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Äldre svensk topografi

Det nya året inleds med en rikt illustrerad 
cyberkatalog som innehåller 60 poster äldre 
svensk topografisk litteratur. Det är ett fint 

urval från 1656 till 1875 där många av klassikerna på 
området trängs, alltifrån Bagge och Bexell till Wit-
tingh och Åhstrand. Här återfinns även en del rese-
skildringar författade av bland andra Linné, Marryat, 
Ogier och Outhier. Av den sistnämnda finns både 
kvarto- och oktavupplagan. Vidare innehåller katalo-
gen en del 1800-talsromaner med topografiska motiv, 
företrädesvis från Stockholm.

Många av posterna härrör ur fina topografiska bib-
liotek som har tillhört samlare som Bengt Bernström, 
Arvid och Rosa Hernmarck samt Fredrik Vult von 
Steijern, liksom ur herrgårdsbibliotek som Biby, Säby-
lund och Vegeholm. 

God fortsättning på det nya året!

Mats Rehnström

Jakobsgatan 27 nb | Box 16394 | 103 27 Stockholm | tel 08-411 92 24 | fax 08-411 94 61
e-post: info@rehnstroem.se | www.matsrehnstroem.se

öppet torsdagar 15.00–18.30

nyhetsbrev 305
 moderniteter

25 september 2017

a n t i k va r i at  m at s  r e h n s t r ö m

Hej!

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter 
från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och 
konsthantverk från perioden 1885–1965 med start i opponenternas utställ-

ningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
Flera kataloger dokumenterar konst och konsthantverk som visades på olika stora 

svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, Göte-
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.

Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också  
i urvalet.

Med vänliga hälsningar! 

mats rehnström



1. (ARFWEDSON, C. D.) Wadstena kloster. Histo-
risk roman af författaren till ”Förenta staterna och Ca-
nada”, ”Konung Carl XI och hans gunstlingar”, ”Scener 
i Nord-Amerika”, m.fl. I-II. Sthlm, J. Beckman, 1848. 8:o. 
(6),312 + 503 s. Smutstitelbladet tryckt i rött och svart. 
Två stiliga lackade och marmorerade mellanbruna hfrbd 
med breda upphöjda bind, guldornerade ryggar och 
mörkröda titeletiketter respektive del etiketter (Hedberg, 
1927). Övre guldsnitt, i övrigt endast putsade snitt. Samt-
liga tryckta omslag medbundna, det främre till första de-
len med A. Bonniers förlagsstpl och det främre till andra 
delen med lagad reva. Omslagen lätt solkiga. De första 
sex sidorna lätt bruntonade. Båda del arna med minimal 
fuktrand i övre hörnet. Mycket fint ex. ur Bengt Bern-
ströms bibliotek.  *3500
Utgiven på Albert Bonniers förlag. Smutstiteln i första delen har ti-
teln tryckt i rött samt ett citat från ”Then gambla rijm-krönikan”. 
Carl David Arfwedson (1806-81) disputerade 1825 under Geijers 
presidium på en avhandling om Nya Sverige i Nordamerika. Han 
vistades flera år i utlandet, i synnerhet i Nordamerika där han stan-
nade 1832-34, vilken vistelse ligger till grund för hans verk ”Förenta 
staterna och Canada, åren 1832, 1833 och 1834”. Han blev senare 
amerikansk konsul i Stockholm. Då hade han redan blivit aktiv del-
ägare i familjeföretaget Tottie och Arfwedson, som drev grosshandel 
och bankirverksamhet. 1867 lades dock verksamheten ned efter stora 
förluster.

2. BAGGE, J. F. Beskrifning om upstaden Örebro. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1785. 8:o. (16),132,(2),133-
324,(2) s. & 6 utvikbara grav. plr & 1 utvikbar grav karta. 
Med en inklistrad gravyr på s. 15. Elegant marmorerat 

och lackat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldorne-
rad rygg och blekblå titeletikett (Hedberg). Ramtryck 
på pärmarna med bladslingor, kantförgyllning och inre 
förgyllda denteller. Röda snitt. I skinnskodd och fodrad 
marmorerad pappkassett. Inlagan har en del lagerfläckar, 
vilka dock ger ett blekt intryck eftersom inlagan up-
penbarligen blivit tvättad. Tre namn i landshövdinge-
listan tillagda med blyerts i marginalen på s. 148. Fredric 
Klingspors namnteckning. Ex. på stort och tjockt papper 
ur Bengt Bernströms bibliotek.  *9000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5827. Teijler Litteratur om 
Örebro län 4369. Harbe Litteratur om Västernärke s. 3. Hesse Svensk 
numismatisk bibliografi 495. Planscherna, varav några är signerade Fr. 
Akrel, avbildar bland annat Örebro kyrka och slott samt planritningar 
över staden. J. F. Bagge (1744-1805) skriver i sitt förord att han arbetat 
i 15 år med sin Örebrobeskrivning. Han hade redan 1769 varit re-
spondent för Johan Ihre vid en disputation betitlad ”Dissertatio hist. 
topogr. de arce regia Oerebroënsi”, eller i översättning ”Örebro slott, 
sådant som det nu är”, se Warmholtz 396. Detta är ett av de sällsynta 
exemplaren tryckt på extra tjockt papper, vilket gör volymen dubbelt 
så tjock som ett vanligt exemplar.

3. BELLANDER, O. R. Anteckningar om Westman-
lands härader i fordna tider; jämte tvänne bihang. 
Köping, J. F. Säfberg, 1869. 8:o. 136 s. Fint gult hklbd 
med guldlinjerad rygg och röd titeletikett i skinn samt 
marmorerade snitt (Hedberg). Bra ex. med Johan Axel 
Almquists biblioteksetikett.  *2000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6218. Teijler Litteratur om 
Örebro län 2238. Om Västmanlands härader och socknar i äldsta tid. 
Stort utrymme ägnas ortnamnens etymologi.
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4. BERGIUS, P. J. Tal, om kalla bad i gemen, och 
Loka badningar i synnerhet, hållet för kongl. Veten-
skaps academien, vid præsidii nedläggande, den 2 no-
vember 1763. Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. (2),112 s. Med 
grav. titelvinjett. Trevligt hfrbd från 1900-talet i gammal 
stil med rikt guldornerad rygg och olivgrön titeletikett 
(E. Hansson, Lund). Stänkta snitt. Ryggen blekt och 
med lätta småfläckar. Titelbladet ngt brun tonat. Ett fåtal 
småfläckar. Sista sidan lätt solkig.  *1750
I slutet en lista över ”skänker” som inkommit till Vetenskapsakade-
mien det senaste kvartalet, huvudsakligen böcker från P. J. Bergius, 
och svar på talet av Pehr Wargentin.

5. BEXELL, S. P. Hallands historia och beskrifning. 
I-III. Göteborg, S. Norberg, 1817-19. 8:o. XII,627 + 
XIV,(2),384,375-470 + (4),476 s. Tre fina om än obe-
tydligt fläckiga och nötta samtida ljusbruna hfrbd med 
gulddekorerade ryggar, tegelbruna titeletiketter och 
runda gröna nummerskyltar. Gula snitt. Ställvis med 
lager fläckar främst i övre och yttre marginalen. Liten 
reva på s. 1, gulfläckig på s. 338-39, marginalnagg på s. 
417 och hårt skuren yttermarginalen på s. 623-24 i första 
delen. Alla titelblad rätt hårt lagerfläckiga, liksom de sista 
sidorna i andra och tredje delen. Trevlig svit.  *5000

Setterwall Svensk historisk bibliografi 5789. Granlund Litteratur om 
Halland 2173. Krok 1 för kapitlet ”Hallands flora” i del I på s. 386-
404 som bygger på anteckningar av P. Osbeck och L. Montin. Andra 
delen har ett företal av N. H. Sjöborg. Prosten och skriftställaren 
Sven Peter Bexell (1775-1864) var bland annat ledamot av Götiska 
förbundet.

6. BORGMAN, G. Försök till historiska anteckning-
ar öfver Tärna socken. I: ”Westmanlands läns kongl. 
hushållnings-sällskaps handlingar. 3 häftet.” Västerås, T. 
R. Björkbom, 1826-27. 8:o. Extra grav. titelblad,135,(1) 
s. & 1 utvikbar grav. karta & 1 utvikbar tryckt tabell. Bra 
marmorerat pappbd med vit titeletikett av papper med 
svart text (Nordiska bokhandeln). Oskuren inlaga. Nå-
gon enstaka obetydlig småfläck. Det grav. titelbladet lite 
svärtat. Bra ex.  *2500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6243. Hebbe Den svenska 
lantbrukslitteraturen 356. Det extra graverade titelbladet utfört av S. 
Anderson. Borgmans beskrivning av Tärna socken, som upptar s. 17-
83, har ett eget graverat titelblad och en karta. I övrigt innehåller häf-
tet G. Borgmans artikel ”Försök att med ler-märgel förbättra åker” 
och M. Mannerstråles ”Anmärkningar öfver seder och bruk, som 
förstört den betydligaste delen af Sveriges skogar; hvilka plägseders 
oförbudna fortfarande, ofelbart måste ruinera den obetydliga återsto-
den” samt några kortare notiser. I handlingarnas femte del 1828 skrev 
Borgman ”Försök till beskrifning öfver Kila socken”.

4.

5.



7. CEDERBOURG, E. En kort beskrifning öfwer 
den wid wästra hafwet belägna, wäl bekanta och 
mycket berömliga siö- handel- och stapul-staden 
Götheborg, utur åtskillige trowärdige historie-böcker, 
gamla bref, minnesmärken och andre tilförlåtelige be-
wis, både med nöye och flit sammanletad. Göteborg, J. 
E. Kallmeyer, 1739. 4:o. (8),231,(5) s. & 4 grav. plr & 1 
utvikbar grav. karta. Samtida obetydligt nött stänkdeko-
rerat skinnbd med upphöjda bind och svartlinjerad rygg. 
Rödstänkta snitt. Pärmarna lite bågnade och med några 
små repor. Minimalt maskhål nedtill i främre ytterfalsen. 
Enstaka småfläckar, t.ex. i nedre marginalen på s. 5-8, 
minimal rostfläck på s. 12 och en lite större dito på s. 186. 
Gammal lagning i yttermarginalen på s. 40. Sigillplan-
schen vid s. 92 bruntonad och lagerfläckig. Bra ex. från 
Vegeholm med det von Dübenska exlibriset.  *12000

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 527. Aberstén Bib-
liographia Gothoburgensis 2. Hesse Svensk numismatisk bibliografi 
0650. Med hyllningsdikter av E. Poppelman, E. Wall och A. D. Leen-
berg. Några av planscherna är signerade Gudmund Svensson (1687-
1744). Ett kapitel behandlar stadens handel och bland annat Ostindis-
ka kompaniet. Eric Cederbourg (död 1758) var rådman i Göteborg. 
I biblioteket på Vegeholms gods fanns utöver juridik även stora sam-
lingar av bland annat historia, topografi och vitterhet, allt i bästa skick. 
Biblioteket såldes på Libris auktioner i början av 1980-talet.

8. DAHLSTRÖM, C. A. (& KIELLMAN-GÖRANS-
SON, J. A.). I Stockholm. Teckningar af C. A. Dahlström 
med text af Norna Gäst. Sthlm, A. M. Spong respektive 
J. W. Lundberg, 1855. 8:o. (4),48 s. & 24 litograferade plr. 
+ DAHLSTRÖM, C. A. (& KIELLMAN-GÖRANS-
SON, J. A.). Teckningar ur svenska folklifvet af C. A. 
Dahlström. Med text af Norna Gäst. Sthlm, A. M. Spong 
respektive f.d. Östlund & Berlingska boktryckeriet, 1857. 
8:o. (4),48 s. & 24 litograferade plr. Fint samtida rött 
dekorerat klbd med blåstänkta snitt. Pärmhörnen ngt 
stukade. Textdelarna ngt bruntonad. En och annan små-
fläck. Med en samtida namnteckning, ”Wilhelmina H”. 
Trevligt ex.  *2500
De båda arbetena utkom ursprungligen i 6 häften vardera. C. A. 
Dahlström (1806-69) arbetade en tid som underofficer innan han 
sadlade om till genremålare och litograf. J. A. Kiellman-Göransson 
(1811-69) var präst och författare och föddes i Uppsala. Han skrev 
bland annat för veckotidningen ”Stockholm Figaro” som gavs ut 
1845-47. Av hänsyn till sitt yrke som präst skrev han ofta skönlittera-
tur under pseudonymerna Nepomuk eller Norna Gäst.

