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Nyhetslista 20

[Freden i Stolbova 1617.] Fredzfördragh
emillan Swerige och Ryszland, oprättadh uthi Stålbowa åhr 1617. Stockholm, Henrich Keyser, 1651. 4:o. (47) s.
Solkig och fläckig, fuktrand genomgående i övre hörn, små revor. Tagen ur
band.
2500:Libris-Id:12542629. Warmholtz 8614.
Nytryck av Stolbovafreden, den första
tryckningen dock med namnet Stolbowa
i titeln. Stolbovafreden mellan Sverige
och Ryssland 1617 avslutade det långa
kriget i öster och befäste Sveriges ledande ställning i Baltikum. Genom denna
fred kunde Gustav II Adolf koncentrera
sig på den södra fronten, mot Polen och
så småningom Tyskland.
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[Stuhmsdorf 1635.] Pacta Induciarum thet är the sex och tiugo åhrs fördrag- och
stilleståndz punchtar emellan h.ns k. M.tt til Swerige och Sweriges krono etc. etc.
etc. på then ena sijdan och h. konungzl. M.tt til Pålandh och Påland krono etc.
etc. etc. på then andra sijdan beslutne uthi Stumßdorff then 2. sept. style vet. anno
1625. Aff latinen medh flijt förswenskat. Elbingen, Wendel Bodenhausen, (1635).
4:o. (15) s. Genomgående fuktrand. Tagen ur band.
5000:Ej i VD17. Libris-Id:2528521. Warmholtz 8640 not. Stilleståndet i Stuhmsdorf 1635
mellan Sverige och Polen. Den trycktes i en svensk och latinsk parallellutgåva i

Stockholm samma år. Bodenhausen i Elbingen tryckte även en tysk översättning.
Detta är en annan svensk översättning än den som trycktes i Stockholm. Warmholtz
har noterat det feltryckta årtalet, 1625 istället för 1635.
Stilleståndet i Altmark mellan Polen och Sverige som slutits 1629 gick ut 1635. Tidpunkten kunde knappt ha varit sämre för den svenska sidan, som vid den här tidpunkten var hårt pressade i Tyskland. Ett återupptagande av stridigheterna med
Polen måste till varje pris undvikas. Priset blev också högt, men genom att ge upp de
oerhört inkomstbringande preussiska flodtullar man tillförskansat sig 1629 fick man
till en 26-årig förlängning av det välbehövliga lugnet i öster. På detta sätt lyckades
Sverige undvika en militär katastrof, till förmån för en ekonomisk.
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[Stuhmsdorf 1635.] Articul deß Sechsz- und- Zwantzig Jährigen Still-und Friedenstandes zwischen der Königl: Mtt. und Königreich Schweden/ etc. etc. etc. an
einem: Und dan, Der Königl: Mtt. und Krohne Pohlen, etc. etc. etc. am anderen
theill. beschlossen zum Stumßdorff den 2. Septemb: Stylo. vet: Anno 1635. Ausz
dem Lateinischen auffs trewlichste ins Deutsche versetzet. Elbingen, Wendel Bodenhausen, (1635). 4:o. (15) s. Fuktrand i övre marginal, något fläckigt titelblad.
Tagen ur band. Breda marginaler. Bläckpaginering i övre hörn.
6000:VD17:23:272339X. Libris-Id:12328736. Denna tyska upplaga ej hos Warmholtz, men
se 8640. Stilleståndet i Stuhmsdorf 1635 mellan Sverige och Polen. Den trycktes i en
svensk och latinsk parallellutgåva i Stockholm samma år. Bodenhausen i Elbingen
tryckte även en svensk översättning.
Se ovan nr 2.

