tredje tryck
tes 1676. Lindroth har beskrivit Loccenius arbete om det svenska rikets historia som ”en
naken och osmyckad politisk krönika, påfallande fri från värderingar och pekpinnar”. I
1654 års upplaga fick den götiska historieromantiken litet utrymme då Loccenius före
drog att beskriva den tid om vilken trovärdiga källor fanns att tillgå. I 1662 års utvidgade
upplaga återfinns emellertid en nyskriven inledning om Sveriges äldsta sagokungar häm
tad från Johannes Magnus, något som Lindroth tolkar som en eftergift till det rådande
götiska idéklimat som sanktionerades från officiellt håll. Lindroth sammanfattar: ”Det var
Loccenius som gav den första kritiska och sovrade bilden av de svenska hävderna på latin
för en europeisk publik”. Matthias Fremling (1745-1820) var professor i filosofi vid Lunds
universitet och Tegnérs lärare.

10. (LOENBOM, S.) Historiska märkwärdigheter, til uplysning af swenska
häfder. Utile dulci. I-IV. Sthlm, Kongl. finska boktryckeriet, 1767-1768. 8:o.
200,(4) + 197,(3) + 199,(1) + 198,(2). Trevligt hfrbd från början av 1800-talet
med guldornerad rygg, beige titeletikett och rund olivgrön nummerskylt.
Ryggen med ytliga sprickbildningar. Delvis bruntonad och med enstaka
lager- och småfläckar. Tredje delens titelblad med fuktrand vid ryggen, och
nr 11, s. 81-88 lagerfläckigt. I fjärde delen är nr 14, s. 105-12 och s. 147-50
skurna i mindre format. Första och tredje titelbladen med J. C. Strickers delvis
förskurna ägarstpl. Med Georg Brandts och A. Wallgrens överstrukna namn
teckningar, O. G. Hallbergs dito från 1853 samt Harald Hjärnes i Uppsala
uppochnedvända ägarstpl. Bra ex. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8896. Lundstedt Sveriges periodiska lit
teratur 98. Hesse Svensk numismatisk bibliografi 1330-31. Utkom som tidskrift med 25
nummer i varje del. Alla fyra delarna i första upplagan. En andra upplaga utkom 176881. Innehåller en oerhörd mängd intressanta avtryckta handlingar om allt från svenska
afrikanska kompaniet över Terserus berättelse om riksdagen 1660 och Görtz memorial
om nödmynten till en berättelse om ett ”jordfall” i Västergötland 1617 och ett träd som
blomstrade på Omberg 1702. Här finns även sex numismatiska artiklar av Carl Reinhold
Berch (se Hesse 0518, 0520, 0522, 0524, 0539 och 0544). Prästen och boksamlaren Johan
Christoph Stricker utgav bland annat ”Försök til et swenskt homiletiskt bibliotek”
1767 och var inblandad i en rättegångsstrid, det så kallade Strickerska bröllopet (Bring
Rättegångshandlingar 247).

11. MAGNUS, J. Swea och Götha crönika: hwaruthinnan beskrifwes/ icke
allena the inrikis konungars lefwerne och namnkunnige bedriffter uthi theras
eghit fosterland: räknandes ifrån Magog Japhetson/ Götha första regent/ in til
then stormächtige (christeligh och höglofligh i åminnelse) konung Göstaff:
uthan och the uthländske Göthers loflighe regimente och store mandom/
som the på många ortar uthöfwer wijda werlden/ och särdeles uthi Hispanien
och Italien bedrifwit hafwe. Aldraförst på åthskillige tijder och rum uthgången
på latin/ och nu på swenska uthtålkat aff Erico Schrodero. Sthlm, I. Meurer,
1620. Folio. (8),xvi,663,(1 blank,26) s. Titelbladet tryckt i rött och svart.
Samtida pergamentband med något solkig bakpärm. Röda snitt. Innerfalsarna
och det sista textuppslaget uppfodrade med väv i ryggen. Bakre ytterfals åter
fäst vid bakre pärm efter att ryggen förkortats då ett annat arbete tagits ut ur
volymen på slutet. Återkommande större eller mindre fuktfläckar och -ränder
i marginalerna, ställvis lagerfläckig och några ark lätt bruntonade. Titelbladet