6-10.
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9. (EENBERG, J.) Kort berättelse af de märkwärdigste 
saker som för de främmande äre at besee och förnim-
ma uti Upsala stad och näst om gränsande orter. Utur 
de förnämste swänske antiquarier sammandragen. Med 
där til nödtorfftige figurer, samt särskilt en relation om 
sidste branden. Uppsala, J. H. Werner, 1703-04. Högsmal 
12:o. Extra grav. titelblad,(35,1 blank),185,185-91,193-236 
s.,extra utvikbart titelblad,1-54,(2 blanka) s. & 4 utvik-
bara träsnittsplr & 1 utvikbar stadskarta i träsnitt. Med 
träsnittsillustrationer i texten. Samtida obetydligt fläckat 
pergamentbd med handskriven numrering ”56” på ryg-
gen. Rödstänkta snitt. Småskador i frampärmens övre 
kant och bakpärmens ytterkant. Delvis något lagerfläck-
ig. Sista sidföljden med lätta fuktfläckar i övre margina-
len. Gustaf Holdo Stråles vapenexlibris. Bra ex. ur Bengt 
Bernströms bibliotek.  *15000
Bygdén Landskapet Upland och Stockholms stad s. 45. Warmholtz 
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 359. Teijler Bibliographia Upsa-
liensis 7433 och 8660. Bibliotheca Rudbeckiana 768. Almquist Sve-
riges bibliografiska litteratur 2771. Hesse Svensk numismatisk biblio-
grafi 707. Med tryckt dedikation till prinsessorna Hedvig Sofia och 
Ulrika Eleonora. Träsnitten i texten i den första pagineringsföljden 
avbildar Mora stenar, diverse äldre mynt och sigill. Med ett företal av 
Olof Rudbeck d.ä. som också genomsett boken före sin död. Inne-
håller bland annat en beskrivning över Uppsala universitetsbibliotek 
på s. 51-84 och ett kapitel benämnt ”Rudbeckiorum, fadrens och 
sonens antique, och elliest rare sakers beskrifwelse”. Med separat ti-

telblad, paginering och arksignering återfinns i slutet ”En utförlig 
relation, om den grufweliga eldzwåda och skada/ som sig tildrog 
med Upsala stad den 16 maii, år 1702 då nästan hela den delen på 
östra sidan om åån/ och äfwen snart hälften på wästra sidan/ med 
alle kyrkior/ kongl. slottet/ en academia, hospitalet, och private huus 
större och smärre/ til tre fiärdedelar af staden/ innom 14 timars tid 
neder i aska lades”. På det utvikbara extra titelbladet till denna del 
avbildas Uppsalabranden på ett expressivt träsnitt. Bland annat kan 
vi läsa att Olof Rudbecks hus inte klarade sig så bra, trots sin goda 
konstruktion: ”Allenast blef en underkammar behållen/ där sal. pro-
fessorns bibliothek inne war/ ty där war järndör och järnlucka för 
fönstret”. Johan Eenberg var vice bibliotekarie vid Uppsala universi-
tetsbibliotek. När han i tretton års tid insupit det ”förgiftiga myckna 
bokdammet” sökte han i stället professuren i praktisk filosofi. Som 
professor fick han även tid över för arbetet med denna beskrivning. 
Han avled 1709.

10. EKBORN A. P. Försök till en historisk-topo-
graphisk beskrifning om Häradshammars socken 
i Östergöthland. Uppsala, Zeipel och Palmblad, 1817. 
8:o. 36 s. Marmorerat pappband med mörkröd titeleti-
kett i skinn på frampärmen (Hedberg). Ryggen lite nött 
och gulnad. Smålagningar i ryggmarginalen på s. 7, 10 
och 14. Från Beatelundsbiblioteket med Sten och Brita 
Westerbergs blindpressade exlibris, samt Per Gustavis 
ex libris. Fint ex.  *2800
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6261. Fiske Runic literature s. 
20. Anders Peter Ekborn (1791-1853) beskriver i sin avhandling om 
Häradshammar bland annat Tåsbystenen.

8.



11. (ELERS, J.) Stockholm. I-IV. Sthlm, H. Nordström 
junior, 1800-01. 8:o. Grav. titelblad,(16),378,(13) s. + 
grav. titelblad,(4),382,(17) s. + grav. titelblad,(6),382,(1,1 
blank,20) s. + grav. titelblad,(4),387,(13) s. Fyra fina sam-
tida hfrbd med guldornerade ryggar, tegelbruna titel-
etiketter av glättad papp och gröna nummeretiketter av 
saffian. Blekta gula snitt. Nummeretiketten på fjärde vo-
lymen med litet hörnnagg. Spridda lager- och fuktfläck-
ar. I första delen en marginalfläck på s. 207-14 och fula 
fuktfläckar i övre marginalen på s. 221-28. Rostfläck på s. 
355 och fuktfläckar på s. 357-72. Andra delen med enstaka 
fläckar, t.ex. lite trycksvärtesolk på s. 94-95. Tredje delen 
mer fläckad med flera fuktfläckar, t.ex. på s. 65-88, 128-
34, 176-85, 258-63 och 304-10. I fjärde delen fler fläckar 
på s. 209-16 och 221-34. Med Claës Almgrens prydliga 
samtida namnteckning på titelbladen och Andreas Bern-
ströms exlibris med motiv från Kärnan i Helsingborg. 
Trevlig men ställvis något fläckig svit.  *3000
Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 53. Setterwall 
Svensk historisk bibliografi 5968. Akrell Stockholmiana 852-855. För-
fattaren och kulturhistorikern Johan Elers huvudarbete. Elers (1730-
1813) hade redan 1792 påbörjat sitt arbete om Stockholms historia 
och länge försökt att värva även andra skribenter till ett samarbete. 
Så skedde emellertid inte och den väldiga uppgiften utfördes av Elers 
ensam – i ett brev till vännen och samlaren Samuel Älf 1798 skriver 

Elers att ”Stockholms historia är min dageliga ockupation”. ”Svenskt 
biografiskt lexikon” skriver om verket att tyngdpunkten ”lagts på de 
topografiska förhållandena, men vidsträckt utrymme ägnas också åt 
folkmängd, förvaltning, historiska händelser och institutionshistoria”. 
Elers byggde i stor utsträckning sin skildring på otryckt material från 
exempelvis Riksarkivet, Stadsarkivet och Kammarkollegiet. Andreas 
Bernström var far till de stora boksamlarna Gustaf och Bengt Bern-
ström.

12. (ELVIUS, P.) Dag-bok. Sthlm, finnes hos G. Kiese-
wetter, (1750-51?). 8:o. 77,(1 blank,2) s. Med träsnittsil-
lustration på s. 10. Ljusbrunt lackat hfrbd med rödbrun 
titeletikett och rödstänkta snitt (Hedberg). Bandet lite 
nött och blekt. Försättsbladet med en blyertsanteckning. 
Bra och stor inlaga. Med Dan Korns namnteckning från 
1992.  *3500

12-17.
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Bring Itineraria svecana 159 har inte uppmärksammat den tvåsidiga 
bokförteckning som är sammantryckt med verket på slutet. Warm-
holtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 268. Bring Trollhättan i 
litteraturen 163. Sallander Litteratur om Västergötland 226: ”mycket 
sällsynt”. Utgiven av Carl Hårleman och med tryckta dedikationer 
till Carl Gustaf Tessin och Carl Johan Ekeblad. Tryckåret är omtvis-
tat men sannolikt 1750 eller 1751. Pehr Elvius (1710-49), astronom 
och sekreterare i Vetenskapsakademien, reste sommaren 1748 genom 
Öster- och Västergötland i syfte att undersöka möjligheterna till en 
kanal mellan Östersjön och Kattegatt.

13. FANT, E. M. [preses till del I] & LEUFGREN, PET-
RUS [respondent till del I & preses till del II-IV]. Disser-
tatio topographico-historica, de templo et paroecia 
Weckholmiensi. A.a. I-IV. Uppsala, J. Edman respektive 
typis Edmannianis, (1794-1804). 4:o. (4),12 s. & 1 utvik-
bar grav. plansch + (4),13-23,(1) + (5),24-31 + (4),32-
37,(2) s. Lätt nött gråmarmorerat pappband från 1900-ta-
lets första hälft med röd titeletikett. Brunstänkta snitt. 
Titeletiketten lätt nött. Ett fåtal obetydliga småfläckar, 
t.ex. en lätt fläck i yttermarginalen på s. 1-4. Fint ex. med 
Stefan Anderssons exlibris.  *1250
Marklin Catalogus disputationum 191 respektive 1-3. Setterwall 
Svensk historisk bibliografi 6139. Bygdén Landskapet Uplands och 
Stockholms stad s. 41. Respondenter till del II-IV var A. P. von Sy-
dow, E. B. Tegman och A. J. Alm. Planschen, signerad Borgqvist, avbil-
dar ”Utsickt af Weckholms kyrkas och prästegårds södra sida”. Med 
många och långa noter och citat på svenska. Veckholms kyrkas histo-
ria är nära knuten till familjen De la Gardie som förlänats Veckholms 
socken som en del av sitt friherrskap redan 1571. Har sannolikt till-
hört Stefan Anderssons far antikvariatsbokhandlaren Åke Andersson, 
Libris antikvariatet, som växte upp i Veckholm.

14. FISCHERSTRÖM, JOH. Utkast til beskrifning 
om Mälaren. Stockholm, J. C. Holmberg, 1785. 8:o. 
(4),449,(18) s. Lätt nött samtida hfrbd med upphöjda 
bind, guldlinjerad rygg och röd titeletikett. Stänkta snitt. 
Nötta pärmpapper. Inlagan med några småfläckar, t.ex. 
på s. 5, 179 och 241 samt trycksvärtefläck på s. 327. Li-
ten rättelse i bläck på s. 252. Fin inlaga. Titelbladet med 
överstruken namnteckning, Bladin, och anteckningen 
”Carl Johan von Aken, Högsjö den 11 oct. 1832”. Med 
W. von Akens namnteckning och Johnny Hagbergs ex-
libris.  *2750
Bring Itineraria svecana 238. Setterwall Svensk historisk bibliografi 
5629. Essén Sörmländsk bibliografi s. 140. Bygdén Landskapet Up-
lands och Stockholms stad s. 30. Krok Svensk botanisk litteratur 4. 
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 177. Lundberg Sveriges 
ichthyologiska literatur s. 10. ”Tryckt på auctors kostnad”. Fischer-
ström beskriver på de första 64 sidorna sin resa 1782 med segelbåt 
från Stockholm till Torshälla. Denna del har ett deltitelblad med tex-
ten ”Resan från Stockholm genom Mälaren”. Stilen i denna inle-
dande reseskildring skiljer sig från arbetet i övrigt och har liknats 
vid Bellmans; Magnus von Platen skriver att ”det är som taget ur 

Fredmans epistlar” och karaktäriserar Mälarbeskrivningen som ”en 
sammansmältning i tidens tecken: en naturvetenskap med poetiska 
accenter, en lanthushållning som är litterärt parfymerad”. Björn Dal 
kallar arbetet, med dess utförliga redogörelse av Mälartraktens djurliv, 
”den kanske utförligaste lokalfaunan före Ekströms beskrivning över 
Mörkö socken 1828”. Skriftställaren Johan Fischerström (1735-96) 
författade en rad arbeten inom ekonomi och lanthushållning, men 
är kanske mest bekant för sin relation till Hedvig Charlotta Nord-
enflycht. Den 17 år äldre Nordenflycht hyste en olycklig kärlek till 
Fischerström, en kärlek som inspirerade till hennes banbrytande be-
kännelselyrik. Hon gör sig också påmind i Mälarbeskrivningen där 
Fischerström som motto har valt en rad ur hennes dikt ”Ensamhe-
ten”: ”Jag har min plågo-svärm i staden lämnat qvar---”.

15. FLENSBURG, WILH. Kort berättelse om det så 
kallade S:te Knuts gilldet/ besynnerligen det/ som 
nu i Malmö florerar. Hwarwid äfwen något är anfördt 
om gilden i gemen och staden Malmös gamla märck-
wärdigheter. Lund, L. Decreaux, (senast 1745). Liten 
8:o. (22),11-126,(2) s. & 2 träsnittsplr med sigillavbild-
ningar. Fint rött marokängband med upphöjda bind, 
blindpressad linjering på ryggen, blindpressat ramtryck 
på pärmarna, kantförgyllning och förgyllda breda inre 
denteller (Gruel). Helt guldsnitt. Trefärgat läsband. Lätt 
bruntonad och med enstaka svaga fläckar. Titelbladet lätt 
fläckigt och med uppfodring närmast ryggen. Med Paul 
de Riants guldpräglade vapen på främre pärmen och 
runslinga på bakre. Praktex.  *3000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 2265. Cappelin Hvar 
finns Skåne beskrifvet s. 36. Med tryckta dedikationer till Fredrik I 
och kronprins Adolf Fredrik samt en hyllningsdikt av Johan Cory-
lander. Utvidgad upplaga, en tidigare utkom 1743. Paul Eduard Di-
dier Riant forskade i huvudsak frörande det Osmanska riket och 
korstågen, men fick med tiden ett alltmer tilltagande intresse för Sve-

15.



rige och Skandinavien, något som inte minst avspeglades sig i hans 
bokhyllor. Han avled 1888 och efterlämnade en enastående boksam-
ling till försäljning i två delar. Den skandinaviska samlingen omfat-
tade 2641 nummer och här finns bland annat Birgittas uppenbarelser 
i Ghotanupplagan 1492, Olaus Magnus 1555, tretton Kankel-tryck 
och en post med 19000 avhandlingar (från Gabriel Marklin). Klem-
ming och Riant hade omfattande bytesförbindelser och dessutom 
understödde Riant flera av Klemmings utgåvor. Den skandinaviska 
samlingen köptes in av universitet i Yale, men en del böcker har sedan 
gallrats och kommit ut på marknaden.