4 [Wittstock.] Relation, hwadh för en herligh och stoor victorie then rättferdighe
gode Gudh, den 24. septembris uthi thetta åhr 1636. wed Witstock uthi Marck
Brandenburg, förmedelst en hufwudh drabbning eller feldtslacht nådelighen hafwer undt och förlänt hennes Kongl. M:tt til Swerige, under feldtmarschalck Johan
Baners conduicte emoot the chur-sächsische och keyserlighe församblade armeer.
Stockholm, Heinrich Keyser, 1636, 4:o. (8) s. Genomgående fuktrand upptill, fläckigt titelblad. Breda marginaler. Tagen ur band, lös i ryggen.
6000:Libris-Id:9657721. Klemming, Sveriges krig s. 86. Warmholtz 4049. Utkom även
på tyska. Slaget vid Wittstock var en av Johan Banérs största segrar. Brandenburg
eliminerades till följd av slaget i princip helt ur kriget och de efter Pragfreden hårt
pressade svenskarna fick välbehövligt andrum och t.o.m. möjlighet att åter, om än
tillfälligt, besätta stora delar av mellersta Tyskland 1636.
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[Wittstock.] Relation, was vor eine herrliche grosse Victori der gerechte gütige
Gott am 24. Septemb. dieses 1636. Jahrs bey Wittstock in der Marck Brandenburg,
bey vorgangenem Haupt-Treffen, der Königl: Mayst. zu Schweden, unter Conduicte dero Feldt Marschalck Herrn Johann Bannern, wider die Chursächsische und
Kayserische gesambte Armaden aus Gnaden gegönnet und verliehen. Stockholm,
Heinrich Keyser, 1636. 4:o. (8) s. Tagen ur band.
4500:VD17 23:713357R. Libris-Id:9657750. Klemming, Sveriges krig, s. 86. Warmholtz 4049.
Utkom även på svenska.
Se ovan, nr 4.

6 Kort och summarisk berättelse om orsakerne, hwilke man uthaff the swenske officerers; så och uti the tyska siöstäder, och eliest förde discurser förnimmer, hwarföre thet infallet uthi Holsten skal wara skedt. (Stockholm, Keyser), 1644. 4:o. (8) s.
Tagen ur band, oskuren. Med bläcknotering på titelbladet.
3500:Libris-Id: 11289409. Bibl. danica III, sp.
111. Klemming, Sveriges förhållanden,
s. 75. Warmholtz 4178. Utkom även på
tyska. Skriften listar en mängd oförätter som den danske kungen genom åren
ska ha begått mot Sverige och framförallt hur han hetsat andra makter mot
Sverige, såsom t.ex. att han ”uthaff idel
afwund och missgunst, effter högsta
möyjeligheet förhindrat the swenskes
gode rådhslagh och actioner, och ther
emoot stärckt och styfft Churfursten aff
Sachsen uthi sine elaka företagande”.
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[Göteborg.] Copior aff någre breff,
wäxlade emellan konung Christian den
fierde uthi Danmarck, å then ena, och
commendanten uthi Götheborg, wälbördigh Nils Asserson Mannersköld
uppå then andra sijdan. Stockholm,
Henrich Keysar, 1644. 4:o. (8) s. Tagen
ur band. Bläckpaginering i övre hörn.

2500:Libris-Id:2581486. Bibl. danica III, sp.
115. Klemming, Sveriges förhållanden,
s. 70. Warmholtz 4189. Varianten med
tryckort och tryckår. Breven består
av Kristian IV:s upprepade anmodan
till kommendanten Nils Mannersköld
(1586-1655) att ge upp fästningen, och
dennes besked att ”E. K. M:t. medh
sådanne och slijke anmodningar ingen
ting hafwer at hempta.” Breven är daterade 15, 17, 29 och 30 april 1644.
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[Jüterbog.] Kort relation, öfwer then keyserlige hufwud-armèens under general
Gallas, hastige upbråt och afwijkande ifrån sitt läger wid Salströmmen och til
Magdeburg, sampt tagne och undfångne skada och nederlagh aff kongl. may:tz
armèe under feldtmarskalckens her Lindorm Torstensons conduicte. Stockholm,
Henrich Keyser, 1645. 4:o. (4) s. Bläcknotering på titelsidan, fläckig och solkig. Tagen ur band, trasig i ryggen.
2500:Klemming, Sveriges krig, s. 115. Warmholtz 4253. Finns i åtminstone två varianter. Om Lennart Torstenssons seger
över Gallas vid Juterbog. Efter att ha
blivit inringad och utsvulten, i ett befäst
läger vid Bernburg varifrån han ”är worden förorskat utan trumme- och trummette skall, medh största hast, ryckia up
om natten” blev Gallas prompt inringad
igen i Magdeburg. Han försökte rädda
sitt rytteri genom en nattlig evakuering,
som dock katastrofalt misslyckades när
svenskarna hunnit upp dem vid Jüterbog och ”kastat thet således an, at
den keyserlige general feldtmarskalck
leutenanten Enkefort är blifwen fången, jämpte twänne öfwerstar, sampt fäm öfwerste leutenanter, trenne öfwerste wachtmestare, fempton majorer och ryttmestare
tillsamman, förutan capiteiner, leutenanter och nedrigare officerare, etthundrade
tiugu till antaal, och bracht uthi wårt wåld, ett tusend fämhundrade ryttare, eröfrat
trätton standarter, sampt tretusend fämhundrade hästar, medh drängiar och tråßpoickar; föruthan thet som är blifwit i låppet, sampt omkommit eller förskingrat [...].
Hwarigenom then keyserlige hufwud armèen är ruinerat och til intet”.