och första sidorna solkiga i yttermargina
len. Större brun fläck i nedre marginalen
på s. 109-60 och 201-64. En vaxljusfläck
i hörnet på s. V har färgat kringliggande
sidor. Lagade revor i nedre marginalen
på s. 4 och 201 samt några olagade revor
t.ex. på s. 491. Lång lagad reva på s. 9.
Kluddiga bläckfläckar på s. 62. Pappersfel
i övre hörnet på s. 229-30. Ett par starka
fläckar i ryggmarginalen på s. 351-68.
Stråk med bruna småfläckar på s. 55051. Några samtida marginalanteckningar
på s. 518-29. På titelbladets baksida stpl
från Bibliothek d. Mecklenb. Ritter u.
Landschaft, och deras bibliotekssignum
i bläck ”Scand. fol. 19. 1.2.3.” på fram
pärmens insida. 
*20000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 558.
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica
2498: ”Flere hafva sysselsat sig med at på svenska
vertera Jo. Magni historia, men Schroderi öfver
sätning är den enda som blifvit trykt”. Johannes
Magnus krönika om de gotiska folken trycktes
första gången postumt 1554 och snart förstod de
svenska kungarna att en översättning till svenska skulle vara användbar som propaganda.
Från Johan III:s tid finns en otryckt bearbetning på svensk vers och Elaus Terserus fick i
uppdrag av Karl IX att utarbeta en svensk version av kungakrönikan. Lindroth sammanfat
tar: ”Den var på väg att bli officiell svensk rikshistoria, kanoniserad av statsmakten. 1611
utkom Johannes Magnus i en förkortad populärupplaga på svenska - Petrus Petrejus’ lilla
Een kort och nyttigh crönica. [---] Till sist var tiden inne för Johannes Magnus att full
ständigt och obeskuren framträda i svensk dräkt. Det blev en imponerande volym - Swea
och Götha crönika, utgiven 1620 och på Gustav Adolfs befallning översatt av Skyttes bror,
den kungliga translatorn Ericus Schroderus”.

12. (NORDBERG, J.) Konung Carl XII:tes historia. I-II. Sthlm, Kongl.
bok-tryckeriet respektive P. J. Nyström, 1740. Folio. Grav. porträtt,xl
iv,748,449-50,751-923 s. & 1 grav. porträtt + (2),708,1-151 s. Med en mängd
grav. illustrationer och träsnitt i texten. Två ståtliga men ngt nötta och torra
samtida mörka marokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar och
pärmar samt tegelröda titeletiketter i målad pergament. Ciselerade guldsnitt.
Pärmarna prydda av Karl xii:s krönta monogram i guld. Frampärmens fals till
del ii delvis sprucken. Banden med några små maskangrepp och pärmarna
med en del repor och nötningar. Inlagan lite småfläckig här och var, några star
kare fläckar t.ex. på s. 557-62 i del i. Med Johan Lambergs namnteckning date
rad den 1 oktober 1841 och anteckning att han köpt boken av husaren Petter
Lindberg vid Livregementet. Stort ex. från Vretabergs herrgård. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 5954. Hesse Sveriges numismatiska litte
ratur 1408. Sista pagineringsföljden i del II består av ett detaljerat register. Prästen och
skriftställaren Jöran A. Nordberg (1677-1744) hade tillfångatagits av ryssarna vid slaget
vid Poltava och återkommit till Sverige först 1715. Han var bl.a. Karl XII:s biktfader
åren 1716-17. Två år senare blev han kyrkoherde i Klara församling i Stockholm som på
den tiden även innefattade Olofs kapell, nuvarande Adolf Fredriks kyrka. 1731fick han i
uppdrag av Kanslikollegium att skriva Karl xii:s historia. Han hyste påtagliga antipatier

gentemot Voltaires ”Histoire de Charles xii”,
vilket föranledde honom att förse sitt verk med
sarkastiska noter riktade mot dennes framställ
ning. Nordberg har kommit att betraktas som
den sista i raden av den svenska stormaktsti
dens rikshistoriografer. Warmholtz var emel
lertid måttligt imponerad av författaren då han
skrev att denne ”var kanske en god theologus
och predikant, men en mindre än medelmåt
tig historicus. Hans länge efterlängtade arbete
emottogs med begärlighet, belöntes hederligen,
men har icke wunnit kännares bifall”. Arbetet
översattes till franska 1742 av Warmholtz själv
och till tyska 1745-51 av J. H. Heubel.

13. OSIANDER, L. Then christeligha
kyrkiones historia/ d. Lucæ Osiandri,
hwaruthi förhandlas om alla märkelige
och namnkunnige saker/ som uppå sex
tonhundrade åhr/ räknades ifrån wår
frälsares Jesu Christi födelse in til thenna
tijdh/ uthi gudz församling öfwer wijdha
werlden sigh tildraghit hafwa. Häruthi
författas och alla keysares/ konungars/
potentaters/ som i medler tijdh lef
wat hafwa/ bedriffter/ särdeles the som
Christi församling och thet andelighe
wäsendet angå: item/ the romerska påf
wars/ och andre biskopars och fäders handlingar: martyrers lefwerne och
affgång: kättares och falska lärares ursprung/ och huru the äre fördömde
wordne: thesslijkes om alle concilier/ möten och sammankomster/ och
hwad ther på är förhandlat och beslutit: såsom och om the christnes häff
tige förtryck och förfölielser/ som the utaff omilde tyranner hafwa uthstått.
Sönderskifftat uthi tre tomos eller deelar. [...] uthtolkat aff Erico Schrodero.
i–iii:1-2. Sthlm, uthgången och publicerat aff translatoris eghen typographia,
1635. Folio. (2),859,(1 blank,22,2 blanka) + (2),802,(20) + (2),64,64-67,69384 + (2),293,292-93,296-372,(10) s. Titelsidorna tryckta i rött och svart. Tre
nötta skinnbd från sent 1600-tal med upphöjda bind och rik oxiderad rygg
dekor. Maskangrepp upptill på ryggen till del I och nedtill till del I och III.
Dessa angrepp fortsätter även en bit in i de inre falsarna. Enstaka lager- och
småfläckar samt delvis ngt bruntonad. I den första delen är en gammal namn
teckning bortklippt nedtill i yttermarginalen på titelbladet med liten lagning.
Några gamla lagningar i nedre yttre hörnet på s. 1, i övre yttre hörnet på s.
45, i yttre hörnet på s. 277 och även en lagad reva i yttermarginalen på s. 371.
Fuktfläckig i övre och nedre marginalen från titelbladet till s. 265. Reva i övre
marginalen på s. 415 och kraftiga rostfläckar med hål och bokstavsförluster på
s. 469. Sporadiska maskhål nedtill i inre marginalen. Den andra delen har en
gammal lagning nedtill i yttermarginalen på s. 1. Några sidor kraftigt brunto
nade: 27, 33, 267, 497-500 och 509-12. Sporadiska fuktfläckar i övre margina
len, t.ex på s. 109-20 och i inre marginalen på s. 133-35. Smärre textförluster
på s. 239 och en pappersförlust med minimal textförlust i yttermarginalen på
s. 369. Övre yttre hörnet bortrivet på s. 549. I del III är försättsbladet bort

