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otfried czaika

Plinius världshistoria med Agricolas ägaranteckning1
Ett fynd i Roggebibliotekets samlingar

F

inlands reformator var en ytterst bildad
man. Med hans skoltid i Viborg började
en process som kan beskrivas med den
postmoderna föreställningen om ett ”livslångt
lärande”. Mikael Agricola var inte bara under
sin tid som student i Wittenberg delaktig i den
tidigmoderna res publica litteraria, dvs. den ”lärda
republiken” som omfattade den bildade eliten i
Europa, han ingick därutöver också i ett allmän
europeiskt receptionssammanhang. Om detta
vittnar till exempel Mikael Agricolas verk, som
orienterar sig i det bibliska såväl som i det antika
arvet och dessutom i samtidens nyaste idéhistoriska utvecklingar, i synnerhet humanismen och
reformationen.2 Undervisningen Agricola fick i
Viborg och Wittenberg, föreläsningarna han hörde och böckerna han läste bildade således grunden för ett långt, och för nordiska förhållanden
dessutom jämförelsevis rikt, författarskap.
Simo Heininen har under ett helt akademiskt
liv nitiskt granskat Mikael Agricolas liv, verksamhet och författarskap. Tack vare dessa vetenskapliga insatser har vi till exempel fått mycket bättre
och livfullare kännedom om Agricolas studier,3
hans gärning som bibelöversättare och kommentator4 eller hans användning av humanistiska texter som till exempel Erasmus bönbok i Agricolas
finskspråkiga motsvarighet Rucouskiria.5
Simo Heininen har också vid flera tillfällen
sammanställt de än idag bevarade böcker som ingick i den finske reformatorns bibliotek.6 Uppen
barligen har enbart en liten del av Agricolas
böcker bevarats intill vår tid. Det är mest antika
författares verk, som ansågs vara tidlösa, och/eller

verk utgivna i folioformat, som eftervärlden betraktade som tillräckligt värdefulla för att bevara,
som idag utan tvekan kan hänföras till Agricolas
bibliotek. Mer praktiska verk, till exempel böcker
som användes för översättning av bibliska texter
eller fromhetslitteratur som bönböcker, har sällan ansetts vara tillräckligt viktiga för att sparas i
privata eller offentliga bibliotek.
Den lista av tio band (innehållande sammanlagt 15 verk) som hittills har varit kända ur den
finske reformatorns bibliotek kan nu utökas
med ytterligare ett verk som påträffats i Rogge
biblioteket i Strängnäs, nämligen en folioutgåva
av Plinius d.ä:s monumentala verk Historia Mundi
eller Historia naturalis.7 Boken trycktes år 1535 av
Hieronymus Froben d.ä. och Nikolaus Episcopius
d.ä. i Basel.8 På titelbladet antecknade Mikael
Agricola med rött bläck följande mening:
Michaelis Agricolae de Torsby liber, Wittembergæ
emptus sesquinquatuor aureis anno dni mdx x x ix.
(Mikael Agricola från Torsby köpte boken i Wittenberg till ett pris av 4 ¼ gulddaler i Herrens år 1539)