16. (GAHM PERSSON, S. L.) Berättelse om orolighe-
terna i södra Swerige, til följe af Nils Dackes upror, 
med flera märkeliga händelser, som sig under k. Gustaf 
d. I:s regering tildragit. Utgifwen efter et gammalt ma-
nuscript. Sthlm, J. C. Holmberg, 1781. 8:o. 30 s. Trev-
ligt marmorerat pappbd med svart titeletikett i skinn 
på frampärmen (Hedberg, osignerat). Några mkt små 
fläckar på titelbladet. Med Arvid och Rosa Hernmarcks 
guldpräglade pärmexlibris. Ur Bengt Bernströms biblio-
tek.  *3500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 1146. Förutom uppgifter om 
Dackefejden innehåller den lilla skriften en rad notiser om händel-
ser som inträffade under Gustav Vasas regeringstid. Sigfrid Lorentz 
Gahm Persson (1725-94) var arkivforskare. Han var fattig och sjuklig 
men använde all sin lediga tid till att i arkiven samvetsgrant avskriva 
historiska och biografiska urkunder med en särskild förkärlek för 
Småland.

17. GILLBERG, JOH. LOR. Historisk, oeconomisk 
och geographisk beskrifning öfver Christianstads län 
uti hertigdömet Skåne. Lund, C. G. Berling, 1767. 8:o. 
Grav. titelblad,325,(23) s. & 1 utvikbar grav. karta. Sam-
tida ljusbrunt hfrbd med upphöjda bind och oxiderad 
guldlinjering. Litet nagg nederst på ryggen. Småfläckiga 
pärmar. Lätt bruntonad inlaga, en liten rostfläck på s. 16, 
brun fläck på yttre snittet och i yttersta marginalen på 
s. 200-325. Kartan med en fem cm reva. Bra ex. ur det 
Celsingska biblioteket på Biby.  *3000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 601. Cappelin Hvar 
finns Skåne beskrifvet s. 42. Uppställd i tabellform med historiska 
anmärkningar inarbetade i notapparaten. Kartan avbildar ”Christian-
stads höfdingedöme uti Skåne” och är graverad av författaren själv 
medan titelbladet är signerat J. G. Acrell. Lantmätaren och kronofog-
den Johan Lorents Gillberg (1726-93) förde en omfattande korre-
spondens med länets tjänstemän, en korrespondens som tillsammans 
med jordeboken låg till grund för det färdiga arbetet.

18. GJÖDING, O. J. Kongsholms-minne, eller beskrif-
ning om Kongsholmen, den wästra förstaden af kongl. 
residence-staden Stockholm, dess forna, och nu waran-
de tilstånd, fördelt i trenne böcker. Til allmänn tjenst, i 
oskyldigt nöje sammanskrefwen. Sthlm, P. J. Nyström, 
1754. 4:o. (12),160 s. & 1 utvikbar grav. karta. Ljusbrunt 

hfrbd från 1800-talets första hälft med guldlinjerad och 
blindpressad ryggdekor. Grönstänkta snitt. Något lager-
fläckig, mest i marginalerna. Titelbladet lagerfläckigt och 
med ett par solk- och bläckfläckar. Liten marginalfläck 
på s. 44 och liten bläckfläck på s. 144. Kartan har två 
långa revor i vikningarna. Med P. E. Bergfalks namn-
teckning och Eugène Lewenhaupts inköpsanteckning 
från bokauktionen efter denne 1890 då boken kostade 
3:60 kr. Från Säbylund.  *4500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 318. Akrell Stock-
holmiana 752. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 
87. Olof Justinus Gjöding (1717-67), som var skolmästare i Ulrika 
Eleonora församling på Kungsholmen, tackar i sitt företal O. Celsius 
och A. A. von Stiernman för hjälp och uppmuntran vid färdigställan-
det av ”Kongsholms-minne”. Warmholtz omdöme om arbetet lyder: 
”Boken hade blivit mindre vidlyftig, om författaren sparat psalm-
boken, samt uteslutit öfverflödiga äro-titlar, osmakeliga elogier, jemte 
flere små omständigheter, som ingenting uplysa”. Per Erik Bergfalk 
(1798-1890) var rättslärd och sedermera jurisprudentiæ, oeconomiæ 
et commerciorum professor i Uppsala. ”Svenskt biografiskt lexikon” 

18-23.



beskriver honom: ”Hans sällsynt aktade ställning i den svenska lär-
domens historia beror trots det stora värdet av de skrifter, som flutit 
ur hans penna, till väsentlig del på traditionen från dem, som från 
den personliga beröringen med honom bevarade outplånliga intryck 
av hans djupa kunskaper, utomordentliga minne och ovanliga intel-
ligens”. Bergfalk hade ett imponerande arbetsbibliotek på över 5000 
nummer, vilket såldes på auktion 1890.

19. HEMGREN, J. P. Wenersborgs historia, från sta-
dens grundläggning till närvarande tid, jemte ett tillägg, 
innehållande: en kort beskrifning öfver sätesgårdarne i 
närheten af Wenersborg, Halle- och Hunneberg, forn-
tidsminnen, Trollhättans äldre och nyare historia, samt 
ett sammandrag om Gyldenlövs-fejden åren 1675-1679. 
Vänersborg, Bagge & Pettersons officin, 1859. 8:o. 72 s. 
Bra blått halvmarokängbd med upphöjda bind och guld-
linjerad rygg (De Pers, Antwerpen). Bakre omslag med-
bundet. Inlagan lätt nött och med enstaka småfläckar 
och några fuktränder i början. Delvis med professionellt 
utförda, diskreta förstärkningar i inre marginalen. Med 
talrika handskrivna ändringar i texten samt anteckning 
på titelsidan: ”Öfverlåtes vänskapsfullt af J. D. Bergström, 
till h. herr Alfr. Lindberg”. Med Dan Korns namnteck-
ning daterad 1991.  *4000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6214. Sallander Litteratur om 
Västergötland 389: ”Mycket sällsynt”. Publicerades först som följe-
tong i ”Tidning för Wenersborgs stad och län” samma år. Bokuppla-
gan är dock kompletterad och utvidgad. J. D. Bergström har utgivit 
den likaledes ytterst sällsynta ”Venersborgs stads historia” 1895. Såväl 
Bergström som Lindberg har gjort ändringar och kompletteringar 
i texten, särskilt beträffande gårdars ägare. Dövstumläraren Alfred 
Lindberg byggde upp en av de främsta topografisamlingarna vid 
sekel skiftet 1900. Han hade ett stort kontaktnät och bytte och hand-
lade mycket med andra samlare.

20. HENEL, A. J. von. Den nu för tiden florerande 
widtberömde kongl. residence-staden Stockholm, 
eller: fullkommelig förteckning/ på alla kongl. maj:ts 
och cronans höga embets-män/ samt förnäme och an-
sehnlige med ringare betiente/ hwilka där uti wärck-
elige beställningar stadde äro/ med andra befindtlige 
stånds-persohner; samt låfl. magistraten och hederligste 
betiente/ som under stadsens jurisdiction sortera, med 
mehrendels de ansenligste af borgerskapet och öfwrige 
mäst bekante inwåhnare; jempte utländske ministerne 
och flere fremmande af stånd och wärde/ med anföran-
det/ hwarest hwar och en är boendes och at igen finnas. 
Til inhemskes och främmandes tienst och under rettelse/ 
korteligen författat och upsatt. Sthlm, J. L. Horrn, 1728. 
8:o. (16),261,(1) s. Fint brunt lackat hfrbd från 1900-ta-
lets första hälft med guldornerad rygg (Östermalms 
bokbinderi). Brunstänkta snitt. Ryggen med några små 

repor. Enstaka småfläckar, t.ex. en liten rostfläck i nedre 
marginalen på s. 58. Titelbladet med liten lagning i ne-
dermarginalen och sista bladet med ett litet pergamyn-
uppfodrat hål. Bokhandelsetikett från Fritzes hovbok-
handel. Utmärkt ex.  *5000
Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 2120. Akrell Stockholm-
iana 703. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 55. 
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 312. Stockholms för-
sta adresskalender utgiven av karolinen Andreas Joachim von Henel 
(1687-1744). Efter krigen förtjänade han sitt levebröd först genom 
att ge ut matriklar över riksdagsledamöter och senare statskalendrar 
för Stockholm och Sverige. Kalendrarna gick dessvärre inte ihop 
ekonomiskt vilket föranledde Henel att be Fredrik I om nådepengar 
för att något kunna lindra sin nöd.

21. HISINGER, W. Samling till en mineralogisk geo-
grafi öfver Sverige. Sthlm, H. A. Nordström, 1808. 8:o. 
Grav. titelblad,XX,276,(8) s. & 5 grav. plr, varav 3 utvik-
bara. Häftad och oskuren i samtida glättat gult tryckt 
pappomslag. Ryggen ngt solkig och främre pärmen med 
småfläckar i yttermarginalen. Fin inlaga med enstaka 
obetydliga småfläckar. Bra ex. med Th. A. Odencrants 
namnteckning och Gustaf Odencrants exlibris.  *9500
Hisingers ambitiösa försök till en översikt av Sveriges geognostiska 
beskaffenhet. Planscherna avbildar bland annat gruvfälten i Norberg 
och Grängesberg. Wilhelm Hisinger (1766-1852) var kemist och mi-
neralog och ägnade sig åt bergs- och bruksverksamhet. Han samarbe-
tade även med Berzelius vilket 1804 ledde till upptäckten av det nya 
grundämnet cerium. Han gav ut flera arbeten inom geologi varav ett 
av de viktigaste är ”Anteckningar i physik och geognosi under resor 
uti Sverige och Norrige”. Sina betydande samlingar donerade han 
till Vetenskapsakademien. Thor August Odencrants (1782-1829) pu-
blicerade flera sockenbeskrivningar i ”Jönköpings hushålls-sällskaps 
handlingar”, som han dessutom var redaktör för. Gustaf Odencrants 
(1863-1944) skänkte huvuddelen av sitt bibliotek till Linköpings 
stiftsbibliotek medan han fortfarande levde.

22. HÜLPHERS, ABRAH. ABR:SSON. Samling til 
korta beskrifningar öfwer swenska städer. I. flock-
en om städerna i Westmanland. Västerås, J. L. Horrn, 
1778. 8:o. Grav. titelblad,(12),108 s. + HÜLPHERS, AB-
RAH. ABR:SSON. Samling til korta beskrifningar 
öfwer swenska städer. 2dra flocken om städerne i 
Södermanland. Västerås, J. L. Horrn, 1783. 8:o. Grav. ti-
telblad,(8),136 s. Bra mörkbrunt stänkdekorerat pappbd 
med benvit titeletikett (Johanna Röjgård). Gamla svagt 
blåstänkta snitt. Inlagorna är sporadiskt lagerfläckiga. I 
del I är det grav. titelbladet utbättrat i yttermarginalen 
och en mindre pappersförlust i nedre marginalen på s. 
67. I del II återfinns några smärre revor i övre margi-
nalen på s. (7) och 3-7, en diagonal fuktrand på s. 3-42, 
en rostfläck i texten på s. 111 och mot slutet även svaga 
fuktränder och ngt solk.  *3000



Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 221a, för första ar-
betet. Setterwall Svensk historisk bibliografi 5635. Essén Sörmländsk 
bibliografi med många hänvisningar. Allt som utkom. De beskrivna 
städerna är Västerås, Arboga, Köping, Sala, Lindesberg och Nora i 
Västmanland samt Nyköping, Strängnäs, Torshälla, Eskilstuna, Marie-
fred, Trosa och Södertälje i Södermanland. I författarens ”Samlingar 
til en beskrifning öfwer Norrland” V:2 som utkom 1797 ingår en 
fristående fortsättning ”Om Westerbottens städer”. Handelsmannen i 
Västerås Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-98) är en av de fliti-
gaste och mest betydelsefulla topografiska författarna i Sverige under 
1700-talet. Hans topografiska arbeten tillkom enligt en fast arbets-
ordning. Väl hemkommen från en resa sammanställde Hülphers sina 
intryck grundade på anteckningarna ur sin resedagbok. Detta utkast 
sändes till kyrkoherdar och ståndspersoner i den berörda trakten med 
en begäran om kompletteringar och rättelser av utkastet. Hülphers 
bifogade även en omfångsrik frågelista som var inspirerad av den som 
J. Faggot hade presenterat i sin uppsats ”Tankar om fäderneslandets 
känning och beskrifwande”, tryckt i ”Vetenskapsakademiens hand-
lingar” 1741. I ett nära samarbete med sina informanter och genom 
en omfångsrik brevväxling växte så småningom en färdig text fram.