12.

klippt. Fläckar i inre marginalen på s. 131-40 i III:1 och i samma del ett par
lagade revor i yttre och nedre marginalen på s. 363. Den sista avdelningen
med en liten reva i övre marginalen på s. 151 och enstaka fuktfläckar i övre
marginalen. Med J. V. J. Hyckerströms namnteckning och Christian Hammers
exlibris. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 667. Författaren som var hovpredikant i Würtenberg
dog 1604 och kyrkohistorien är skriven fram till 1601. Ericus Schroderus (1575-1647) var,
tillsammans med brodern Johan Skytte, lärare åt prins Karl Filip och utsågs 1612 till kor
rektor över kronans tryck med tillägget att han skulle låta översätta sådant som kunde anses
nödvändigt, 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 sammanlagts hade tryckts i Sverige under hela 1500-talet!

14. PERINGSKIÖLD, J. Then
första boken af Swea och Götha
minnings-merken uthi Uplandz
första del Thiundaland/ fordom
med gamla runor/ eller annan
nyare skrift/ på stenor och berg
kring landet/ eller wid förnä
ma mäns lägerställen i kyrkior/
antecknade; yttermera med flit
aftagne/ och korteligen beskrefne.
Monumentorum sveo-gothicorum
liber primus, Uplandiæ partem
primariam Thiundiam continens,
cum antiquitatibus ac inscriptioni
bus quæ cippis & rupibus, vel tum
bis incisæ passim reperiuntur; justa
delineatione, brevique commenta
rio illustratæ. Sthlm, O. Enæus,
1710. Folio. Grav. front,(8),306 s.
& 6 grav. plr, varav 4 dubbelsidiga
och 1 utvikbar. Med 5 inklistrade
grav. illustrationer, varav 2 som
titelvinjetter och en mängd träsnitt
i texten. + PERINGSKIÖLD, J.
Monumenta Ullerakerensia cum
Upsalia nova illustrata, eller:
Ulleråkers häradz minnings-mer
ken/ med nya Upsala/ uti Uplands
första del Thiundaland/ anteckna
de. Sthlm, J. L. Horrn, 1719. Folio.
(6),352 s. & 33 grav. plr, varav 23 i
dubbelformat & 1 grav. karta över
Uppland. Med en mängd träsnitt
i texten. Något nött men ståtligt
stänkdekorerat samtida skinnbd
med upphöjda bind, rikt guld
ornerad rygg och röd titel
etikett

samt svagt brunstänkta snitt. Med ett litet hål i näst nedersta ryggfältet.
Några skrapskador på pärmarna med lite trista skador i bakpärmens ytter
kant. Främre falsen sprucken vid översta ryggfältet. Eftersättsblad och bakre
pärmens insida med en fläck. Fin inlaga på tjockt skrivpapper med ett fåtal
obetydliga småfläckar och några svaga ljusa fuktfläckar. Ett fåtal ark lätt brun
tonade. Dedikationsbladet till Karl xii har några detaljer handkolorerade i gult
och rosa. Kartan med liten reva vid infästningen. Planschen vid s. 163 i första
arbetet har ett feltryck överst p.g.a. veck i pappret vid tryckningen. I andra
delen har planschen vid s. 48 reva vid infästningen, den vid s. 66 två revor i
nedre marginalen, den vid s. 72 en reva till vänster, liksom den vid s. 110, vilken
dessutom är hårt skuren innanför plåtkanten till höger, med obetydlig bildför
lust. Båda planscherna vid s. 112 har revor i nedre marginalen. Sista sidan lätt
solkig. Thore Virgins exlibris och inköpsanteckning daterad Köpenhamn den
30 mars 1916 samt hans bibliografiska anteckningar. Bra ex. med alla planscher
och vinjetter. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 344-45. Bygdén Landskapet Uplands och
Stockholms stad s. 12-13. Fiske Runic literature s. 55-56. Teijler Bibliographia Upsaliensis
7434 för ”Monumenta Ullerakeriensa”. Allt som utkom av Peringskiölds monumentalt
upplagda ”Swea och Götha minnings-merken”, som var tänkt att beskriva hela landet.
Förarbeten till den planerade fortsättningen förvaras i handskrift på Kungliga biblioteket.
Den första delen beskriver Vaksala och Gamla Uppsala med dess fornminnen och förtecknar
bland annat uppländska lagmän och landshövdingar. Den har svensk och latinsk parallell
text. ”Monumenta Ullerakeriensa” behandlar huvudsakligen Uppsala och dess domkyrka
och är – sin titel till trots – enbart författad på svenska. Sten Lindroth betonar ”Monumenta
Ullerakenias” grundlighet och betecknar i synnerhet planscherna som ”ovärderliga”, då
många av domkyrkans inventarier avritades före Uppsalabranden 1702. Arbetet avbildar
och beskriver även ett stort antal runstenar av vilka flera idag är försvunna eller skadade.
De flesta av planscherna är stuckna av Truls Arwidsson, men även gravyrer av J. Spiegelberg,
J. C. Sartorius och, enligt Klemming, eventuellt även av T. Campanius Holm ingår.