I sin studiestad Wittenberg köpte Agricola alltså
mellan 1537 och 1539 sammanlagt tio böcker som
blev (eller redan vid inköpstillfället var) sammanbundna i sex volymer.
Även Bertil Eriksson Ljuster (d. ca 1598), som
bland annat var skrivare i hertig Johans kansli
1556–1561 och även senare stod i Johan III:s tjänst,
ägde ett exemplar av Plinius Historia mundi.9
Med stor sannolikhet rör det sig om det av Agricola 1539 i Wittenberg inköpta exemplaret av
Pliniusutgåvan, som senare hamnade i Ljusters
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bibliotek. Ljusters boksamling omfattade nämligen bland annat ett exemplar av Agricolas
översättning av Nya testamentet och ett exemplar av Johannes Bugenhagens psalmutläggning
(In librum Psalmorum interpretatio, Basel 1524).10
Bugenhagens psalmutläggning bär på titelbladet
både en ägaranteckning av den finske reformatorn och av Bertil Eriksson Ljuster. Till skillnad
från Bugenhagens psalmutläggning, där ägar
anteckningen vittnar om att Ljuster köpte boken
1544 i Åbo, saknas dock en jämförbar anteckning i Plinius bok. Det förefaller dock ändå som
mycket sannolikt att Ljuster övertog flera böcker
ur Agricolas boksamling, däribland Bugenhagens
psalmutläggning och Plinius Historia mundi.
En detektivhistoria – Exemplarets väg
till Roggebiblioteket
Bokens senare öden går bara delvis att rekon
struera. Under mina efterforskningar som åtminstone delvis kan upplysa oss om bokens väg
från Finland till Strängnäs har jag stött på en
urklippt ägaranteckning, en försvunnen katalog
från 1795 och en enbart sekundärt rekonstruerbar korrespondens mellan Uppsala universitetsbibliotek och biblioteket i Strängnäs som fördes
1936. Trots att det finns en del svarta hål i detta
arbete är det ändå möjligt att återskapa en hel del
intressanta detaljer som rör Agricolas exemplar
av Plinius Historia Mundi.
Den ursprungliga inbindningen till Plinius
bok har inte bevarats. Boken är inbunden i ett
mycket anspråkslöst pappband som antagligen
härstammar från 1800-talet. En del av titelbladet
har någon gång under de senaste århundradena
blivit rekonstruerad. Under impressum på titelbladet har en pappersbit som antagligen burit en
ägaranteckning skurits ut. Denna bit har senare
ersatts med papper som klistrats på titelbladets
versosida. I detta sammanhang är det en intressant
iakttagelse att även ur titelbladet till den utgåva
av Aristoteles’ verk som ägdes av Mikael Agricola
och som idag är en del av Kungliga bibliotekets
samlingar har några delar klippts bort. Titelbladet till Aristotelesutgåvan rekonstruerades dock
till skillnad från Pliniusutgåvan inte. Det måste
således – både på Plinius- och Aristotelesutgåvans
titelblad – ha funnits provenienser som antagligen tillkommit efter Agricolas tid. Dessa ägar
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anteckningar värderades av eftervärlden antingen
som inte värda att bevara, respektive till och med
som så pass olämpliga att de togs bort eller – i raka
motsatsen till detta – som så viktiga att de klipptes
ut för att sparas i en särskild autografsamling. Det
är visserligen möjligt att Bertil Eriksson Ljusters
namnteckning fanns på de bortklippta delarna
av både Aristotelesutgåvan och Plinius Historia
mundi. Det kan dock likaväl ha varit en helt annan, antagligen senare, ägare än Ljuster som hade
förevigat sig på böckernas titelblad. Den eller de
som klippte ut provenienserna på titelbladen har i
alla fall lyckats med sitt syfte. Vi kommer nog aldrig att få reda på vem det var som ägde böckerna
efter Mikael Agricola.
Frågan, när den av Mikael Agricola ägda Pliniusutgåvan kom till Roggebiblioteket i Strängnäs
går bara delvis att besvara. Problemet i detta sammanhang är inte att det finns två exemplar av Plinius Historia Mundi, tryckt i Basel 1535, i Roggebiblioteket, eftersom ett av exemplaren tydligen
var en del av C. J. Lundvalls boksamling, som förvärvades under 1800-talets mitt.11 Katalogen över
Lundvalls boksamling förtecknar ett exemplar
av Plinius Historia Mundi tryckt år 1535. Katalog
posten över detta exemplar redovisar dock en felaktig tryckort, istället för Basel anges Venedig.12
Själva boken, alltså exemplar två av Plinius världshistoria, tryckt i Basel 1535, som finns i Roggebiblioteket vittnar dock om att det var Baseltrycket
som ingick i Lundvalls samling och att uppgiften
om en i Venedig tryckt utgåva är felaktig: på bokpärmens insida till exemplar två av Baseltrycket
finns nämligen C. J. Lundvalls namnteckning.13
Det är således utan tvivel möjligt att fastställa att
exemplar nummer två av Plinius Historia Mundi
ur Roggebibliotekets samlingar hamnade i bibliotekets ägo i samband med förvärvet av Lundvalls boksamling, och att detta exemplar inte är
det som bär Agricolas ägaranteckning.
Dessutom kan vi fixera en terminus ante quem,
alltså en ungefärlig tidpunkt före en händelse,
som med absolut säkerhet vittnar om att exemplaret med Agricolas ägaranteckning redan fanns
i Roggebibliotekets samlingar. Tre kataloger över
Roggebibliotekets bestånd från 1800-talets första
hälft förtecknar ett exemplar av Plinius Historia
Mundi tryckt år 1535 i Basel. Även om det inte
finns någon hänvisning till proveniensen i dessa
kataloger kan vi vara alldeles säkra på att det rör