23. HYLTÉN-CAVALLIUS, G. O. Dacke-fejden. 
Historiskt skådespel i fem akter. Sthlm, Hörbergska 
boktryckeriet, 1846. 8:o. 160 s. Koboltblått klbd från 
1800-talets andra hälft med guldlinjerad rygg. Aningen 
snedläst. Enstaka lager- och småfläckar. Med J. A. Lun-
dells exlibris.  *1250

Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 309. Dedikationen ”Till 
min fästemö” saknas som vanligt. Utspelar sig 1541-43 och huvud-
sakligen i Småland och Blekinge. Författaren och etnologen Gun-
nar Olof Hyltén-Cavallius (1818-89) är mest känd för ”Wärend och 
wirdarne” som utkom 1863-68. Johan August Lundell (1851-1940) 
var professor i slaviska språk i Uppsala och blev banbrytande inom 
svensk dialektforskning genom att skapa landsmålsalfabetet. Han på-
började utgivningen av tidskriften ”Svenska landsmål”.

24. HYLTÉN-CAVALLIUS, G. O. Wärend och wir-
darne. Ett försök i svensk ethnologi. I-II. Sthlm, P. A. 
Norstedt & söner, 1863-68. 8:o. (14),503,(1 blank),XIII 
+ (7,1 blank),466,(1,1 blank),LIX s. Med träsnittsillus-
trationer i texten. Två magnifika blå marokängbd med 
upphöjda bind, guldornerade ryggar, dubbelt linjetryck i 
guld på pärmarna, kantförgyllning, tredubbelt linjetryck 
i guld som inre denteller och helt guldsnitt (Brian Frost 
& company, Bath, England). I blå fodrad klotkassett. 
Första delen genomgående svagt lagerfläckig p.g.a. det 
dåliga pappret. Andra delen lätt bruntonad, något mer 
i marginalerna och främst den övre. På tre ark s. 385-
422 återkommer första delens dåliga papper, med större 
fläckar på s. 411-18.  *4000

24.
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Setterwall Svensk historisk bibliografi 6404. Cappelin Anteckningar 
till en småländsk bibliografi s. 42. Exemplaret har i del I de båda va-
rianttitelbladen, liksom båda varianterna av innehållsförteckningen. 
”Wärend och wirdarne” tillhör de klassiska svenska etnografiska ar-
betena. ”Svenskt biografiskt lexikon” menar att ”verket rymmer ett 
oändligt etnologiskt källstoff, vilket – utnyttjat med varsamhet – har 
ett bestående värde för all framtid”.

25. (KERNER, J. G.) Reise über den Sund. Tübingen, 
in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, 1803. 8:o. (2),334 
s. & 1 utvikbar tryckt tabell. Fint samtida hfrbd med 
guldornerad rygg och ljusbrun titel etikett i glättad papp. 
Gula snitt med en svag fläck på yttre snittet. Regnbågs-
färgat läsband. Lite stötta pärmhörn. Enstaka obetydliga 
lager- och småfläckar. Senare blyertstillskrift i ryggmar-
ginalen på s. 9. Trevligt ex.  *4000
Bring Itineraria svecana 342. Cappelin Hvar finns Skåne beskrifvet 
s. 60. Ottervik Litteratur om Blekinge 2140. Åhlén & Åhlén Censur 
och tryckfrihet 18.18. En svensk översättning utkom 1811. Schwei-
zaren J. G. Kerner (1770-1812) gjorde 1802 flera resor i Skåne och 
Blekinge. Intrycken sammanfattades i ”Reise über den Sund”, till 
vilken även E. Z. Munck af Rosenschöld bidrog med upplysningar. 
Den sistnämnda är sannolikt även översättare av den svenska utgå-
van. Kerners brev är daterade i Helsingborg, Ramlösa, Lund, Malmö 
och Karlskrona. Såväl det tyska originalet som den svenska över-
sättningen förbjöds i Sverige på grund av dess vanvördiga angrepp 
på Gustav IV Adolf. A. Ahnfelt skriver apropå Kerner i ”En pamflett 
och dess öden” att ”ännu in på 1820-talet begagnades gärna origina-
let av turister i Skåne, svenskar såväl som utlänningar, för sin tid en 

ganska god handbok, innehållande många pikanta upplysningar, en 
och annan poetisk utgjutelse, roliga misstag och kvicka, väl skrivna 
reflexioner”.

26. (KERNER, J. G.) Resa öfver sundet. Öfversätt-
ning ifrån tyskan. Sthlm, O. Grahn, 1811. 8:o. (4),148,(1) 
s. Häftad och oskuren i samtida gråpappers omslag. Ryg-
gen har en mindre ytlig reva. Genomgående lite lös i 
häftningen och några blad i början helt loss. Enstaka 
småfläckar, dock en kraftigare trycksvärtefläck med li-
ten textförlust på s. 55. Med Thore Virgins guldprägla-
de pärmexlibris och hans diskreta inköpsanteckning i 
blyerts på sista blanka sidan daterad den 7 mars 1956. 
 *2000
Bring Itineraria svecana 342. Cappelin Hvar finns Skåne beskrifvet s. 
61. Ottervik Litteratur om Blekinge 2140. Åhlén & Åhlén Censur och 
tryckfrihet 18.18. Schweizaren J. G. Kerner (1770-1812) gjorde 1802 
flera resor i Skåne och Blekinge. Intrycken sammanfattades i ”Reise 
über den Sund” (1803) till vilken även E. Z. Munck af Rosenschöld 
bidrog med upplysningar. Den sistnämnda är sannolikt även över-
sättare till den svenska utgåvan, som är förkortad och bearbetad då 
originalet enligt företalet ”öfverflödar af oriktigheter, så i afseende på 
uppgifter som omdömen”. Kerners brev är daterade i Helsingborg, 
Ramlösa, Lund, Malmö och Karlskrona. Såväl det tyska originalet 
som den svenska översättningen förbjöds i Sverige på grund av dess 
vanvördiga angrepp på Gustav IV Adolf. I slutet av sin samlarkarriär 
började Thore Virgin (1886-1957) systematiskt bygga upp en samling 
av svenska böcker i ursprungligt oskuret skick.

26. 27.
28.



27. (KULLBERG, K. A. af) Bilder ur Stockholmslif-
wet. Läsning för folket. I-IV. Sthlm, A. G. Hellsten, 1837-
38. 8:o. 38 s. & 1 litograferad plansch + 46 s. & 1 lito-
graferad plansch + 43 s. & 1 litograferad plansch + 32 s. 
& 1 litograferad plansch. Läckert rödviolett hfrbd med 
guldornerad och rikt blindpressad ryggdekor (Hedberg, 
1927). Övre guldsnitt, annars endast putsad inlaga med 
många råkanter i nedre marginalen. Några små skär-
skador i rygghuvudet och i frampärmens skinn. Några 
obetydliga småfläckar. Första titelbladet med en liten blå 
figurstpl. Bra ex. ur Bengt Bernströms bibliotek.  *3000
Akrell Stockholmiana 987. Planscherna litograferade av A. Hårdh. 
Uppdelad på fyra häften där det första handlar om ”Polisbetjänten”, 
det andra om ”Jungfru Lisettes historia”, det tredje om ”Positiv-
spelaren” och det sista om ”Gesällerna”. Karl Anders af Kullberg 
(1813-57) var son till biskopen i Kalmar A. C. af Kullberg och äm-
betsman, bland annat vid domstolsväsendet, men lämnade med tiden 
all offentlig tjänst för att ägna sig åt sitt författarskap. Han gjorde sig 
främst ett namn som novellist och kåsör. Under 1840-talets första 
hälft tjänstgjorde han en tid som domare på den småländska lands-
bygden och bosatte sig senare i Kalmar.

28. (KULLBERG, K. A. af) En ung mans memoi-
rer. Skildringar ur Stockholmslifvet. I-III. Sthlm, A. 
G. Hellsten, 1835-36. 12:o. 211,(1) + 229 + 280 s. Tre 
vackra gulbruna lackade och marmorerade hfrbd med 
rikt guldornerade ryggar, svarta titeletiketter och runda 
svarta nummerskyltar (Hedberg). Marmorerade snitt. 
Ryggarna ngt blekta och med några obetydliga små-
fläckar. Första delens titelblad med liten lagning nedtill. 
I tredje delen några små trycksvärtefläckar på baksidan 
av titelbladet och två små bläckstreck i övre hörnet på s. 
174. Stilig svit ur Gustaf Bernströms bibliotek med hans 
guldpressade pärmexlibris och diskreta blyertsanteck-
ning ”coll. cat.” på försättsbladen.  *4000
Karl Anders af Kullberg (1813-57) var son till A. C. af Kullberg och 
ämbetsman, bland annat vid domstolsväsendet, men lämnade all of-
fentlig tjänst för att ägna sig åt sitt författarskap. Han gjorde sig främst 
ett namn som novellist och kåsör. ”Svenskt biografiskt lexikon” skri-
ver: ”I 20-årsåldern bodde K några år i Sthlm, där han, ekonomiskt 
oberoende o med förnäma relationer, levde ett glatt o sorglöst över-
klassliv. Stoff o erfarenheter från denna tid utnyttjade han i några 
romaner i mondän miljö t ex En ung mans memoirer som utgavs 
anonymt liksom de flesta av K:s tidiga verk. Boken sades återge ett 
upphittat manuskript skildrande ’sederna, sällskapslivet och de olika 
åsikterna för dagen i Sverige’. Handlingen kretsar kring en ung le-
bemans äventyr i samtidens Sthlm; stilen är ledigt kåserande med 
en ofta spirituell dialog o förnumstiga, ibland moraliserande kom-
mentarer. K antyder själv sitt lärjungeskap till Bulwer-Lytton, vars 
skildringar från engelskt societetsliv tydligen starkt fängslat honom”.

29. [Lagerbring] BRING, S. [preses] & KLING, ADAM 
JULIUS [respondent]. Disquisitio historica, Blekingiæ 
partem specialem adumbrans, de nomarchia orien-
tali, (Östra-härad). A.a. Lund, C. G. Berling, (1746). 4:o. 
(8),39,(6) s. Med talrika träsnittsillustrationer i texten. 
Helsides träsnittskarta på s. 12. Fint marmorerat papp-
band från 1900-talets första hälft med grön titel etikett 
och klotskodd rygg. Rödstänkta snitt. Två små smuts-
fläckar på uppslaget s. 4-5. Bladet s. 11-12 med invikt 
nedre marginal som räddat kartan från beskärning men 
samtidigt har det bundits på fel håll. Även s. 29-30 är 
invikt nedtill, där ett gravstensträsnitt är skuret precis i 
kanten. Träsnittet på s. 28 skuret i yttermarginalen. Med 
Egil Lönnbergs exlibrisstpl. Bra ex.  *2500
Lidén Catalogus disputationum 69. Warmholtz Bibliotheca historica 
Sueo-Gothica 615. Ottervik Litteratur om Blekinge 2013. Med flera 
hyllningar till respondenten i slutet, av signaturen ”L. C. R. B.”, Jöns 
Lind och Gustav Sommelius samt två hyllningar på blekingsk dialekt: 
”Inbyres jäl, me ulika tancker” av Jöns Pärsson och ”Wälmöint gra-
tulaff au morsamt fäineqwa” av Chresten Diurson.
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30. LAGERSTRÖM, M. Stockholms stads-ordinantier, 
påbud och publicationer. Med flijt hopsamlade, och til 
almänn nytta och tienst, med fulkomligit orda-register 
framgifne. I-II. Sthlm, H. Gercken, 1731-34. 4:o. (20),276 
+ (16),456 s. + Kongl. May:tz förordning/ öfwer 
Stockholms stadz styrelse. Sthlm, N. Wankijff, 1673. 4:o. 
(32) s. Samtida trevligt om än något nött stänkdekore-
rat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg 
och röd titeletikett i marokäng. Blåstänkta snitt. Försätts-
bladet med ett litet hål efter bortriven auktionslapp. En-
staka fläckar. Titelbladet har ett vitt stråk i trycket nedtill 
p.g.a. pappersfel vid tryckningen, men utan textförlust. 
En gammal lagning i yttre marginalen på s. 65-66 i del I. 
I andra delen några veck i övre hörnet och en liten brun-
fläck på s. 405. I slutet medbundet tjugo blanka skrivblad. 
Förordningen från 1673 är bunden efter s. (12) och har 
uppfodrade marginaler för att fylla ut formatet.  *3000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8186. Bygdén Land-
skapet Uplands och Stockholms stad s. 66. Tredje delen, som skulle 
innehålla det i titeln utlovade registret, utkom aldrig. ”Stockholms 
stads-ordinantier” avtrycker författningar och kungörelser samt ut-
drag ur tänkeboken rörande handel, ordningsväsende, taxering m.m. 
för Stockholms stad från 1620 till 1718. Bland handlingarna kan fram-
hållas exempelvis ”Contract med badare embetet, at låta bruka sig för 
pest-bardberare”, ”Reglemente och förordning för jordegummor” 
och ”Bruns-ordning wid Stockholms hälsobrun” samt en rad brand-
reglementen. Sammantagna ger handlingarna en intressant inblick i 
livet i staden under svensk stormaktstid.