9 [Westfaliska freden.] Fridz-fördragh, uthaff
Rom. Keys. och Sweriges kon. Maj.ters Maj.
ters sampt thet H. Rom. Rijketz deputerades
chur-furstars och ständers fullmechtige legater, uthi Oßnabrügg then 14. octobris åhr
1648. underskrifwit och medh theras signeten
bekräfftat. Stockholm, Ignatium Meurer, 1649.
4:o. (92) s. Stor men svag fuktrand, naggad i
övre hörn med äldre bläckpaginering. Första
arket skuret i yttermarginal. Tagen ur band,
sista bladet med pappersförlust i innermarginal.
4500:-

Libris-Id:8927915. Warmholtz 8658 not. Den fullständiga svenska texten till freden
mellan Sverige och dess allierade och kejsaren, som förhandlades fram i Osnabrück.
Fredsavtalet färdigställdes den 6 augusti men undertecknades slutligen i Münster
den 24 oktober 1648, samtidigt som Frankrikes och kejsarens avtal undertecknades.
Även ett extrakt utkom på svenska samma år. Ett nytryck kom 1679.

10 [Westfaliska freden.] Nucleus pacis fundamentalis: Eller then tyske fridens allmennelige uthgående hufwudpuncterns
grundlige uthtogh: Såsom han medh begge
croner, Swerige och Franckrijke ingången
och uthi Mönster i Westphalen 24 octob.
1648. alleleds är underskrefwen och försigillerad worden. Utan ort, 1648. 4:o. (15) s.
Stor men svag fuktrand. Tagen ur band.

4000:Libris-Id:9665812. Jögensen s. 6. Warmholtz
8658 not. Denna praktiska sammanfattning
av Westfaliska fredens innehåll i punktform
utkom även i en tysk upplaga.

11 Contract emellan the konglige swenske commissarier, och the tzariske sendebudh
ifrå Ryszland om öfwerlöpare. Som giord och uprättadh bleff uthi Stockholm den
19. octobris, anno 1649. (Stockholm), Henrich
Keyser, (1649). 4:o (13) s. Något anfrätt av fuktrand i övre hörnet. Tagen ur band. Bläcknotering ”No 3” på titelbladet.
3000:Libris-Id:8928360. Jörgensen s. 6. Warmholtz
8617. Drottning Kristina och tsar Alexej gör upp
om att den allmoge som rymt över gränsen mellan Ryssland och Sverige mellan freden i Stolbova
1617 och 1647 skall förbliva undersåtar i det land
de rymt till. Då fler har rymt till Ryssland än
till Sverige skall tsaren dock betala skadestånd
på ”etthundrade och nijotijo tusende rubblar”.
De som överlupit efter september 1647, skall dock ”på begge sidor uthantwardade
blifwa”. Grova straff väntar den som falskeligen hävdar att någon ur den förra kategorin tillhör den senare. Underskriven av Erik Gyllenstierna, Bengt Skytte, Johan
Silfverstierna och Lars Canthersteen.