sig om den bok som ägdes av den finske reformatorn eftersom det andra exemplaret kom senare, i
samband med förvärvet av Lundvalls samling till
Roggebiblioteket. Redan F. W. Brannius handskrivna Katalog öfver Strengnäs Gymnasii Biblio
thek, som påbörjades i början av 1800-talet, redovisar ett exemplar av Plinius världshistoria.14 Även
i Isak Samuel Widebecks Katalog öfver Strängnäs
Gymn. Bibl.15 och i Jonas Otto Ponténs katalog
finns boken med.16 Den äldsta katalogen, Förteck
ning öfver Strengnäs Kongl. Gymn. Bibl. Upprättad
år 1795 af Pet. Hedenius (Catalogus Bibliothecae
Gymnasticae),17 påträffades inte vid en genomgång av Roggebibliotekets äldre kataloger i april
2010.18 Eftersom Brannius katalog är bara några
år yngre än Hedenius dito kan vi dock fastställa
att Agricolas exemplar av Plinius världshistoria
redan omkring år 1800 befann sig i Strängnäs.
Boken måste alltså ha kommit till samlingarna
innan Brannius upprättade sin katalog. Möjligen
fanns boken redan år 1795 i Strängnäs Gymnasiebibliotek, när Hedenius katalogiserade bokbeståndet där.
Därmed har vi alltså möjlighet att teckna bokens itinerarium som följande: efter tryckningen
år 1535 i Basel såldes boken 1539 till Mikael Agricola i Wittenberg. Agricola torde ha haft boken
med i bagaget när han reste hem til Finland under
sensommaren 1539. Omkring århundradets mitt,
kanske efter Agricolas död år 1557, torde boken ha
hamnat i Bertil Ericsson Ljusters ägo. Efter Ljusters död 1598 är det i nuläget alldeles omöjligt att
spåra bokens vidare öden. Först omkring år 1800
kan den beläggas i Strängnäs Gymnasiebiblioteks samlingar. Hur och när Pliniusutgåvan med
Agricolas namnteckning kom dit kan i nuläget
inte avgöras.
I Ponténs katalog finns följande notis på baksidan av katalogbladet där Baselutgåvan från år
1535 är förtecknad:
Bibl. Lektor H. Löw D. 18/12 1936: Detta är en kopia av
originalbladet av Nominalkatalogen. Originalbladet,
troligen skrivet av f.d. Pastor Andersson (Lektor Fehrs
hjälpare i Stiftsbiblioteket), sändes till Bibl. A.B. Carls
son, Uppsala, d. 18 dec 1936 som intyg att Strängnäs bib
lioteket icke hade mer än ett ex av Baseltrycket 1535.

År 1936 hade alltså en skriftväxling mellan Alfred
Bernhard Carlsson vid Uppsala universitetsbib-