15. PERINGSKIÖLD, J. Ättartal för Swea och Götha konunga hus, efter
trowärdiga historier och documenter i underdånighet upräknadt. Sthlm, J. L.
Horrn, 1725. Folio. (4),92,95-97,96-140,(74) s. & 1 träsnittsplansch & 16 grav.
plr. Med 9 inklistrade grav. illustrationer och en mängd träsnittsillustrationer i
texten. Ljusbrunt lackat hfrbd från cirka 1900 med upphöjda bind, guldorne
rad rygg, röd titeletikett och pergamentskodda hörn. Röda snitt. Innerfalsarna
delvis spruckna. Enstaka fläckar. Blad Ggg1 i registret med en stor bortriven
marginalbit med fint gjord uppfodring och liten bokstavsförlust. De större
planscherna bundna så att de bildar hela uppslag. Med Emanuel Cederströms
exlibris. 
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Hesse Svensk numismatisk bibliografi 1455. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica
6510 som dock måste ”tilstå, at författaren mycket utan ringaste bevis antagit, samt rätt ofta,
genom egen upfinning, ökt släktlederna”. Arbetet utgavs efter författarens död av sonen
Johan Fredrik Peringskiöld. De avslutande opaginerade sidorna upptas av släkttabeller och
register. Flera av planscherna återfinns också i Peringskiölds ”Monumenta Uplandica”
och ”Monumenta Ullerakerensia”. Emanuel Cederström (1848-1920), som var bror till
konstnären Gustaf Cederström, bodde på Krusenberg utanför Uppsala och var en kultur
historiskt intresserad samlare. Hans boksamling uppgick till 3000-4000 volymer. Delar av
sina konst- och kulturhistoriska samlingar donerade han till bland annat Nordiska museet
och Nationalmuseum.

16. PIHLSTRÖM, C. Afhandling om arbetssättet vid skepps aflöpning,
förmastning, up- och aftakling, jämte kjöl- och uphalning, tillika med den
delen af sjömanoeuvren der skepparens upmärcksamhet egentligen bör fäs
tas. i–ii. Karlskrona, kongl. Amiralitets boktryckeriet, 1796-97. 8:o respektive
4:o. (16),370,(6) + (8) s.,49 blad,50-69 s.,blad 70,71-74 s.,blad 75,76-77 s.,78-

90,(1) blad (=164 s.). Två häftade volymer med samtida klistermarmorerade
pappomslag. Stänkta snitt. Ryggarna blekta och nötta samt första delens rygg
dessutom lite defekt. Bra inlagor med endast enstaka obetydliga småfläckar.
Fint ex. 
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En andra utökad upplaga utkom 1812-13. Del II har titeln: ”Afhandling om taklingars
proportionerande, til svårlek och längd, jämte det hufvudsakeligaste af tilvärckningen”.

17. RHYZELIUS, A. O. Brontologia theologico-historica, thet är enfaldig lära och
sanferdig berettelse/ om åske-dunder/ blixt
och skott; bestående af fyra delar. I. En af guds
ord och andra skrifter tagen beskrifning om
åskans dunder och blixt/ eld och kraft. II.
Gudfruchtiga menniskiors christeliga tankar
om then i himmelens sky dundrande och
liungande gudi. III. Sviogothia fulminibus &
flammis punita, eller trowerdiga berettelser
om the märkwerdigasta åske-slag/ Thor-eldar
och andra stora brandskadar/ som i förra och
sednare tider/ ifrå åhr 1000 in til thetta inne
warande/ på städer/ slott/ kyrkior och andra
stora hus sig tildragit hafwa/ inom Swea och
Götha rike. IV. Några få böner at bruka när
thet dundrar/ tillika med en tacksägelse efter öfwerstånden blixt och dunder.
Uti enfaldighet sammanskrifwen/ och på mongas begiäran/ til at aftryckas/
framgifwen. Sthlm, kongl. Antiq. archiv. boktr., 1721. 4:o. (24),131,(1) s. Vackert
blått klistermarmorerat pappbd från början av 1800-talet med delvis bevarad
handskriven ryggtiteletikett. Rödstänkta snitt. Ryggen lite nött. Gammal