12 [Livland.] Relation von der zwischen ihre
Königl. Mayest. Lieffländischen Armée,
damahlß uinter conduicte des Hrn. General-Major Friedrich von Löwen, und der
Moßkowitischen Macht, unter Commando
des groß-Woywoden von der Pletzkow
und general, Mattvvie Wasilovvicz Szaremoetovv, beym Städlein Walck, den 9 Junii, anno 1657, vorgegangenen Haupt-Rencontre, und at seiten ihre Königl Mayest.
erhaltenen Herrlichen victorie. [=Rubrik.]
Utan ort, (1657). 4:o. (4) s. Tagen ur band

4500:VD17 23:316346F. Klemming, Sveriges krig,
s. 148. Det finns även en variant med separat titelblad. Utkom även i svensk utgåva.
Ryssland intervenerar i det svensk-polska
kriget genom att anfalla Livland 1656, och
Dorpat erövras. Då pest bryter ut i början av 1657 inställer Ryssland ett planerat anfall mot Riga utan nöjer sig med att härja landsbygden. Den 9 juni möttes arméerna
vid Walk. Svenskarna och den livländska armén under Fritz von Löwe lyckades slå
tillbaka det ryska anfallet och den ryske befälhavaren Sjeremetjev stupade.

13 [Tåget över bält.] (OLIVEKRANTZ,
Johan.) Relation, öfwer det, som sig
uti kongl. may:tz expedition på Fyen
och Seeland tildragit hafwer, ifrån
det hans kongl may:t afreeste ifrån
Wißmar den 5 januarii, til desz hans
kongl. may:t kom hem til Göteborg
den 23 martii, åhr 1658. Stockholm,
1658. 4:o. (27) s. Fuktrand i hörnen,
något mer i det övre. Tagen ur band,
med äldre bläckpaginering i övre
hörn.
6000:Libris-Id: 9581035. Bibl. danica III, sp.
145. Klemming, Sveriges krig, s. 157.
Warmholtz 4656. En av tre tryckvarianter av den berömda krigsrelatio-

nen om tåget över Bält, två trycktes i Stockholm och en i Göteborg. En noggrann
textkritisk genomgång av dem görs av Arne Stade i uppsatsen ”Krigsrelationen om
Tågen över Bält” i ”Carl X Gustaf och Danmark” (1965), där han även slår fast att
Olivekrantz måste vara författaren. Det är en av de viktigaste källorna till tåget över
Bält, skriven mycket kort efter händelserna och ansågs av bl.a. Curt Weibull ha stort
källkritiskt värde. Johan Olivekrantz (1633-1707) hette före adlandet Johan Larsson
Paulin, och var son till ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus. Han var en lärd
jurist och gjorde en snabb karriär, dels inom diplomatin, och dels inom Kanslikollegiet. Bland annat representerade han Sverige vid förhandlingarna i Nijmegen. Hans
karriär avbröts dock 1680 och under enväldet hade han endast mindre uppdrag,
men fortfarande ett stort inofficiellt inflytande, inte minst inom utrikespolitiken.

14 [Freden i Roskilde 1658.] Pacta och fredz-fördrag, emillan kongl. mayt:tt och cronan Swerige, sampt kongl. may:tt och cronan Danmarck, på bäggie sijdor föraffskedade och uprättade uthi Roskild then tiughu och siette februarii anno M. DC.
LVIII. Stockholm, Ignatium Meurer,
1658. 4:o. (24) s. Titelbladets baksida
med svenska riksvapnet i träsnitt. Blad
B3 och C4 hårt skurna i ytterkant med
enstaka bokstavsförluster. Fläckig. Tagen ur band, äldre bläckpaginering i
övre hörn.
3000:Libris-Id:8928664. Warmholtz 8577.
Variant tryckt hos Meurer. Med
freden i Roskilde 1658 nådde Sverige sitt största omfång, med tilläggen
av Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän,
Bornholm och Trondheims län. Bara
två år senare, med freden i Köpenhamn
1660, återgick Bornholm och Trondheims
län till Danmark.