31. LAING, S. Reise in Schweden. Nach dem Engli-
schen bearbeitet mit Zusätzen und Anmerkungen von 
Wilhelm Adolf Lindau. Nebst einem lithographirten 
Titelblatt. Dresden, C. Ramming, 1843. 8:o. Litograferat 
extra titelblad,XVI,344 s. Fint gult lackat hfrbd med svagt 
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och grön titeleti-
kett (Hedberg). Vackert marmorerade snitt som match-
ar pärmspeglar respektive för- och eftersättsblad. Det 
tryckta ljusgrå omslaget medbundet. En liten marginal-
fläck på s. 47-50, lätta lagerfläckar på s. 81-88 och 209-10, 
ett par marginalfläckar på s. 163-64 och kring liggande 
sidor samt en liten rostfläck på s. 181. Med Fredrik Vult 
von Steijerns guldpressade pärmexlibris och Eric Törn-
qvists exlibris. Praktex.  *2250
Bring Itineraria Svecana 606. Schiötz Utlendingers reiser i Norge 
560c. Den senare verkar inte ha sett serietitelbladet där detta fram-
ställs som en första del, vilken skulle kompletteras med ett ytterligare 
band. Detta är dock allt som utkom. Det engelska originalet utkom 
1839. Översattes även till norska och det finns flera andra tyska över-
sättningar. Laing besökte bland annat Gotland, Mälarlandskapen, 
Bergslagen och Norrland samt Uddevalla.

32. LAURIN, CAROLUS J. O. [respondent och för-
fattare] &  SCHRÖDER, JOH. HENR. [preses]. De 
paroeciis gothlandiæ Burgs et Stånga dissertatio his-
torico-topographica. A.a. I. Uppsala, Regiae academiae 
typographi, (1842). 8:o. (2),16 s. & 1 litograferad plansch. 
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Elegant klistermarmorerat pappbd med oxblodsfärgad 
titeletikett i skinn på främre pärmen (Hedberg, osigne-
rat). Det tryckta omslaget medbundet. Trevligt ex. med 
Arvid och Rosa Hernmarcks guldpräglade pärmexli-
bris.  *2500
Marklin Catalogus disputationum 127. Setterwall Svensk historisk 
bibliografi 5760. Molér Bidrag till en gotländsk bibliografi 608. Allt 
som utkom, delen om Stånga socken blev ej fullföljd. Den fint ut-
förda planschen avbildar Burs kyrka och prästgård sedda från öster 
respektive söder. I de långa noterna på svenska redogörs bland annat 
för olika spel och lekar på ön, till exempel pärk, puttpärk, draga hank 
och krokfingrar samt springa haug-stikel.

33. LIGNELL, AND. Beskrifning öfver grefskapet 
Dal. I-II. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1851-52. 8:o. 
XVII,(1),446 s. & 1 litograferad karta + (2),267 s. Med 
en del illustrationer i texten. Brunt hfrbd från början av 
1900-talet med guldorerad rygg och svart titeletikett samt 
brunstänkta snitt. Ryggen blekt och lite flammig. Ren 
inlaga med ett fåtal obetydliga småfläckar. Bra ex. från 
Säbylund med fideikommissbibliotekets exlibris.  *2500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5726. Bördh Dalslandslittera-
tur 1519. Komministern i Kila Anders Lignells (1787-1863) viktiga 
Dalslandsbeskrivning är uppdelad i dels en allmän historisk och sys-
tematisk översikt, dels en noggrann beskrivning härads- och socken-
vis. Arbetet väckte uppmärksamhet redan i samtiden, belönades av 
Vitterhetsakademien och C. G. Styffe skrev i en berömmande re-
cension att verket ”i omfattning och grundlighet lämnar de flesta 
om ej alla andra landskapsbeskrivningar långt efter sig”. ”Svenskt 

biografiskt lexikon” tillägger att ”detta omdöme har blivit bestående 
o L:s arbete har på grund av författarens akribi o kritiska behandling 
av källmaterialet inte förlorat sin aktualitet”. Åtskilliga tidigare inte 
publicerade äldre handlingar anföres här i sin helhet.

34. LINDSKOG, P. E. Underrättelse om fromma stif-
telser i Skara stift; i sammandrag författad. Skara, F. J. 
Leverentz, 1811. 8:o. (4),72,(4) s. Bra rött svampmålat 
pappbd med gul titeletikett i skinn (Johanna Röjgård). 
Det ursprungliga blanka omslaget medbundet. Oskuren. 
Bitvis lite lagerfläckig. Främre omslaget med C. F. Hult-
ströms namnteckning.  *3000
Sallander Samling av litteratur om Västergötland 623: ”Sällsynt”. 
Domkyrkosysslomannen Peter E. Lindskog (1766-1821) skrev även 
”Försök till en korrt beskrifning om Skara stift” och var dessutom 
utgivare av ”Skara stifts-tidning” och ”Westgötha tidning” samt av 
några stiftsmatriklar.

35. LINNÉ, C. von. Öländska och gothländska resa 
på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 
1741. Med anmärkningar uti oeconomien, naturalhisto-
rien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer. Sthlm och 
Uppsala, hos G. Kiesewetter, 1745. 8:o. (14),344,(30) s. 
& 2 utvikbara grav. kartor & 1 grav. plansch. Med flera 
träsnitts illustrationer i texten. Bra halvpergamentbd med 
grön titeletikett (Johanna Röjgård). Inlagan oskuren. 
Nedre snittet med några smärre bläckfläckar. Lätt brun-
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tonad, ställvis något mer, t.ex. Q- och R-arken, s. 241-72. 
Enstaka fläckar i texten. Kartorna och blomplanschen 
lagerfläckade. Riven i yttermarginal på s. 91-92. Med C. 
A. Thudéns lilla stpl på titelbladet. Fint ex.  *28000
Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 202. Bring Itineraria 
svecana 148. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 322. Molér Bi-
drag till en gotländsk bibliografi 611. Kartan över Öland är signerad C. 
Bergquist. Sten Lindroth skriver om Linnés resa som påbörjades våren 
1741: ”Beslut därom hade fattats av ständerna, och instruktion utfär-
dades av Manufakturkontoret. Enligt den skulle han på de båda öarna 
uppspåra färgväxter för textilindustrin, leta efter ler- och jordarter, 
förteckna apoteksörter samt i övrigt anteckna allt som hörde till natu-
ralhistorien. Linné organiserade expeditionen, liksom förut dalaresan, 
i form av en resesocietet med sex yngre medhjälpare, av vilka en 
svarade för botaniken, en för mineralogin, en för kassan osv. I mitten 
av maj bar det av, över Sörmland och Östergötland nådde sällskapet 
Kalmar för att överskeppas till Öland; i slutet av augusti var man till-
baka i Stockholm”. Carl Adolf Thudén (1793-1877) var kyrko herde 
i Bro pastorat nära Lysekil 1830-77. Han ”var en ståtlig och fin man 
med anseende för praktisk duglighet” enligt herdaminnet.

36. LUNDEQUIST, N. Stockholms stads historia, från 
stadens anläggning till närwarande tid. I-III. Sthlm, Z. 
Haeggström, 1828-29. 8:o. VI,(1,1 blank),348 + V,(1),290 
+ XII,472 s. Tre vackra samtida ljusbruna hfrbd med rikt 
guldornerade ryggar, tegelbruna titeletiketter och bruna 
nummerskyltar. Blåstänkta snitt. Ryggarna lite flammiga 
och småfläckiga. Pärmarna med några fuktfläckar. Ställ-
vis något lagerfläckiga inlagor, mest i tredje delen. Med 
Johan Plans exlibris. Bra svit.  *2800

Akrell Stockholmiana 941. Bygdén Landskapet Uplands och Stock-
holms stad s. 55. Setterwall Svensk historisk bibliografi 5976. Nils 
Lundequist (1767-1832) var assessor och kronofogde. De två första 
delarna bygger i huvudsak på Elers Stockholmshistoria. Den tredje 
delen, som behandlar åren 1798-1828 och sålunda är den mest själv-
ständiga, utarbetades av sonen Nils Wilhelm Lundequist (1804-63), 
mer känd som bokhandlare i Uppsala. På s. 377-90 i tredje delen 
återfinns ”Rättelser och anmärkningar” undertecknade av ”G. W. B.”

37. LÖFGREN, N. J. Kalmar och dess stift i Småland, 
landskaps-beskrifning. I-II. Kalmar, P. Ahlquist respektive 
Stifts-boktryckeriet, 1828-30. 8:o. (2),105 s. & 1 utvikbar 
gränskolorerad litograferad karta + 132 s. & 1 utvikbar 
grav. stadsplan. Obetydligt nött prydligt brunt hfrbd från 
1900-talets början med guld- och blindpressad ryggde-
kor samt svart titeletikett. Brunstänkta snitt. Blekt rygg. 
Ett litet maskhål längst ned i bakre falsen. Spridda la-
gerfläckar med flera dito på de första och sista sidorna 
i båda delarna. Sista bladet lagat på blanka sidan i första 
delen. Stadsplanen är lite felvikt och sticker ut från bok-
blocket. Från Säbylund med fideikommiss bibliotekets 
exlibris.  *2500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5931. Cappelin Anteckningar 
till en småländsk bibliografi s. 66. Allt som utkom. Nils Isak Löfgren 
(1797-1881) var prost och kyrkoherde i Kalmar stift. Kartan förestäl-
ler Kalmar län. Stadsplanen på blåtonat papper är över gamla Kalmar 
1647.

38.

36.



38.

38. MARRYAT, H. One year in Sweden: including a 
visit to the isle of Götland. I-II. London, W. Clowes and 
sons, 1862. 8:o. IX,(I),492 s. & 12 litograferade plr & 1 
litograferad karta + XI,(1 blank),503,(1) s. & 22 litogra-
ferade plr + Mr Murray’s general list of works. [=rub-
rik]. (London), Bradbury and Evans, (1863). 8:o. 32 s. 
Två mörkblå oklbd med guldornerade ryggar (Edmonds 
& Remnants, London). Pärmarna med blindpressningar 
och svenska riksvapnet i guld. Putsade snitt. Ryggarna 
lätt solkiga. Enstaka fläckar. Kartan och första sidan av 
reklambilagan i slutet av första delen lagerfläckiga. Med 
William Money Kyrles graverade vapenexlibris, båda 
något lagerfläckiga. Bra ex.  *2000
Bring Itineraria svecana 854. Schiötz Udlendingers reiser i Norge 
660a för besöket i Fredrikshald. Första upplagan. Bring anger felak-
tigt 23 planscher för den andra delen, men endast de 22 som finns 
här är upptagna i illustrationsförteckningen. Utgavs på John Mur-
rays förlag och förtecknas i den medbundna förlagsreklamen. Resan 

gjordes 1860 och gick över Skåne, Bohuslän, Vadstena, Stockholm, 
Uppsala och Gotland. En svensk upplaga, översatt av Gustaf Thomée, 
utkom 1863. William Money-Kyrle (1808-68) var bland annat sheriff 
i Herefordshire från 1853.

39. MELLIN, G. H. Sverige framstäldt i teckningar. 
Tvåhundratjugufyra litografier med text. Sthlm, L. J. 
Hjerta, (1836)-40. 4:o. (2),38,1-16,1-20,1-6,1-6,1-11,1-
20,1-16,1-24,1-14,1-12,1-8,1-4,1-10,1-18,1-6,1-8,1-
24,1-6 s. & 224 litograferade plr. Bra samtida ljusbrunt 
hfrbd med breda upphöjda bind, guldornerad och blind-
pressad rygg samt mörkbrunt infärgat titelfält. Stänkta 
snitt. Ryggen med några små repor och pärmpappret 
med obetydliga nötningar. Stötta pärmhörn. Bra inlaga 
med ett fåtal fläckar. En Sörmlandsplansch med några 
fläckar på baksidan, en Värmlandsplansch med fläckar i 
hörnet och Ornäsplanschen i Dalarna med några fläckar. 
Mycket fint ex.  *5000



Planscherna trycktes hos Spong & Cardon. Arbetet utkom i 25 häf-
ten plus Stockholmsdelen, som även har ett separat tryckt titelblad, 
vilket saknas här. Stockholmsdelen, som inte alltid medföljer verket, 
är i detta exemplar bunden först.

40. (MELLIN, G. H.) Flickorna i Askersund, berättelse 
från Carl XII-s tidehvarf af G. H. M. Sthlm, P. A. Norstedt 
& söner, 1832. 12:o. (2),186 s. Elegant ljusbrunt lackat 
hfrbd med rikt guldornerad rygg och brun titeletikett 
(Hedberg). Marmorerade snitt. Pärmarna ngt bågnade. 
Ett tjugotal blad har minimala revor i yttermarginalen, 
vilka är fint lagade med pergamyn. Bra ex. ur Bengt 
Bernströms bibliotek.  *1500
Verket kallas en ”borgerlig idyll” av ”Svenskt biografiskt lexikon”.