liotek och H. Löw vid Roggebiblioteket ägt rum.
I samband med denna skriftväxling styrktes med
originalbladet ur katalogen att det enbart fanns
ett exemplar av Baseltrycket 1535 i samlingarna.
Det är mycket egendomligt att ett originalblad
skickades till Uppsala. Sedan kan vi undra varför
bibliotekarien i Strängnäs med hjälp av originalbladet styrkte att det enbart fanns ett exemplar, då
det i verkligheten vid denna tid redan sedan flera
årtionden tillbaka faktiskt fanns två exemplar av
samma utgåva. Möjligen hade Löw aldrig granskat uppgifterna som finns på böckernas titelblad
och trodde på den felaktiga uppgiften om tryckorten i katalogen över Lundwalls boksamling. Eller så kamouflerade han helt medvetet gentemot
sin kollega i Uppsala det faktum att det fanns
två exemplar av samma utgåva i Strängnäs. Att
skicka iväg ett originalblad ur katalogen och samtidigt inte berätta för mottagaren att det fanns en
dubblett som enbart redovisas i en annan katalog
hade varit ett mycket bra knep för att mörka de
faktiska förhållandena. Men varför skulle han
ha gjort detta? Eller var det så att exemplaren i
Strängnäs fanns uppställda på två olika platser i
hyllorna och att Löw hade dålig kännedom om
samlingarna och katalogerna? Kanske utgick han
ifrån Ponténs katalog, som enbart förtecknar ett
exemplar, och nöjde sig med denna uppgift?
En ytterligare fråga är varför Alfred Bernhard
Carlsson i Uppsala överhuvudtaget ville ha uppgiften om 1535 års tryck av Plinius världshistoria.
Svaret fanns antagligen i korrespondensen mellan Löw i Strängnäs och Carlsson i Uppsala. Denna korrespondens är dock tyvärr inte bevarad.19
Uppsala universitetsbibliotek äger två exemplar
av Plinius världshistoria, tryckt 1535 i Basel. Båda
exemplaren, som redovisas redan i Aurivillius
katalog,20 finns även i skrivande stund i Uppsala
universitetsbiblioteks samlingar.21 Eftersom inget
exemplar saknades i Uppsala, kan det knappast
ha varit av den anledningen som Carlsson sökte
boken i andra svenska bibliotek.
Korrespondensen rörande Plinius världshisto
ria som fördes mellan Strängnäs och Uppsala
år 1936 blir faktiskt ytterst spännande om vi tar
hänsyn till det faktum att Alfred Bernhard Carlsson själv hade forskat en del om Mikael Agricolas
bibliotek.22 I samband med detta hade han uppmärksammat flera böcker i svenska bibliotek som
tidigare hade tillhört Mikael Agricola.23 Var det
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kanske så att Carlsson hade någon uppgift om att
Agricola hade ägt ett exemplar av Plinius Historia
Mundi 1535 och att han systematiskt letade efter
detta exemplar i Strängnäs?
Handskrivna marginalanteckningar
i Plinius Historia Mundi
Förutom ägaranteckningen på titelbladet finns
det en hel del anteckningar i det exemplar av
Plinius Historia Mundi som ägdes av Mikael Agricola. Så långt jag kan avgöra saken härrör bara
en liten del av anteckningarna från Agricola själv.
Några anteckningar kommenterar ett par ställen
i den åttonde boken av Plinius verk som sysslar
med Skandinavien.24 Dessa måste ha tillkommit
över etthundra år efter Agricolas död. På sidan
132 införde en senare läsare nämligen följande
hänvisning: ”[…] hac de re vid. Rudbeckius” (”[…]
om den saken se Rudbeckius.”). Kommentaren
är alltså en hänvisning till Olof Rudbeckius’ At
lantica som publicerades mellan 1677 och 1702.25
Samma hand som tillade denna och en del andra
kommentarer i Strängnäsexemplaret av Plinius
världshistoria torde också ha skrivit den längre
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texten som återfinns under bokens kolofon. Skribenten påpekar där att Plinius berättelser om
Skandinavien i flera avseenden är felaktiga eller
ofullständiga.26
Även om det är omöjligt att säga vem det var
som förde in dessa anteckningar vittnar dessa annotationer ändå om att det fanns en ägare respektive läsare omkring eller efter år 1700. Det finns
antagligen flera ”missing links” mellan Bertil
Eriksson Ljuster och det första omnämnandet av
Pliniusutgåvan i Strängnäs Gymnasiebibliotek.
En av dessa okända ägare hade alltså läst boken
efter att Rudbeck hade publicerat sin Atlantica.27
Men tillbaka till den finske reformatorn Mikael Agricola. De anteckningar som jag hittills med
stor säkerhet kan identifiera som Mikael Agricolas är cirka en handfull korta hänvisningar – förutom en mycket utförlig som finns under ägaranteckningen på titelbladet.28 Bortsett från den
längre texten på titelbladet är Agricolas anteckningar fåordiga, men de vittnar ändå om hans
bildning och intressen. Det är skärningspunkten
mellan det antika och det kristna arvet som Agricola kommenterar. Till exempel hittar vi i marginalerna anteckningar av Agricolas hand som De