bläckfläck på s. (15) i inledningen. Bra ex. med Carl Jedvard Bondes form
klippta exlibris. Från Ericsberg. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1137. Med hyllningsverser av Possieth, L.
Forsselius, C. Livin, M. Sahlstedt, S. Flodman och D. Hodell. Innehåller en mängd fina topo
grafiska underrättelser om åsknedslag och bränder i Sverige och Finland genom tiderna. I
slutet ges en samtida skildring av ryssarnas härjningar längs den svenska kusten 1719-21 och
de eldsvådor som dessa gav upphov till. Biskopen i Linköpings stift, Andreas O. Rhyzelius
(1677-1761), karaktäriseras av ”Svenskt biografiskt lexikon” som ”en av våra tidigaste käll
kritiska historiker och urkundssamlare”. Hans omfattande arkivforskningar resulterade
bl.a. i upptäckten av den heliga Birgittas kanonisationsbulla. I ”Brontologia” ger han en
teologisk förklaring av åskan och vådelden som fenomen. Rhyzelius hade redan 1711 sam
manställt ett liknande arbete om pest och farsoter, ”Enlenchus pestium”, som tyvärr ej är
bevarat. Däremot blev hans intressanta borg- och klosterbeskrivningar tryckta.

18. SAHLSTEDT, A. Swensk ordbok med latinsk uttolkning, på kongl.
majestäts allernådigaste befallning författad, och i ljuset framgifwen.
Dictionarium svecicum cum interpretatione latina, jussu s:æ r:æ m:tis con
cinnatum, inque lucem editum. Sthlm, C. Stolpe, 1773. 4:o. (8),16,1-786,(1)
s. Häftad i ngt nött samtida gråpappomslag med handskriven titel på ryggen.
Stort ex. där snitten endast är putsade. Inlagan lätt lagerfläckig på sina håll,
t.ex. vid s. 200-16. En större brun fuktfläck i nedre marginalen från s. 631 till
slutet. Med Carl Leuhusens namnteckning och det Leuhusenska fideikom
missbibliotekets exlibris. 
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Abraham Sahlstedt (1716-76) blev 1747, med arbetet
”Försök till en swensk grammatika” som merit, skriv
biträde i Vetenskapsakademien och lät senare publicera
en ”Swensk ord-bok” (1757), en ”Glose-bok på latin”
(1765) och ett ”Dictionarium pseudo-svecanum”
(1769). Förhistorien till föreliggande arbete var att
Sahlstedt fick i uppdrag att granska det manuskript till
en ordbok som Vetenskapsakademien köpt av Samuel
Schultze. På Sahlstedts inrådan bestämde sig akade
mien snart att låta Sahlstedt utarbeta en helt ny ord
bok, ett arbete som emellertid drog ut på tiden. Detta
berodde inte minst på de många och långa diskussio
nerna i akademien med den språkintresserade A. J. von
Höpken. Sahlstedts ordbok utmärker sig dels genom
att vara inriktad på det allmänna ordförrådet, dels för att undvika omständliga etymologier
samt syftar till att vara något av en rikslikare vad gäller ortografin och böjningar. Då fokus
ligger på svenskan och de svenska orden har arbetets betecknats som en föregångare till
”Svenska akademiens ordlista”. Hannesdóttir skriver i ”Lexikografihistorisk spegel” att
ordboken ”är till sin struktur mycket konsekvent och väl genomarbetad, och den tycks
ha förenat båda sina angivna syften på ett lyckligt sätt. Samtidigt som de grammatiska
uppgifterna för källspråket tjänade som hjälp för utlänningar som ville lära sig svenska,
fungerade de som en bekräftelse och en konsolidering av den strukturering av det svenska
språket som tidigare presenterats i SSG [=Sahlstedts ”Försök till en swensk grammatika”].
Swensk ordbok var också synnerligen viktig för utvecklingen av en svensk lexikogra
fisk tradition. Beträffande den lexikaliska beskrivningen av de svenska ordens formella
egenskaper etablerar Sahlstedt den beskrivningsmodell som i allt väsentligt används fort
farande”. Inblandningen i språkfrågor visar på Vetenskapsakademiens vittfamnande intres
sen. Det Leuhusenska fideikommissbiblioteket var 1773-1825 placerat på godset Degarö
utanför Norrtälje, men levde därefter ett kringflackande liv och stod en tid i Boxholm,
Östergötland samt sina sista år som sammanhållen boksamling i Båstad. Samlingen växte
till ett tämligen omfattande bibliotek med en stor specialavdelning ekonomisk litteratur.
Carl Leuhusen (1724-95) som byggde upp samlingen studerade i Uppsala från 1741 och
var 1752-55 svensk diplomat i Spanien. Fideikommisset upplöstes i början av 1990-talet.

19. (SCHÖNBERG, A.) Bref af Menalcas.
Första delen. Sthlm, L. L. Grefing, 1759. 8:o. Extra
grav. titelblad,286,(1) s. Trevligt ljusbrunt stänk
dekorerat hfrbd från ca 1800 med guldlinjerad
rygg, tegelbrun titeletikett och rund grön num
merskylt, båda i glättad papp. Blåstänkta snitt. En
liten rostfläck i övre hörnet på s. 20-21 har färgat
av sig på kringliggande sidor. På titelbladets bak
sida J. V. von Ehrenheims överstrukna namnteck
ning daterad 1786 och C. Ericssons något senare
namnteckning. Fint ex. 
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Allt som utkom. Menalcas är en fåraherde som förekom
mer i Vergilius femte eklog. Han och kollegan Mopsus
sörjer den döda vännen Daphnis. Menalcas var en pseu
donym som Schönberg ibland använde när han skrev i
den samtida pressen. Hans ”Bref” är en samling essäer
i estetiska, filosofiska och politiska ämnen. De är totalt
21 och daterade 1757-59. Johan Vilhelm von Ehrenheim
(1760-1815) var militär och bruksägare.