41. (MELLIN, G. H.) Licentiaten Ymans berättelse om 
flickan på Nya Kungsholmsbron. Novell af G. H. M-n. 
Sthlm, Thordsonska boktryckeriet, 1833. 12:o. 96 s. Fint 
lackat och marmorerat hfrbd med svagt upphöjda bind, 
guldpressad ryggdekor och grön titeletikett (Hedberg). 
Vackert marmorerade snitt. Ryggen blekt och lite flam-
mig. Ett fåtal smårevor i övre marginalen, lagningar i 
yttre marginalen på s. 17-20 och med en större lagning 
i nedre marginalen på s. 51. Titelbladet och sista sidan 
med Gust. Th. Flodmans ägarstpl. Bra ex. ur Carl Mag-
nus Rosells bibliotek.  *1500

Utgiven av bokhandlaren N. W. Lundequist. Nya Kungsholmsbron 
är ett gammalt namn på den bro som förbinder nuvarande Hantver-
kargatan med Tegelbacken. Prästen Gustaf Henrik Mellin (1803-76) 
var född i Österbotten och i sin samtid känd som en mycket produk-
tiv författare. Han var vid tiden för romanens tillkomst verksam vid 
Klara församling i Stockholm.

42. (MEYER, P. J.) Stockholms-skizzer. Resebilder af 
Heine Redivivus. (I)-IV. Sthlm, Thimgren och Hultman, 
1851. 8:o. (2),30,(1,1 blank) + 33-62,(1,1 blank) + 65-88 
+ 89-118,(1) s. Elegant lackat ljusbrunt hfrbd med upp-
höjda bind, rikt guldornerad rygg, mörkbrun titeletikett 
respektive nummerskylt samt marmorerade snitt (Hed-
berg). Bandet lätt nött och med aningen torr rygg. Ngt 
solkig i nedre marginalen på s. 97. Det illustrerade främre 
omslagen medbundna. Med Fredrik Vult von Steijerns 
guldpräglade pärmexlibris.  *2500
Titeln på ryggen respektive omslaget är ”Stockholms årstider”. För-
fattaren (1826-61) verkade som bokförläggare i Stockholm. Boken 
innehåller kapitel om den samtida pressen, litteraturen och teatern. 
C. J. L. Almquist avhandlas, liksom Emilie Högqvist. 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, “ett af de mest utvalda och gedigna privatbibliotek, 
som någonsin en svensk samlare hopbragt”, med bland annat stora 
samlingar av Goethe- och Wagnerlitteratur. Han skulle också komma 
att bli en av Strindbergs vänner och finansiärer.
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43. (MOZELIUS, P.) Försök til en beskrifning öfwer 
Nora och Lindes bergslagers fögderi uti Örebro höf-
dingedöme. Första delen om fögderiet i gemen. An-
dra delen om hwart härad i synnerhet. I-II. Örebro, J. P. 
Lindh, 1791. 8:o. (16),88 + 89-238,(3) s. Med en träsnitts-
figur på s. 40. Vackert lackat och marmorerat skinnbd 
med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och mörkröd 
titel- respektive mörkgrön årtalsetikett (Hedberg). Röda 
snitt. Ramtryck i guld, kantförgyllning och förgyllda inre 
denteller. Bandet obetydligt nött och med några mini-
mala fläckar på ryggen. Titelbladet lätt solkigt. Enstaka 
fläckar. I andra delen svaga fuktfläckar i övre hörnet i 
början, vilka sedan ställvis återkommer. Fint ex.  *8000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6231. Teijler Litteratur om 
Örebro län 6459. Med det sällsynta tilläggsbladet ”Continuation af 
rättelserne”. Arbetet bygger delvis på föregångarna Nohrborgs och 
Hülphers beskrivningar av trakten. Kronofogden Pehr Mozelius 
(1708-94) avslutar förordet till sitt arbete med en i sammanhanget 
passande bön: ”Herren, som i högden bor, och af begynnelsen i ber-
gen nedlagdt sin wälsignelse til folkens näring och fromma intil när-
warande tid; han wälsigne yttermera wårt Norden med malmfyndige 
berg, til hyttors och andre inrättade wärks drift och närande gång, 
intil thess bergen aldeles wika, och högarne falla!” Tidigt band från 
Gustaf Hedbergs bokbinderi från tiden före han 1901 utnämndes till 
hovbokbindare.

44. MUNCKTELL, J. F. Westerås stifts herdaminne. I-
III. Uppsala, Wahlström & Låstbom respektive Wahlström 
& c., 1843-46. 8:o. (4),495 + (2),558 + (2),424,423-598 
s. Tre vackra hfrbd med upphöjda bind, rikt guldorne-

rade ryggar, röda titeletiketter, gröna nummerskyltar och 
marmorerade snitt (Hedberg). Ryggarna ngt blekta. Ett 
pärmhörn på andra volymens baksida med brytmärke. 
Inlagorna med prydliga samtida marginal anteckningar, 
mest i del I. Ett litet brännmärke med hål på s. 118-19 
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och några små fuktfläckar i övre hörn på s. 297-98 och 
i övre marginalen på s. 317-18 och 321-22 samt solk-
fläckar i texten på s. 340-41 i del I. Del II har en del 
smärre fuktfläckar i övre marginalen, t.ex. på s. 57-60, 
och även några revor på s. 177 och 231. Sista delen har 
en del gamla lagningar i övre hörn på s. 133-35 och 165, 
i yttermarginalen på s. 155, i övre marginalen på s. 281-
88 och i den nedre på s. 573. Med Gustaf Bernströms 
guldpräglade pärmexlibris, hans blyertsnotering ”coll. 
cat.”, Thulin & Ohlsons bokhandelsetikett och Hilding 
Pleijels exlibris.  *7500
Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 1126. Larsson & Hasslev 
Västmanlands län i litteraturen 2706. Johan Fredrik Muncktell (1764-
1848), kyrkoherde i Irsta, skriver i sitt förord att arbetet till en del 
bygger på biskop Herweghrs i Skaras samlingar.

45. OEDMAN, J. Chorographia Bahusiensis thet är: 
Bahus-läns beskrifning, så til thess natur/ art och be-
skaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider 
under danska regeringen/ som til thess nu warande til-
stånd sedan thet kom, genom freds-fördrag under Swe-
riges crono/ både hwad inbyggarenas wäsende, handel 
ock näring i alla stånd widkommer, som ock alla the 
märckwärdigheter, man kunnat på alla orter i hwart giäl 
utur dystra mörckret upleta ock nu i dagsliuset bringa, 

efter mångas åstundan. Sthlm, L. Salvius, 1746. 8:o. 
(20),200,301-08,209-377,(7) s. & 1 utvikbar grav. karta. 
Med träsnittsillustrationer i texten. Trevligt samtida lätt 
nött hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och 
tegelröd titeletikett i marokäng. Stänkta snitt. Ryggen 
något torr med en mindre skada i nedersta ryggfältet. 
Lätt bruntonad med spridda lager- och småfläckar. Lite 
lagerfläckigt titelblad. En fläck i yttermarginalen på s. 
63-64 och en dito på s. 155-56. Pappersfel vid tryckning-
en i nedre hörnet på s. 294. Kartan har en liten skada 
överst vid infästningen. Bra ex. med Seton of Ekolsunds 
grav. exlibris.  *8000
Aberstén & Tiselius Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och 
bild 46. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 563: ”micro-
logier, samt obetydelige och obevislige berättelser öfverflöda i detta, 
som författaren det kallar, nästan herculeiska arbete”. Med hyllnings-
verser av P. S. Hööke och en anonym författare samt ett företal av 
författaren daterat Tanum den 6 februari 1745. Den fina kartan över 
Bohuslän är graverad av J. Silfverling 1734 efter en förlaga av N. Kna-
pe. Arbetet mötte i samtiden hård kritik i den lärda världen, men 
har senare kommit att uppskattas för sitt kulturhistoriska innehåll. 
Som kyrkoherde i Tanum hade Johan Oedman (1682-1749) goda 
möjligheter att ”utur dystra mörckret” uppteckna lokala sägner och 
folkminnen, vilka annars förmodligen hade skattat åt förgängelsen. 
”Chorographia Bahusiensis” innehåller även kapitel om landskapets 
fiskar, sjö- och skogsfåglar samt ”om allehanda slags fyrfotade samt 
kräkande djur”.
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46. OGIER, C. Caroli Ogerii ephemerides, sive iter 
Danicum, Svecicum, Polonicum. Cum esset in comitatu 
illustriss. Claudii Memmii comitis auauxij, ad septentrio-
nis reges extraordinarij legati. Accedunt Nicolai Borbo-
nii ad eumdem legatum epistolæ hactenus ineditæ. Paris, 
apud P. Le Petit, 1656. 8:o. 35,(1 blank),1-531,(1) s. Sti-
ligt men något solkigt pergamentbd med röd titel etikett 
och grönt tryckortsetikett i skinn (Hedberg). Röda snitt. 
Några ouppskurna bladpar. Ngt lagerfläckig, med lite fler 
fläckar i början. Några svaga både ljusa och mörka fukt-
fläckar. Bläckmarkeringar i yttermarginalen på s. 168-69. 
Blyertsanteckning i början ”Ytterst sällsynt. I:a uppla-
gan med de omtryckta sidorna 25-28” i Eric Österlunds 
hand. Arvid och Rosa Hernmarcks guldpressade pärm-
exlibris på frampärmen.  *10000
Bring Itineraria svecana 40. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-
Gothica 242: ”en nog sälsynt bok”. Bibliotheca danica II:588. Utgi-
ven efter författarens död av hans bror François. Arbetet finns, enligt 
Bring, i tre olika varianter men med identisk text. Detta är en av de 
två varianterna utan Errata. Hyllningsversar på s. 25-34 och Ogerius 
egna Poemata från s. 494 med ett avslutande ”Epithaphe” av bro-
dern Francisco Ogier på sista sidan. Utdrag på svenska trycktes för 
första gången i ”Stockholms magazin” 1780 och i sin helhet först 
1914. Charles Ogier (1595-1654) medföljde som legationssekreterare 
den ambassad, som av Richelieu avsändes till Danmark, Sverige och 

Polen för att bevaka franska intressen. I november 1634 ankom ambas-
saden sjövägen från Köpenhamn till Kalmar, varifrån resan fortsattes 
landvägen över Vimmerby, Linköping, Norrköping och Nyköping till 
Stockholm dit man ankom i mitten av december. I slutet av februari 
1635 reste Ogier till Dalarna, Uppsala, Sala och Västerås. I mitten av 
maj samma år lämnade ambassaden Sverige. Vistelsen i Stockholm och 
det övriga landet beskrivs på s. 124-258. Warmholtz uppger att Ogiers 
resebeskrivning på sin tid väckte mycken anstöt i Sverige. Han hän-
visar till ett uttalande av Bengt Oxenstierna: ”Ogerii Iter Suecicum 
är et offenteligt pasquil på hela swenska nationen, hofwet och många 
redeliga swenska herrar och män; hwadan herr Biörnklo, då han war 
1660 i Frankrike, anhölt at hon måtte upbrännas”. Warmholtz tilläg-
ger: ”At sådant skedt, har jag ingenstädes funnit, ej heller tyckes boken 
förtjena et så hårdt omdöme”. Blyertsanteckningen rör troligen två 
latinska hyllningar till brodern Francisco Ogier på s. 25-28 i första 
sidföljden, författade av Franc. Vavassor och Hadrianus Valesius. Arvid 
Hernmarck (1876-1940) var industriledare och ägde 1916-24 tillsam-
mans med hustrun Rosa (1875-1942), född Nisser, Hässelbyholms 
slott och gods på Fogdön i Södermanland, där Albert Engström och 
Verner von Heidenstam tillhörde gästerna. Arvid var en mycket aktiv 
boksamlare och en viktig kund hos Gustaf Hedbergs bokbinderi, där 
han beställde många påkostade bokband. Vid Hernmarcks konkurs 
1923 kom stora delar av boksamlingen att skingras och paret skilde sig 
1924. Ett litet urval rariteter fanns kvar i Arvids ägo och såldes efter 
hans död genom Thulins antikvariat 1940. Bland dessa märktes Bureus 
”Nymäre wijsor” 1637 och Lucidors ”Gilliare kwaal” 1669.

47.

46.



48



47. OUTHIER, (R.). Journal d’un voyage au Nord, en 
1736 & 1737. Enrichi de figures en taille-douce. Amster-
dam, chez S. & P. Schouten, 1749. 12:o. (12),368,339-340 
s. & 3 utvikbara grav. kartor & 13 utvikbara grav. plr. Ti-
telbladet tryckt i rött och svart och med en grav. vinjett. 
Några träsnittsillustrationer i texten. Aningen nött sam-
tida skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg 
och röd titeletikett av marokäng. Svagt gröna snitt. Li-
ten fläck på titeletiketten. Spridda fukt- och lagerfläckar 
samt mindre solkigheter. Smutstitel- och titelbladet med 
mörktonade marginaler. Bläckfläck i övre marginalen på 
s. 164-65. Ett par fläckar på s. 182 och en av planscherna 
där. Många av planscherna med större eller mindre revor. 
Några planscher felbundna. På titelbladet en överstruken 
namnteckning, Luthman, daterad 1784, rött lacksigill på 
frampärmens insida och Elof Ihres namnteckning. Ur 
det Celsingska biblioteket på Biby.  *5000
Bring Itineraria svecana 142. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-
Gothica 257, som skriver att ”om anmärkningarne, som författaren 
eljest upteknat, under sin resa til och genom Sverige, tror jag med skäl 
kunna säga, at derutur framlyser intet mer enfaldighet än okunnig-
het i saker, som dageligen komma under ögonen”. Tryckt dedikation 
till d’Albert de Luynes. Utkom första gången i Paris 1744 i en ståtlig 
kvartoupplaga. Reginaud Outhier (1694-1774) var fransk abbé och 
sekreterare hos biskopen av Bayeaux, deltog som skicklig observatör 
i den franska gradmätningsexpeditionen 1736-37 till trakterna kring 
Torneå. Förutom vistelsen i Norden och själva undersökningarna 
skildrar Outhier sin resa över Stockholm, Uppsala, Gävle, Umeå och 
Luleå samt på återresan Falun och Sala. Enligt planschförteckningen 
ska arbetet innehålla 18 planscher, men i alla av Bring undersökta 
exemplar saknas bilderna över Piteå och Torneå. Sannolikt har de 
aldrig utgivits. Elof Ihre (1766-1828) var yngsta son till språkfors-
karen Johan Ihre och gift med Elisabet Lovisa Celsing (1772-1866) 
som var fideikommissarie till Fjällskäfte och en tredjedel av Hällefors 
bruk. Deras sondotter gifte sig med Petrus Fredrik von Celsing som 
var fideikommissarie på Biby.