15 [Kuppen i Kurland.] Några sanferdige berättelser om thet tryåhrige stilleståndet
emellan hans kongl. Mayst. til Swerige och then muskowitiske Czaren. Jempte flere andra, om thet littowske- och churländske wäsende. Sampt hufwud-orsakerne,
hwarföre her fäldtmarskalcken Douglasses gräfl. excellentz, hafwer befästningen
Mitow occuperat, och hertigen sampt hertiginnan aff Churland til fånga bortfördt.
(Stockholm, Keyser?), 1659. 4:o. (8) s. Tagen ur band.
7500:-

Jmf Lundstedt I:3. Klemming, Sveriges krig,
s. 168. Nyhetstidning, med rapportering från
Narva 17 och 28 december, från Mittau 18
december och från Riga den 2 oktober coh 19
december 1658. Den avslutas med informationen om att några ”... nyia aviser om thet
danske wäsendet, och ifrån andra orter” skall
komma. Denna kan tänkas ingå i den svit av
”Några Nyia Aviser”, som Lundstedt redovisar som nummer 3, och som utkom mellan
ca. 1655 och 1660. De hade ingen sammanhängade nummerföljd och utkom både under
titeln ”Några Nyia Aviser” och som bihang
med olika titlar, såsom ”Relation”, ”Kort
extract” etc. Den avlutande notisen tyder på
att denna hör till dessa, utan att den är omnämnd av Lundstedt.
Motvilligt, och på kungens order, säkrade den svenske befälhavaren i Kurland,
Robert Douglas, i september 1658 kontrollen över landet genom att helt sonika kidnappa hertigen och hans familj i Mittau (dagens Jelgava i Lettland). Tilltaget var
naturligtvis ett grovt brott mot alla krigets oskrivna lagar och för Sveriges fiender
ett ytterligare bevis för Karl X Gustavs och svenskarnas totala brist på heder. Enligt
denna ”sanferdige” skrift var agerandet naturligtvis väl motiverat och helt rimligt.

16 [Fredstraktat Ryssland 1661.] Ewig-fredzfördragh, emillan Swerige och Ryssland.
Oprättadh uppå tractatz-orten Kardis den
21. dagh uthi junij månadt åhr 1661. Stockholm, Henrich Keyser, 1662. 4:o. (44) s. Tagen
ur band. Äldre bläckpaginering i övre hörn.

2000:Libris-Id:2529278. Warmholtz 8619. Två följdskrifter utkom 1663 resp. 1665. Efter frederna i
Oliva och Köpenhamn återstod bara Ryssland,
och efter hårda förhandlingar beslutades här
att Stolbovafreden fortfarande skulle gälla.
Sverige hade nu fred med alla sina grannar.
Orten Kardis ligger på gränsen mellan Estland
och dåvarande Livland.

17 [Halmstad.] Relation, om dhet som wedh
Halmstadh förelupit är, extraherat aff
en wiss persons skrifwelse, som dhen
actionen bijwistat hafwer, hwilket man
dhen curieuse läsaren wil communicerat
hafwa, til dhes någon närmare underrättelse dher om inkommer. [=Rubrik.]
Utan ort, (1676). 8:o. (4) s. Tagen ur band,
något snedskuren upptill. Äldre bläckpaginering i övre hörn.
4500:Libris-Id:9673835. Klemming, Sveriges
krig, s. 193. Warmholtz 4996. Relationen
är daterad 17 augusti 1676. Slaget vid
Halmstad, som ägde rum den 17 augusti
mellan danska trupper under Jakob Duncan och svenska under Karl XI, var ett
mindre slag men en viktig svensk seger, en
förövning inför slaget vid Lund.

18 [Slaget vid Lund.] Relation om dhen härlige victorie, som dhen högste Gudh hans
kongl. Mayst. aff Swerige och deß rättmätige wapn emoot konungen af Danmarck.
förleden 4. den decemb. 1676. uthi dhet under
Lund förlupne slaget nådigt förlähnt hafwer.
Medh en nogare förteckning än för dhetta på
alla eröfrade estandarder och fahnor, dheszlikest inbrachte fångar; så ock medh hwad
accord Helsingborgz slott kort effter dhetta
slaget til dhe Swenske sigh gifwit hafwer.
Stockholm, Niclas Wankijff, (1676). 4:o. (18),+
(2 blanka) s. Svag men stor fuktrand upptill,
titelbladet även med liten fuktrand i ytterkant.
Tagen ur band.
8000:Libris-Id:9674034 (utan det blanka bladet).
Klemming, Sveriges krig, s. 195. Ej i Warmholtz. Ny och utökad upplaga, med tillägg av
erövrade danska kanoner. Minst två varianter
finns. Det stora slaget vid Lund den 4 december 1676 var det proportionellt blodigaste slaget i Nordens historia. Den svenska segern förhindrade en svensk förlust av
Skåne, Halland och Blekinge, och brukar hyllas som en av stora svenska segrarna.