20. Sions sånger. Bägge samlingarne. Sthlm,
sal. H. C. Merckells enckia, 1747. 8:o. (2),318 s.
Titelbladet tryckt i rött och svart. + (GREN,
O.) Brudens passions-sång om sin brudgumme. Sthlm, sal. H. C. Merckells enckia, 1747. 8:o.
(8) s. Nött samtida skinnbd med upphöjda bind,
nästan helt bortnött ryggtitel och helt guldsnitt.
Delvis bevarade smala guldpräglade pärmbårder.
Skinnet ytligt sprucket, möjligen på grund av
att det har varit lackat. Aningen snedläst. Delvis
lagerfläckig och solkig, dock mest i början.
Några tråkiga fläckar på s. 162-64 och i text och
yttermarginal på s. 190-200. Med gamla namn
teckningar och tillskrifter i blyerts. 
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”Sions sånger”, en populär samling andliga sånger som
sjöngs i herrnhutiska kretsar i Stockholm, utkom första
gången 1743-45. Detta är första gången sångerna samla
des i en volym. Den är dock kraftigt redigerad jämfört
med tidigare upplagor och vissa sånger har strukits och
andra tillkommit. Redan under 1740-talet hade ”Sions sånger” enligt Gjörwell tryckts i
18000 exemplar. Prästen Olof Grens (1716?-83) sång trycktes om flera gånger under 1700talet. Gren är också författare till några av bidragen i ”Sions sånger”. Han var bland annat
pastor vid änkehuset i Stockholm och herrnhutare.

21. (SNORRE STURLASSON) Norlandz chrönika och beskriffning:
hwaruthinnan förmähles the äldste historier om Swea och Götha rijken/
sampt Norrie/ och een-deels om Danmarck/ och om theres wilkår och
tilstånd. Sammanfattad och ihopa dragen aff åthskilliga trowärdiga bööker/
skriffter och handlingar. Visingsborg, J. Kankel, 1670. Folio. (7,2 blanka,2,1
blank),26,26-66,66-67,69-104,(1 blank),105-10,1-376,378-504,506-22,529,(1
blank,7) s. Med en helsides träsnittsillustration föreställande riksvapnet på det
näst sista preliminärbladet. Med en inklistrad rättelselapp i marginalen på s.
108 i första pagineringsföljden. Samtida pergamentband med handskriven
numrering på ryggen. Pärmarna hårt solkiga. Främre innerfalsen sprucken

och smutstiteln och titelbladet delvis loss. Genomgående hårt och delvis fult
fuktfläckad i marginalerna. En stor fuktrand i början avtar fram till cirka s. 40 i
andra sidföljden. En liten lagning på s. 42 i första sidföljden och i andra följden
en ljus fläck på s. 82 och bruntonad satsyta på s. 314-18. Sidorna 351-417 i andra
sidföljden är plötsligt utan fuktfläckar med bara enstaka brun- och bläckfläckar.
Ett par små blyertsnoteringar i marginalen på s. 457. På bakpärmens insida L.
Bagges anteckning att han fått boken av Daniel Wallerius den 3 september
1680. Smutstitelbladet med Petter P:son Wallströms överstrukna namnteck
ning. På frampärmens insida M. G. Wallenstråles namnteckning och Eric Philip
Pladecius anteckning att han fått boken av Wallenstråle år 1787. 
*9000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 367-68. Warmholtz Bibliotheca historica SueoGothica 2698. Almqvist Johann Kankel 6. Fiske Icelandic collection s. 539. Afzelius Svenska
skrifter rörande Island s. 48. Rättelselappen nämns inte i den bibliografiska litteraturen,
men finns i minst två olika sättningar, varav denna har mellanslag mellan ”raden/” och
”effter” samt stavningen ”affattat”. Översatt och utgiven av Jonas Rugman. Med förord
av Daniel Gyldenstolpe och ”Hugonis Grotij företal på göthernes/ wänders och longo
barders historia” som upptar över 100 sidor. Detta är den första tryckta utgåvan av Snorre
Sturlassons ”Heimskringla”, vilken bekostades av Pehr Brahe d.y. och trycktes på hans pri
vatboktryckeri på Visingsö. Daniel Wallerius (1630-89) utnämndes till biskop i Göteborgs
stift 1678. Lars Bagge var efter studier i Uppsala verksam vid gymnasiet i Göteborg och
informator i biskopens hem. M. G. Wallenstråle (1733-1807) var länge verksam i Göteborg
innan han utnämndes till biskop i Kalmar. Eric Philip Pladecius (1758-1827) var präst i
Nacka och Erstavik 1798-1808.