48. OUTHIER, (R.). Journal d’un voyage au Nord, 
en 1736 & 1737. Paris, Piget & Durand, imprimerie de 
Jean-Baptiste Coignard, 1744. 4:o. (8),238,(2) s. & 5 ut-
vikbara grav. kartor & 7 utvikbara grav. plr & 4 grav. 
plr. Med grav. vinjetter på titelbladet och s. 1. Praktfullt 
samtida lätt solkigt och ngt nött rött guldbrokadpapp-
band. Blekta blå snitt. Handskriven gammal titel etikett 
av papper på ryggen. Ytterfalsarna med bortnött papper. 
Något lagerfläckig och med spridda fläckar samt flera 
ark hårdare fläckade, t.ex. s. 49-56 och 75-84. Gio. Ste-
fano Contis samtida ägaranteckning på titelbladet. Spår 
av borttaget exlibris på frampärmens insida. Violett bok-
handlaretikett från Libreria Cecchi i Florens. Med Fred-
rik Vult von Steijerns exlibris.  *22000

Bring Itineraria svecana 142. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-
Gothica 257, som skriver att ”om anmärkningarne, som författaren 
eljest upteknat, under sin resa til och genom Sverige, tror jag med 
skäl kunna säga, at derutur framlyser intet mer enfaldighet än okun-
nighet i saker, som dageligen komma under ögonen”. Tryckt dedika-
tion till d’Albert de Luynes. Detta är första utgåvan. Trycktes senare 
om i Amsterdam 1746 och 1749. Reginaud Outhier (1694-1774) var 
fransk abbé och sekreterare hos biskopen av Bayeaux och deltog 
som skicklig observatör i den franska gradmätningsexpeditionen till 
trakterna kring Torneå 1736-37. Förutom vistelsen i Norrland och 
själva undersökningarna skildrar Outhier sin resa över Stockholm, 
Uppsala, Gävle, Umeå och Luleå samt på återresan Falun och Sala. 
Enligt planschförteckningen ska arbetet innehålla 18 planscher, men 
i alla av Bring undersökta exemplar saknas bilderna över Piteå och 
Torneå. Sannolikt har de aldrig utgivits. Enligt anteckning av Vult 
von Steijern förvärvade han boken på C. O. Ossbahrs auktion 1905 
för 9:60 kr 
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49. PERINGSKIÖLD, J. Then första boken af Swea 
och Götha minnings-merken uthi Uplandz första 
del Thiundaland/ fordom med gamla runor/ eller an-
nan nyare skrift/ på stenor och berg kring landet/ eller 
wid förnäma mäns lägerställen i kyrkior/ antecknade; 
yttermera med flit aftagne/ och korteligen beskrefne. 
Monumentorum sveo-gothicorum liber primus, Up-
landiæ partem primariam Thiundiam continens, cum 
antiquitatibus ac inscriptionibus quæ cippis & rupibus, 
vel tumbis incisæ passim reperiuntur; justa delineatione, 
brevique commentario illustratæ. Sthlm, O. Enæus, 1710. 
Folio. Grav. frontespis,(8),306 s. & 6 grav. plr, varav 4 

dubbelsidiga och 1 utvikbar samt 5 inklistrade grav. plr, 
varav 2 som titelvinjetter och en mängd träsnitt i texten. 
+ PERINGSKIÖLD, JOHAN. Monumenta Ullerake-
rensia cum Upsalia nova illustrata, eller: Ulleråkers 
häradz minnings-merken/ med nya Upsala/ uti Uplands 
första del Thiundaland/ antecknade. Sthlm, J. L. Horrn, 
1719. Folio. (6),352 s. & 33 grav. plr, varav 23 i dubbel-
format, 1 karta över Uppland samt en mängd träsnitt i 
texten. + Handskrift. Series professorum Upsaliensium 
continuata. (8) s. Nytt halvpergamentbd med handskri-
ven ryggtitel (Johanna Röjgård). Brunstänkta snitt. I för-
sta arbetet är det latinska titelbladet lagat vid ryggen på 
baksidan, och de två titelvinjetterna är omkastade. En-
staka lager- och rostfläckar. Fuktrand i yttermarginalen 
på s. 3-4 och 33-36. Planschen vid s. 186 med utsmetade 
bläckfläckar i övre marginalen. Ett fåtal sidor i andra de-
len är något mer fläckiga. Första titelbladet med Mag-
nus Laur. Ståhls namnteckning och Hans Gillingstams 
dito från 1949. Medbundet i slutet är en prydlig gammal 
handskrift med en lista över professorer vid de olika fa-
kulteterna, tydligen en fortsättning av listan i den tryckta 
texten. Utmärkt ex. komplett med alla planscher och 
vinjetter.  *12500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 344-45. Bygdén 
Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 12-13. Fiske Runic li-
terature s. 55-56. Teijler Bibliographia Upsaliensis 7434 för ”Monu-
menta Ullerakeriensa”. Allt som utkom av Peringskiölds monumen-
talt upplagda ”Swea och Götha minnings-merken”, som var tänkt att 
beskriva hela landet. Förarbeten till den planerade fortsättningen för-
varas 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 parallelltext. ”Monumenta Ullerakeriensa” behandlar 
huvud sakligen 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 gravy-
rer av J. Spiegelberg, J. C. Sartorius och, enligt Klemming, eventuellt 
även av T. Campanius Holm ingår. Den dubbelsidiga Upplandskartan 
är här bunden i början av andra arbetet.

50. RADLOFF, F. V. Beskrifning öfver norra delen af 
Stockholms län. (I)-II. Uppsala, J. F. Edman, 1804-05. 8:o. 
(8),248,(3) + (6),286 s. Lätt nött ljusbrunt hfrbd från mit-
ten av 1800-talet med guldornerad rygg och mörkbrun 
titeletikett. Stänkta snitt. Ryggen lite torr och med obe-
tydliga småfläckar. Båda titelbladen med minimala små-
skurar av bläckstänk och andra titelbladet med en liten 
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skildra det samtida Stockholm: ”Ridderstad ville i sitt verk ge en 
utförlig, initierad skildring av huvudstadens sociala företeelser, det 
skulle i sin art bli ett arbete utan motstycke i vår tidigare romanlit-
teratur”. I Ridderstads bevarade anteckningar kan man följa hans 
noggranna förstudier av miljöer i Stockholm som han själv besökte. 
Liksom Sue använde sig av den argot som talades i det samtida Paris 
tog Ridderstad hjälp av otryckta ordlistor över romani för att göra sin 
roman trovärdig och ge den en lokal färg. ”Samvetet” brukar ibland 
nämnas som ett tidigt exempel på svensk kriminallitteratur.

52. RÄÄF, L. F. Samlingar och anteckningar till en 
beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland. I-V. 
Linköping, C. F. Ridderstad, 1856 respektive Örebro, 
N. M. Lindh, 1859-65 respektive Norrköping, N. W. 
Wallberg & co., 1875. 8:o. 373 s. & 3 litograferade plr 
+ (9,1 blank),126,(2) + (9,1 blank),415,(1) s. & 1 lito-
graferad plansch + (9,1 blank),433,(1 blank,2) + (9,1 
blank),153,(1) s. & 18 utvikbara litograferade plr. Fyra 
brunvioletta marmorerade hfrbd från 1900-talets för-
sta hälft med upphöjda bind, guldornerade ryggar och 
gröna titeletiketter. Brunstänkta snitt. Blekta ryggar och 
första volymen med fläck i översta ryggfältet. Huvud-
titelbladet till tredje delen med två små lagade hål vid 
ryggen och fjärde delens dito med ett olagat litet hål på 
samma ställe. Femte delen som vanligt lätt bruntonad. 
Bra svit från Säbylund med fideikommissbibliotekets 
exlibris.  *10000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6289. Ranius Böcker om Öst-
ergötland 744. Schreber Svenska jaktens litteratur 307: ”Den utförli-
gaste och intressantaste jaktavhandling, som finnes i vår topografiska 
litteratur”. Sista delen utgavs postumt av G. Westling. Etnografen, 

fläck i översta marginalen. Med P. E. Bergfalks namn-
teckning och Eugène Lewenhaupts anteckning att boken 
inköptes på bokauktionen efter denne 1890. Fint ex. från 
Säbylund med fideikommissbibliotekets exlibris.  *6000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6085. Bygdén Landskapet Up-
lands och Stockholms stad s. 29. Noggrann genomgång av Rosla-
gens socknar och städerna Öregrund, Östhammar, Norrtälje med 
flera. Avslutas med några kortare kapitel med statistik, beskrivningar 
av flora och fauna samt skildringar av allmogens seder och bruk. 
Provinsialläkaren i Norrtälje Fredric Vilhelm Radloff (1765-1838) 
hade även utgivit ”Beskrifning öfver Åland” 1795. Per Erik Bergfalk 
(1798-1890) var rättslärd och sedermera jurisprudentiæ, oeconomiæ 
et commerciorum professor i Uppsala. ”Svenskt biografiskt lexikon” 
beskriver honom: ”Hans sällsynt aktade ställning i den svenska lär-
domens historia beror trots det stora värdet av de skrifter, som flutit 
ur hans penna, till väsentlig del på traditionen från dem, som från 
den personliga beröringen med honom bevarade outplånliga intryck 
av hans djupa kunskaper, utomordentliga minne och ovanliga intel-
ligens”. Bergfalk hade ett imponerande arbetsbibliotek på över 5000 
nummer, vilket såldes på auktion 1890.

51. RIDDERSTAD, C. F. Samvetet eller Stockholms-
mysterier. I-III. Linköping, C. F. Ridderstad, 1851. 8:o. 
448 + 512 + 720 s. Tre mycket stiliga röda lackade hfrbd 
med guldornerade ryggar (Hedberg). Vackert marmore-
rade snitt i samma mönster som det inre pärmpappret. 
Enstaka småfläckar. Mycket fin svit ur Bengt Bernströms 
bibliotek.  *6000
Utgavs som Nytt kabinetts bibliotek årgång 2, 1851. Översattes även 
till tyska och danska. Titeln till trots är romanen inte - som man 
skulle kunna tro - blott ett svenskt plagiat av Sues ”Les mystères de 
Paris”. Alf Kjellén har uppmärksammat författarens ambitioner att 
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samernas historia, seder och bruk, klädedräkt, jakt och fiske m.m. 
Stort utrymme lämnas åt samernas ursprungliga religion, missions-
arbetet i Lappmarken och kristendomens närvarande tillstånd bland 
samerna. Kemi lappmark ligger idag i nuvarande Finland och Torneå 
lappmark är uppdelad mellan Sverige, Norge och Finland.

55. Underrättelse om fyrar, känningsbåkar och andra 
sjömärken på svenska kusten ifrån Haparanda till 
norska gränsen. Med 15 stycken plancher. Andra för-
nyade och tillökta upplagan, efter kongl. Förvaltningens 
af sjöärendena beslut utgifven af Lotsdirektörsembetet 
år 1852. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1852. 8:o. 79 s. 
& 15 litograferade plr. Ngt nött samtida ljusbrunt hfrbd 
med guldornerad och blindpressad rygg, grönsprängda 

samlaren, politikern och kulturpersonligheten Leonhard Fredrik 
Rääf (1786-1872) är kanske mest känd för föreliggande arbete, ett av 
de klassiska verken i den svenska topografiska litteraturen. Rääf hade 
från sin ungdom samlat uppgifter till en beskrivning av Ydre härad, 
men då han inte ville avgränsa sitt ämne drog arbetet ut på tiden. 
När ”Samlingar och anteckningar” till sist utkom ingick bland annat 
en dialektordbok, redogörelser för folksagor och myter, avskrifter av 
medeltida handlingar rörande bygden, utdrag ur dom- och kyrko-
böcker, herdaminne, naturbeskrivningar, fornlämningsinventeringar 
och en skildring av häradets fauna samt avdelningar om jakt och 
fiske. Rääfs stora samlingar av historiska urkunder finns i dag hos 
Vitterhetsakademien och hans privatarkiv på Uppsala universitets-
bibliotek.