19 [Bohus.] Relation, wie die Belägerung vor Bahuus, von zweyen, Ihrer Königl. May.
tt von Dennemarck, Deutschen und Nordischen Armèen, unter Commendo des
Herrn Stadthaltern in Norwegen, Graff Guldenlöws vorgenommen; und nach
deme erwähnte beyde Armeèn,
durch Ihrer Königl. May.tt von
Schweden Waffen, under conduicte
Ihrer Hoch-grefl. Excell. des Herrn
Reichs Admiralen Steenbocks,
von der Insul Hysing, und übrigen
ihren Posten abgetrieben, auffgehoben worden. Göteborg, Tideman
Grefwe, 1678. 4:o. (16) s. Pappersrester på titelbladet och med kraftig fuktrand på de tre sista bladen.
Tagen ur band.
3500:VD17 23:720006Z. Klemming, Sveriges krig, s. 211. Warmholtz 5062 not.
Översättning från svenskan, med
uteslutande av specifikationen över
de granater m.m. som slagit ned i
fästningen. Både år 1677 och 1678 föll danskarna under Gyldenlöwe in i Bohuslän.
Båda anfallen slutade med belägring av Bohus fästning. I juli 1678 anlände Carl
Otto Stenbock med svenska förstärkningar till fästningen och belägrarna tvingades
dra sig tillbaka. Vid det laget var det nästan bara en ruin kvar av fästningen.

20 [Patkul.] SOOP, Eric. Der Königl. Maytt. zu Schweden, verordneter Gouverneur über Liefland und die Stadt Riga, General Major über die Infanterie und
Oberster über ein Regiment geworbener Dragouner, Ericus Soop Freyherr, Herr
zu Brunäsz und Saleby. [=Headline.) Dated Riga 13. Dec. 1692. (Riga, 1692). Folio.
Ettbladstryck. Vikt, med ett minimalt hål i vecket. Tagen ur band och monterad
på papper i övre vänsterkant, liten reva i övre vänstra hörnet.
12000:Ej i VD17. Efterlysning proklamerad av ståthållaren i Riga Eric Soop att kapten
Reinholdt Patkul, som hemligen flytt från Stockholm och som troligen kommit till
Livland, är fågelfri och att ingen får hjälpa eller härbärgera honom utan han skall
omedelbart rapporteras och fängslas ”... dass niemand obgedachten Capitain Patkul
annehmen oder beherbergen, noch verheelen, sondern wo derselbe allhier in diesem
königl. General Gouvernemente gefunden würde, anhalten und gebühren angeben
soll, damit Er in sichere Verwahrunn genommen, und bisz zuer fernern Verordnung
behalten werden könne”.

En process mot Johann Reinhold Patkul och de andra ledande livländare som i
Stockholm protesterat mot godsreduktionen i Livland inleddes i Stockholm mars
1694. Under rättegången ansökte Patkul om nåd men då ansökan avslogs flydde han
från Stockholm. I december 1694 dömdes han i sin frånvaro att mista högra handen,
samt ära, liv och gods. Hans medanklagade dömdes också till döden, men benådades med sex års fängelse. Som bekant blev Patkul inte tillfångatagen i Riga utan dök
efter ett tag upp hos August II i Dresden. Den svenska ”rättvisan” fick vänta till 1706
innan den kunde göra upp med den store landsförrädaren.