22. Sverikes rikes lagh-böker/ som äre/ landz lagh/ stadz lagh/ Uplandz
lagh/ Wästgötha lagh/ Östgötha lagh/ Söderman l., Wästmanna och Helsing
lagh. Såsom ock kon. mtz placat, angående justitiæ sakerne/ rättegångz ordi
nancie, rättegångz process och domare reguler. Nu på nytt medh nyttige
concordantier och register förbättrat och uthgången. Sthlm, I. Meurer, (1663,
1665)-1666. Folio. Extra grav. titelblad,(14) s. + 96 blad,(74) s. + (4) s.,1-28,2847,49-74 blad + (4) s.,1-16 blad + (2) s.,1-53,53-54 blad + (4),1-112 s. + (2)
s.,1-61 blad + (4) s.,1-44 blad + (4) s.,1-52 blad + (2) s.,1-10,10-24 blad +
Dahle laghen/ the i forna tijder hafwer brukat warit öfwer alla Dalarna och
them som in om Dala råmärken bodde. Nylig igenfunnin ochi ett gammalt
ms.to. Sampt nu medh summarier och concordantier uplagd. Sthlm, J. G.
Eberdt, 1676. Folio. (8),36,(4) s. + Then gambla Skåne lagh/ som i forna
tijder hafwer brukat warit/ och nu aff ett gammalt pergaments ms.to med
flijt uthskrifwin/ medh nyare codicibus jempnförd och förbättrat/ som på
nästfölliande blad finnes antecknat/ sampt medh hans kongl. may:tz bekost
nat uplagd. Sthlm, J. G. Eberdt, 1676. Folio. (8),72,(14) s. Samtida lätt nött och
obetydligt solkigt pergamentbd. Röda stänka snitt, på det främre har man

22.

i gammal tid gjort små prydliga markeringar där de olika lagböckerna tar
vid. Inlagan med spridda småfläckar. Några enstaka revor, understrykningar,
anteckningar, hål och smärre lagningar, i några fall med viss textförlust. De
fyra preliminärbladen efter titelbladet är hämtade från ett annat ex. och är
ngt mindre till formatet. Sista bladet i domarereglerna lagat och uppfodrat
på gammalt skrivpapper. Bihanget med bl.a. domarereglerna är bundet efter
stadslagen. Skånelagen med fuktfläckade marginaler och sista bladet delvis
loss. Ett blad av företalet till Dahle lagen är felbundet och Calmare recess
som också hör dit är placerad i Skånelagen. Det graverade titelbladet till för
sta arbetet som vanligt hårt skuret. Från Stora Eks bibliotek med dess stplr.
I Dahle lagen saknas ”prefatio” om (6) s. 
*6000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 481, 487, 488. Rudbeck Svensk lagbibliografi 25,
29-30. Första arbetet redigerades av Claudius Åkerman med undantag för den redan 1663
tryckta ”Västgötalagen” som redigerades av Georg Stiernhielm och här återfinns i första
upplagan, i stället för det senare omtrycket. ”Dahle lagen” med företal av Johan Stiernhöök.
Utgivare till både ”Dalalagen” och ”Skånelagen” var Johan Hadorph. Det inledande gra
verade extra titelbladet i varianten med Stockholmsvy.

23. WIDEKINDI, J. Then fordom stormächtigste/ högborne furstes och
herres herr Gustaff Adolphs/ den andres och stores Sweriges/ Götes
och Wändes etc. konungs historia, och lefwernes beskrifning/ then första
deel. Författad och sammansatt. Sthlm, sahl. N. Wankijfs tryckeri, 1691. Folio.
Extra grav. titelblad,(4),448,(12) s. Nött samtida skinnbd med upphöjda bind
och oxiderad ryggdekor. Ryggen lite skadad upp- och nedtill. Nötta bind och
pärmkanter samt skrapskador på bakre pärmen. Något lager- och fuktfläckig,
främst i marginalerna. Det extra graverade titelbladet med svaga vita fukt
fläckar. Några utspridda svaga trycksvärtefläckar i övre hörnen och även en
del vikspår därstädes. Pappersförtunning i övre hörnet på s. 345-46 och en åtta
cm lång reva i s. 431-32. Med en raderad gammal namnteckning på titelbladet
och E. H. Pihls namnteckning och numrering på frampärmens insida. *3500
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 1016. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica
3472. Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 16.76. Allt som utkom. I det stiliga extra
graverade titelbladet ingår bland annat ett porträtt av Gustav II Adolf. ”Rättslösheten för
författare och boktryckare framgår även av myndigheternas förfarande med rikshistorio
grafen Widekindis på offentligt uppdrag utarbetade historia om Gustav II Adolf. Sedan
manuskriptet var färdigt avslöt regeringen kontrakt om tryckningen med boktryckaren
Wankijf 1676, men innan det stora arbetet på nära 500 sidor i folio förelåg i tryck var både
författaren och boktryckaren döda. Först 1691 hade Wankijfs änka fått boken färdig för
försäljning, men då ingrep plötsligt såväl ryska som danska sändebudet i Stockholm och
inlade protest mot framställningssättet. Deras klagomål beaktades av regeringen, och trots
att arbetet ark för ark inlevererats till kanslikollegiet i korrektur, granskats och godkänts,

blev hela den tillgängliga upplagan indragen och förd till riksarkivet. Av 830 tryckta exem
plar beslagtog man 763, och detta utan att boktryckaren tycks ha fått någon ersättning för
sin oförvållade och säkert mycket kännbara förlust” (Åhlén, ”Ord mot ordningen”, s. 50).