53. SOHLBERG, L. G. Historisk beskrifning öfver 
domkyrkan i Westerås. Västerås, T. R. Björkbom, 1834. 
4:o. (4),104 s. & 3 utvikbara plr, varav 2 grav. och 1 lito-
graferad. Fint om än lätt nött alrotsmarmorerat ljusbrunt 
hfrbd med guldornerad rygg, svart titeletikett och al-
rotsmarmorerat pärmpapper (Hedberg, osignerat). Röd-
stänkta snitt. Titelbladet med fint lagade revor i ytter-
marginalen. Planscherna med svaga småfläckar. Härligt 
ex. med Elof Förbergs exlibris.  *3000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6246. Ågren Svensk biogra-
fisk uppslagslitteratur 2189, noten. Den första graverade planschen 
med plan över domkyrkan har fin samtida handkolorering. Elof För-
berg var hovtandläkare och en av initiativtagarna till grundandet av 
Svenska Linnésällskapet. Han var även en av de främsta boksamlarna 
i början av 1900-talet. Bland hans samlarområden märktes särskilt 
Stockholmiana, Linné och Strindberg samt svensk vitterhet. Hans 
stiliga exlibris är graverat av D. Ljungdahl 1911.

54. TORNÆUS, J. J. Beskrifning, öfwer Tornå och 
Kemi lappmarker. Författad år 1672. Sthlm, J. A. Carl-
bohm, 1772. 8:o. (16),67,(1) s. Häftad i samtida gråpapp-
omslag med handskriven ryggtitel. En skur små bläck-
fläckar på främre omslaget och mindre maskhål nedtill 
i främre falsen samt i bakre omslagets ytterkant. Enstaka 
lager- och småfläckar. Ett hål i ryggmarginalen på s. (15-
16) s. och lite lös i häftningen där. Titelbladet med liten 
fuktrand. Bra ex. från Biby med Ulric Celsings namn-
teckning.  *12000
Marklund Övre Norrland i litteraturen 2677. Schreber Svenska jakt-
ens litteratur tillägg 388a. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-
Gothica 703: ”Näppeligen lärer någon förmodat, at denna berättelse, 
efter förlopp af et seculum, skulle få skåda dagsljuset”. Tornæus ar-
bete inleds med en sextonsidig kommenterad bibliografi över skrifter 
om samer, vilken är sammanställd av utgivaren Samuel Loenbom. 
Tornæus (död 1681) var kyrkoherde i Nedertorneå socken och lät 
översätta flera skrifter till samiska. Detta arbete innehåller kapitel om 
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Akrell Stockholmiana 882. En tidig svensk sf-roman som publice-
rades första gången 1817-19 som följetong i ”Allmänna journalen”. 
Detta är första bokupplagan. En tredje oillustrerad upplaga utkom 
1832. Wallmark påstår själv, något ursäktande, att berättelsen är skri-
ven ”på hållen”, det vill säga medan sättaren väntade på bladfyll-
ning till nästa dag. Det är bara denna upplaga som är illustrerad och 
det är några av de äldsta litografiska bokillustrationerna i Sverige. 
Det tryckta omslaget med titeln: ”Fuselbrenner den yngres resa 
till Stockholm, år 1913. Med karrikaturer”. I den medbundna bok-
katalogen annonseras bland annat årgångar av ”Allmänna journalen” 
och ”Journal för litteraturen och theatern”. ”Allmänna journalen” 
såldes även i lösnummer efter sitt innehåll, exempelvis ”Något om 
en tillkommande realisation af swenska bankosedlarne (3 n:r af Allm. 
journ. 1820) 3 s b:o”.

57. (WETTERSTEDT, N. J. af) Mutanders ungdoms-
händelser, eller åter en smålänning som gjort sin lycka 
i Stockholm! En teckning ur små-folks-lifvet. Svenskt 
original. Sthlm, Ecksteinska tryckeriet, 1832. 12:o. (7,1 
blank),376 s. Ljusbrunt lackat hfrbd från 1900-talets för-
sta hälft med svagt upphöjda bind, guldornerad rygg och 
grön titeletikett (Hedberg). Vackert marmorerade snitt. 
Medbundna tryckta omslag, det främre med ful anteck-
ning med kulpenna om författaren i nedre marginalen, 
det bakre fläckigt och solkigt. Något blekt rygg. Bra in-
laga med bara enstaka fläckar.  *2000

snitt och mycket vackert marmorerat och mönsterpres-
sat pärmpapper med dekor av fåglar och bladverk. Ett 
fåtal obetydliga småfläckar. Härligt ex.  *7500
En tidigare upplaga utkom 1842. Med uppgifter och illustrationer 
på ett stort antal fyrar från Malören vid Haparanda till Nordkoster.

56. (WALLMARK, P. A.) Resan till Stockholm, år 
1913. Af Fuselbrenner den yngre. Andra, ändrade och 
tillökta upplagan. Med bilagor. Sthlm, R. Ecksteins 
tryckeri, 1819. 8:o. 135,(1),1-89 s. & 4 hand kolorerade li-
tograferade plr. + Förteckning på böcker och skrifter, 
som säljas på Ecksteinska boktryckeriet i Stockholm, 
Skom.-embetets hus wid Slottsbacken, n:o 7, 3:dje por-
ten till wenster i Bollhusgränden, äfwensom, till en del, 
hos de fleste herrar bokhandels-kommissionärer i lands-
orterna. [=rubrik]. Sthlm, Ecksteinska boktryckeriet, 
1820. 8:o. (8) s. Ljusbrunt hfrbd med guldornerad rygg 
och brun titeletikett (Nordiska kompaniets bokbinderi, 
1940). Det tryckta gråpappomslaget medbundet. Ryg-
gen med några helt obetydliga små nötningar. Inlagan 
oskuren och med enstaka obetydliga fläckar. Blyertsno-
teringar på insidan av främre pärmen. Fint ex.  *7000
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bladet i respektive volym med lång med fint lagad reva 
i texten. Stiligt ex. ur Bengt Bernströms bibliotek. Wil-
léns separat utgivna register från 1830 inklusive dess åtta 
utvikbara tryckta tabeller saknas!  *6000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6257. Ranius Böcker om Öst-
ergötland 114. Utkom i fyra häften. Det första häftet behandlar Öst-
ergötland i allmänhet och städerna, de övriga häftena innehåller en 
noggrann genomgång av landskapets åtta fögderier. Willéns separat 
utgivna register från 1830 saknas som ofta. Det omfattade totalt 71 
sidor och åtta tryckta statistiska tabeller. Per David Widegren (1784-
1829) var kyrkoherde i Skeppsås. I sitt arbete beklagar han sig, som 
många i hans samtid, över att kringresande västgötar spred stadens 
flärd och galanteri till allmogen, vilket ledde till traditionernas förfall. 
Bland subskribenterna återfinns bland andra E. Acharius och S. G. 
Hermelin.

59. WITTINGH, F. L. St. Jacobs minne, eller histo-
risk berättelse, om St. Jacobs och Johannis församling 
i Stockholm; författad och utgifven. Sthlm, Wennberg 
och Nordström, 1771. 4:o. (8),248 s. & 3 utvikbara grav. 
plr & 1 utvikbar träsnittsplansch & 1 utvikbar grav. karta. 
Fint samtida hfrbd med upphöjda bind, guldornerad 
rygg och rosa titeletikett. Blåstänkta snitt. Ryggen lite 
blekt och med några obetydliga småfläckar. Titelbladet 
med bruntonade hörn. En reva i nedre marginalen på s. 
15-16. Sista sidan med liten trycksvärtefläck. Kartan med 
två ljusbruna fuktfläckar. Trevligt ex. från det Celsingska 
biblioteket på Biby.  *3000Nils Joachim af Wetterstedt (1780-1855, född i Vasa) var vitter förfat-

tare och publicist samt vid sin död riksheraldiker. Han utgav även 
bland annat ”Conversationsordboken” 1822 och ”Stockholm, philo-
sophisk, poetisk och satirisk målning” i två häften 1823-25. Han var 
bror till utrikesministern Gustaf af Wetterstedt.

58. WIDEGREN, P. D. Försök till en ny beskrifning 
öfver Östergöthland. I:1-2-II:1-2. Linköping, Petre & 
Abrahamsson respektive A. Petre, 1817-29. 8:o. Grav. ti-
telblad,(18),293,(1 blank,2) s. & 1 utvikbar tryckt dub-
belsidig tabell + (2),295-646 + (2),323 + (2),325-614 
s. Två vackra och välbevarade ljusbruna lackade och 
marmorerade skinnbd med upphöjda bind, rikt guld-
ornerade ryggar, tegelröda titeletiketter och gröna num-
meretiketter samt pärmarna med ramlinje i guld, kant-
förgyllning och inre förgyllda denteller (Hedberg, 1924). 
Övre guldsnitt, annars endast putsade snitt. I skinnskod-
da marmorerade och invändigt filtklädda pappkasset-
ter. Det graverade titelbladet uppfodrat. Inlagorna up-
penbarligen tvättade, men några svaga fuktfläckar finns. 
Starkare fläckar på s. 325, 383 och 416 i andra volymens 
övre marginal. Smålagningar med pergamyn eller papper 
i marginalerna på s. 22 och 234 i första delen. Lagning 
med bokstavförlust i rubriktexten på s. 399 i andra delen. 
Några små fuktränder i övre hörnet på andra delen. Sista 

58.

59.



Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 498. De fyra sista 
sidorna är en bokkatalog från Edmans förlag. Petter Åhstrand (1700-
66) var i över 30 år verksam som kronobefallningsman i Ölands norra 
mot och hade som sådan goda förstahandskunskaper om trakten. 
Han kunde därför förhålla sig fritt till föregångare som Linné med 
flera när han redogjorde för allmogens seder, klädedräkt, dialekt med 
mera eller när han diskuterade öns avskogning och vattuminsknings-
frågan. Anders Martinsson har i ett förord till en nyutgåva kallat arbe-
tet ”inte bara en pärla i ölandslitteraturen utan även ett unikt oakade-
miskt bidrag till 1700-talets topografiska litteratur”. Efter Åhstrands 
död hamnade manuskriptet till arbetet via A. Pontins försorg hos S. L. 
Gahm Persson som lät utge det. Gahm Persson försåg det även med 
ett förord och har dessutom sammanställt bihanget med avtryckta 
gamla handlingar som avslutar boken. Med tryckt dedikation från 
Gahm Persson till Daniel Tilas. Magnus Flinck (1758-1814) var en 
skicklig jurist och ämbetsman och gjorde en enastående snabb kar-
riär. Vid 23 års ålder var han titulär landssekreterare, vid 27 ordinarie 
sådan och vid 34 var han titulär lagman. Under denna karriär avver-
kade han även borgmästarposten i Landskrona men avancerade däri-
från på förmyndarregeringens initiativ till rikets ärendens allmänna 
beredning. Flinck hamnade dock i onåd hos Gustav IV Adolf och när 
denne besteg tronen tvingades han lämna beredningen. Trots detta 
var Flinck högst delaktig när den svenska lagboken, som del i Gustav 
IV Adolfs pommerska reformarbete, översattes till tyska 1807. Mot 
slutet av sitt liv var han lagman i Skåne och arbetade med en revision 
av utsöknings- och rättegångsbalkarna. Denna blev dock aldrig helt 
färdigställd. Under hela sitt liv var Flinck dessutom en flitig boksam-
lare. I biblioteket på Vegeholms gods fanns utöver juridik även stora 
samlingar av bland annat topografi, historia och vitterhet, allt i bästa 
skick. Biblioteket såldes på Libris auktioner i början av 1980-talet.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 321. Akrell Stock-
holmiana 789. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 
81. Planscherna i ”St. Jacobs minne” är graverade av F. Akrelius och 
den stora kartan avbildar dåvarande Jakobs och Johannes församling. 
Fredrik Wittingh (1744-1811), som var skolmästare i Johannes för-
samling, hade 1763-67 disputerat på två avhandlingar om St.. Jakobs 
kyrka och församling. I sitt företal tackar han bland andra A. A. von 
Stiernman, C. F. Georgii, C. R. Berch och S. Gahm Pehrsson för hjälp 
i arbetet med att sammanställa boken.

60. (ÅHSTRAND, P.) Beskrifning öfwer Öland, be-
synnerligen det norra motet eller fögde riet. Jämte bi-
hang af åtskilliga gamla konunga-bref. Uppsala, J. Ed-
man, 1768. 8:o. (16),274,(14) s. Stänkdekorerat hfrbd från 
ca 1800 med guldlinjerad rygg, olivgrön titeletikett och 
klistermarmorerade pärmpapper samt gula snitt och 
grönt läsband av siden. Lätt flammig rygg. En liten rest 
av grön lackplump (?) på frampärmen. Enstaka smärre 
lagerfläckar. Titelbladet med nagg överst i ryggmargina-
len. En reva i övre marginalen på s. (7-8) och lätt solk på 
s. (8). Med Magnus Flincks namnteckning och numre-
ring på titelbladet. Mycket fint ex. från Vegeholmsbiblio-
teket.  *6000
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