21 [Karl XI.] Kort berättelse om den
stormächtigste och uti åminnelse glorwyrdigste konungs konung Carl den
elloftes Sweriges, Giötes och Wändes
konung &c, &c. &c. begrafning, som
skedde i Stockholm och Ridderholms
kyrckian den 24 novembris åhr 1697.
Stockholm, kongl. booktr. hoos sal
Wankifs enkia, (1697). 4:o. (28) s. Lagerfläckar och med fläckar på titelbladet samt äldre bläckpaginering i övre
hörn. Tagen ur band.
2500:Hesse 1088. Libris-Id:8848592. Innehåller på slutet två sidor med beskrivning
på de tre medaljer som gjordes till begravningen och hur de delades ut.

22 (HERMELIN, Olof.) Discussio criminationum, quibus usus est moscorum czarus, cum bello Svecis, contra jusjurandum, & nuperrime datam fidem, illato prætextum quæreret. Anno MDCC. Stockholm, B. Nicolai Wankifwj. J. H. Werner.
F., (1701). 4:o. 122 s. Titelbladet sönderivet och lagat, med textförlust, och med svag
fuktrand i övre hörn samt fläckar de tre första bladen. Ett extra titelblad löst bifogat. Sammanbunden med:
(HERMELIN, Olof.) Veritas a calumnis vindicata, seu ex parte sacra regiae majestatis sveciæ justissimum responsum, quo nefandæ artes et calumniae regis Poloniae, quibus injustissimum, & divinis humanisque juribus maxime detestabile,
bellum infucare nititur, et contra pacta conventa, praestitumque juramentum, reipublicae, cui praeest, libertatem si poterit, simul opprimere, manifestantur. Anno
reparatæ per Christum salutis M DCC. (Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1700.) 4:o.
(8),+ 142,+ 38 s. Liten papperslagning s. 45-46, fläckar i sista paginerigsföljden. Med
Gustaf Celsings namnteckning på titelbladet. Fint ljusbrunt hfrbd från mitten av
1700-talet, med guldornerad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett, stänkmarmorerade snitt. Från Biby.
4500:Klemming, Sveriges förhållanden, s. 281 resp 284. Warmholtz 5257 resp. 5245. Olsson s. 178. Två viktiga propagandaskrifter av Olof Hermelin ur diplomatfamiljen
Celsings bibliotek på Biby! ”Discussio criminationum” var - vid sidan av ”Examen
causarum” - Hermelins viktigaste stridsskrift, med udden riktad mot såväl August
i Polen som mot Peter i Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till
Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det
svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ...”novos Attila novosque Ta-

merlanes...”, mänsklighetens gissel. Såväl Warmholtz som Klemming anger felaktigt
1700 som tryckår. Sven Olsson har dock visat att skriften inte trycktes förrän sensommaren 1701. Hermelins andra stora propagandanummer, “Examen causarum”,
hade som främsta syfte att rättfärdiga Sveriges sak gentemot August i Polen. Det
gjorde Hermelin genom att framhäva konung Augusts brott mot ”pacta conventa”,
framfört med “...förkrossande sarkasmer och glänsande ciceroniansk retorik...”, för
att citera Sven Olsson. Kung August lät svara med skriften “Justae vindicae” - av
svenskarna kallad “det polska manifestet” - vilken spreds framförallt i Holland. Till
svar på denna författade Hermelin “Veritas a calumnis vindicata”, där argumenten
från “Examen causarum” återkommer tillsammans med ett stort antal “Testimonia”, som stödjer den svenska argumentationen.
Familjen Celsing, faderns Gustaf och hans söner, Ulric och Gustaf, var alla diplomater och huvudsakligen stationerade i Konstantinopel. Familjens gård Biby i Södermanland har framförallt varit berömt för den stora samlingen av turkisk konst
som sönerna sammanbragte där. Det är troligen fadern, Gustaf d.ä. (1679-1743), som
köpt eller fått dessa två skrifter. Han var vid tiden anställd vid Kammarkollegiet och
avancerade mot Kansliet och bör ha känt Olof Hermelin. Han deltog i fälttåget från
1707 och följde efter nedelaget vid Poltava kungen till Bender, varifrån han på hösten
1709 skickades till Konstantinopel. Han är huvudperson i en av berättelserna i Heidenstams ”Karolinerna”.