Deo diversa opinio (sv. Om Gud [ fanns/finns] olika
uppfattningar), Fortuna, Platon, Zoroaster eller Mo
ses. Att Agricola som sann humanist förenade det
antika med det kristna visar i synnerhet texten på
titelbladet, ett latinskt citat ur Gamla testamentet
(Första Kungaboken 4, 33–34). I modern svensk
översättning lyder citatet som följer:29
Han [Salomo] talade om växterna, alltifrån cedern
på Libanon till isopen som växer ut ur muren. Han
talade om fyrfotadjur och fåglar, om kräldjur och
fiskar. Från alla folk kom man för att lyssna till Salomos vishet, och alla jordens kungar skänkte honom
gåvor när de lyssnat till hans vishet.

Bibelcitatet som Agricola har skrivit på titelbladet
parallelliserar Salomon och hans historiska kunskaper med Plinius historiska berättelser. Titelbladet till Plinius världshistoria visar således den
kristna kyrkans vedertagna konsensus sedan
antiken, som implementerade den antika tradi
tionen i den egna historiska berättelsen. Därmed
illustrerar titelbladet samtidigt i ett nötskal det
som andra källor, som till exempel Mikael Agricolas verk eller hans bibliotek på ett liknande sätt
berättar: att den finske reformatorn var del av ett
allmäneuropeiskt receptionssammanhang som
även under 1500-talet omtolkade både den antika
och den bibliska traditionen.
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Bilaga – Agricolas bibliotek 30
1 Martin Luther, Enarrationes seu postillae […].
Strassburg: Georg Ulricher 1530 [VD16 L 5664].
Ägaranteckning på titelbladet: Michaels Olaui Agri
colae. Sesquisex marcis Emptus. Anno 1531.
Linköpings stifts- och stadsbibliotek

2 Hermannus Torrentinus, Orationes familiares
et elegantissimae ex omnibus Publii Ovidii libris selectee
[…]. Köln: Petrus Quentel 1525 [saknas hittills i VD
16]. Sambunden med (3) och (4).
Lyceibiblioteket i Vasa

3 Valerius Maximus, Dictorum et factorum memo
rabilium libri novum. Schlettstadt: Lazarus Schürer
1520 [VD16 V 136]. Sambunden med (2) och (4).
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Olaui Agri
colae Liber, duodecim öris Emptus Abo Anno domini
Mdxxxii.

8 Strabo, Geographicorum commentarii […], Basel:
Valentinus Curio 1523 [VD16 ZV 16841]. Sambun
den med (9) och (10).
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
Liber Emptus Witebergae Aureis tribus cum dimidio
Anno domini 39. Aprilis 3.
Nationalbiblioteket Helsingfors

9 Gaius Iulius Solinus & Pomponius Mela, Re
rum toto orbe memorabilium thesaurus […]. Basel: Mi
chael Isengrin & Henricus Petri 1538 [VD16 S 6968].
Sambunden med (8) och (10).
Nationalbiblioteket Helsingfors

10 Joachimus Vadianus, Epitome trium terrae par
tium […]. Zürich: Christopher Froschauer 1534 [VD16
V 20]. Sambunden med (8) och (9).
Nationalbiblioteket Helsingfors

Lyceibiblioteket i Vasa

4 Erasmus Roterodamus, Encomium matrimonii,
Encomium artis medicae […]. Basel: Johannes Froben
1518 [VD16 E2809]. Sambunden med (2) och (3).
Lyceibiblioteket i Vasa

11 Aurelius Augustinus, Omnium operum […] epi
tome [… ]. Augsburg: Heinrich Steiner 1537 [VD16 A
4156]. Sambunden med (12).
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
Liber Anno domini 1539 emptus Witembergae.
Härnösands gymnasiebibliotek

5 Diogenes Laertios, De vita et moris philosopho
rum […]. Köln: Eucharius Cervicornus 1535 [VD16
D 1838].
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
de Torsby liber Witebergae emptus aureo renensi. Anno
1537. På inbandet tryckt i svart: MI AG 1539.