24. Wilkina saga/ eller historien om konung Thiderich af Bern och hans
kämpar; samt Niflunga sagan; innehållandes några göthiska konungars och
hieltars forna bedrifter i Ryssland/ Polen/ Ungern/ Italien/ Burgundien
och Spanien/ &c. Sive historia Wilkinensium, Theoderici Veronensis, ac
Niflungorum; continens regum atq; heroum quorundam gothicorum res
gestas, per Russiam, Poloniam, Hungariam, Italiam, Burgundiam, atque
Hispaniam, &c. Ex mss. codicibus linguæ veteris Scandicæ, in hodiernam sve
cicam atque latinam translata, operâ Johannis Peringskiold. Sthlm, 1715. Folio.
(14),192,293-300,201-522,(22) s. & 8 tryckta släkttabeller numrerade I-VIII.
Nött hfrbd från 1700-talets slut med upphöjda bind, svart ryggornering och
brun titeletikett. Stänkta snitt. Ryggen skadad överst och nederst samt med en
spricka i övre yttre falsen. En del småfläckar, några råkanter och ett fåtal stu
kade hörn. Titelbladet ngt solkat, bläckfläckar på s. 23-24 och kludd överst på
s. 52, mörk fläck på s. 82, solkig på s. 100-01 och nedtill på s. 112, stora mörka
fläckar i övre hörnet på s. 124-35, mörk fläck nederst på s. 390 och överst på
s. 457-58. Med Karl XV:s blåstpl som hertig på titelbladet, liksom två biblio
teksstplr och en utgallringsstpl från Göteborgs universitetsbibliotek samt en
biblioteksstpl på s. (14). Med Kungliga bibliotekets diskreta duplettmarkering
i blyerts. 
*4500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1352. Fiske Icelandic collection s. 647. Med
isländsk, svensk och latinsk parallelltext. Första utgåvan av ”Didriksagan”. Den isländska
texten ederades huvudsakligen av Gudmundur Olafsson. Den svenska översättningen är
utförd av Bureus, Hadorph m.fl., men reviderades av utgivaren som även översatte sagan
till latin. En ny edition utkom 1850-54 under titeln ”Sagan om Didrik af Bern” och redi
gerad av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Den ursprungligen tyska sagan kom till Norden
under medeltiden och förflyttades i sammanblandning med annat sagomaterial till ett
mer nordisk sammanhang och kompletterades med fabelaktiga kungalängder. Verket fick
inflytande såväl på senmedeltida krönikor som Olaus Petris krönika och senare på t.ex.
Rudbecks ”Atlantica”.

25. WREECH, C. F. von. Wahrhaffte und
umständliche Historie von denen schwedischen Gefangenen in Russland und
Siberien, welchergestalt dieselbe nach dem A.
1709 bey Pultawa in der Ukraine mit denen
russen gehaltenen unglücklichen Treffen, in
ihrer Gefangenschafft, zum Theil von Gott
kräfftig zur Busse erwecket worden, und was
sich insonderheit bey der, von einigen unter
ihnen angerichteten Schule, zu Tobolsky von
Anfange bis zu Ende, wie auch auf ihrer
Zurückkunfft nach erfolgten Friedens-Schluss
begeben hat. Sorø, J. G. Rothe, 1725. 8:o.
(40),480,471-861,(21) s. Titelsidan tryckt i rött
och svart. Samtida ngt solkigt pergamentbd.
Eftersättsbladet urrivet. Gamla anteckningar på insidan av bakre pärmen, där
det även finns ett mindre maskangrepp. Fuktfläckar på övre och främre snittet,
vilka har spritt sig till inlagan som genomgående är fuktfläckig. Ngt lageroch småfläckig. En mängd gamla understrykningar i bläck. Maskhål på de sista
två bladen med mindre textförluster. Med en överstruken förvärvsanteckning

på försättsbladet, daterad den 3 oktober 1729, där det framgår att boken varit
en gåva från överstelöjtnant von Lodhe, Olavus Djurmans namnteckning på
titelbladet och hans förvärvsanteckning på försättsbladet, daterad 1741. Med
Tidöbibliotekets exlibris. 
*6500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6076. En andra upplaga utkom 1728 och
är utökad med ett bihang samt en plansch. En viktig källskrift till de karolinska krigsfång
arnas historia i Ryssland. Curt Friedrich von Wreech kom i svensk krigstjänst 1707 och
tillfångatogs av ryssarna vid Poltava 1709, varifrån han fördes till Tobolsk i Sibirien. Där
grundade han 1714 en skola för krigsfångarnas barn. Det finns flera karoliner med titeln
överstelöjtnant och efternamnet von Lode, varav några var krigsfångar i Ryssland. Enligt
anteckningen fick Olof Djurman boken av trumpetaren Johan Christopher Hake när
denne reste till Finland i samband med kriget mot Ryssland 1741. Olof Djurman (1709-83)
var präst och vid denna tid verksam i Medåker utanför Arboga.
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