12 Altercatio synagogae et ecclesiae […]. Köln: Mel
chior von Neuß 1537 [VD16 A 1996]. Sambunden
med (11).
Härnösands gymnasiebibliotek

Nationalbiblioteket Helsingfors

6 Cato, Varro, Columella & Palladius, Libri de
re rustica […]. Basel: Johannes Herwagen 1535 [VD16
L 1578]. På bandet tryckt i svart: MI AG 1539.
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae de
Torsby liber. Witebergae iij aureis emptus. Anno 1538.
Fanns år 1925 i Per Hiertas ägo.31 Därefter i Alfred
Bernhard Carlssons ägo. Såldes 2009 av Rönnells
Antikvariat i Stockholm till en boksamlare i Finland.
7 Aristoteles, […] Opera […]. Basel: Johannes
Oporinus 1538 [VD16 A 3282].
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
de Torsby Liber Witebergae tribus aureis cum dimidio
Emptus. Anno domini 1539. Februarij vigesima quinta.
Kungliga biblioteket
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13 Actius Plautus, Comaediae viginti […]. Lyon:
Sebastian Gryphius 1537.
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
de Torsby Liber Witebergae ij aureis emptus Anno etc
1539.
Uppsala universitetsbibliotek

15 Sebastian Münster, Cosmographia, Beschrei
bung aller Lender […]. Basel: Henricus Petri 1544
[VD16 M 6689]
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
– Anno 1545 Iunii 20 in usum Clementis Henrici –
Nyeslote praefecti in pignus necessitudinis.
Stockholms universitetsbibliotek

14 Gaius Plinius, Historia Mundi […]. Basel: Hie
ronymus Froben d.ä. & Nikolaus Episcopius d.ä.
1535 [VD16 P 3537].
Ägaranteckning på titelbladet: Michaelis Agricolae
de Torsby liber, Wittembergæ emptus sesquinquatuor
aureis anno dni mdxxxix.

16 Johannes Bugenhagen, In librum Psalmorum
interpretatio […]. Basel: Adam Petri 1524 [VD16 B
3137].
Ägaranteckning på titelbladet (i runskrift): ”Laurentii
Beati Agricole Liber de Torsbii”.

Roggebiblioteket Strängnäs

Kungliga biblioteket

noter
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2. Simo Heininen, Mikael Agricola: Elämä ja teokset (Helsingfors, 2007).
3. Simo Heininen, Die finnischen Studenten in Wittenberg 1531–
1552 (Helsingfors, 1980).
4. Simo Heininen, Mikael Agricolan Vanhan Testamentin summaariot (Helsingfors, 1993); Simo Heininen, Mikael Agricola raamatunsuomentajana (Helsingfors, 1999); Simo Heininen, Mikael
Agricolan Vanhan testamentin reunahuomautukset, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura (Helsingfors, 2008).
5. Simo Heininen, Mikael Agricola ja Erasmus Rotterdamilainen,
Helsingfors 2006; för bönboken se även: Simo Heininen, ”Mikael
Agricolan pyhimyskollehdat”, Suomen kirkkohistoriallisen seuran
vuosikirja/Finska kyrkohistoriska samfundets tidskrift 70–71 (Helsingfors 1980–1981), s. 38–63.
6. Simo Heininen, ”Mikael Agricolan kirjasto”, i Mundus librorum: Kirja- ja oppihistoriallisia tutkielmia / Bok- och lärdomshistoriska uppsatser, red. Pentti Laasonen, Esko Häkli, Anto Leikola
& Tapio Markkanen (Helsingfors, 1996), s. 59–76; Simo Heininen,
”Ulkomaisen kirjallisuuden tulo Suomeen 1531–1600”, Suomen
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja/Finska kyrkohistoriska samfundets tidskrift 80–81 (Helsingfors, 1990–1991), s. 35–44; Simo
Heininen, ”Turun lukion kirjasto”, Suomen kirkkohistoriallisen
seuran vuosikirja/Finska kyrkohistoriska samfundets tidskrift 75
(Helsingfors, 1985), s. 15–36; Simo Heininen, Mikael Agricola: Elämä ja teokset, s. 36–351.
7. Per-Olof Samuelsson, Inkunabler och 1500-talstryck (”Vaggtryck och Koltålderstryck”) i Roggebiblioteket, 3. uppl. (Strängnäs,
2009), s. 27, 76, 81, 97. Katalogens första upplaga trycktes redan
1996, med samma hänvisning till Agricolas ägarskap av Plinius
utgåva som i den citerade upplagan. Proveniensen förtecknas även
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