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

Detta nyhetsbrev innehåller äldre tryck från 1604 till 1869. Det äldsta 
arbetet är martin mollerus Een helsosam och ganska nyttigt betrachtelse/ 
huru een menniskia skal lära christeliga leffna/ och saliga döö översatt av den 

flitiga petrus johannis gothus och tryckt i Rostock. Det yngsta arbetet är en 
faksimil av en svensk inkunabel ursprungligen tryckt i Stockholm 1487, vilken 
innehåller en biografi över heliga Birgittas dotter Katarina. Det exemplaret har 
tagit omvägen via gustaf norings eller ali nouris bibliotek i Konstantinopel 
och sedan gustaf bernströms i Göteborg. Flera andra svenska 1600-talstryck 
pryder nyhetsbrevet, men även två reseskildringar från Ostindiska kompaniets 
dagar författade av ekeberg respektive osbeck. Här finns också björnståhls 
resebrev och ett exemplar av Linnés Skånska resa, vilket tillhört c. m. carlander.

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. ANDREAE, O. Förklarning öffuer s. Johannis apostoli, evangelistæ 
och theologi, uppenbarelse. Författat/ beskriffuen och på tryck uthgången. 
Uppsala, E. Matzson, 1621. 4:o. (550) s. Titelsidan tryckt i rött och svart samt 
inom typografiskt ramverk. Fint stänkdekorerat skinnbd från 1800-talets andra 
hälft med upphöjda bind, mycket rikt guldornerad rygg och ljusbrun titel-
etikett i saffian. Bandet delvis ngt blekt och pärmarna lite bågnade. Enstaka 
småfläckar. Delvis dålig tryckkvalitet med svagare partier, alltför svarta dito 
samt i vissa ark tunnare papper där trycket lyser igenom. Inledningsvis med 
spridda missfärgningar. Skada i nedre marginalen på blad (d)1-2. Maskhål i 
blad a2-c2, delvis med textförlust. Blad Yy3 lite knöligt inbundet. Gammalt  
blyertsklotter i marginalerna på de sista bladen. Titelbladet med Carl Erichssons 
(?) namnteckning daterad den 19 juli 1653 och en kladdigt överstruken äldre 
namnteckning och likaledes överstrukna anteckningar i nedre marginalen. 
Från Gustaf Holdo Stråle och Ericsberg. Sista bladet saknas!  *1750
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 18. Enligt titelbladet tryckt ”medh Johannis Thiles 
bekostnat”. Med ett företal daterat i Bollnäs den 7 december 1617 och en tryckt dedika-
tion till Gävle stads kyrkoherde, komministrar, skol- och borgmästare samt en hyllnings-
dikt av Suenone Jonæ westrogothus. I företalet liknas en människas villkor i denna världen 
med tragedier och komedier, ”ty lijka som comædier och tragædier spelas och förhandlas 
til lika och samma sätt, orsaak och uthgång, oanseedt thet icke samma personer äre”. Guds 
församlings tid här på jorden är en tragedi fylld av vedermödor medan de ogudaktigas 
tillvaro är en komedi, de sistnämnda ”gåår altijdh wäl i thenna werldenne, och en önskat 
uthång. Såsom ock the ogudachtigha och alla falska församlingar, turken, tataren, rys-
sen, och synnerligh then rätta antichrist romerska påwen medh sitt anhang, ther aff sigh 
berömmer, och föregiffuer wara then rätta gudz försambling, effter honom alt wäl gåår och 
lyckas.” Men författaren anför inför denna sorgliga syn ”thet gambla ordspråket, at man 
sigh icke berömmer, förr än segren wunnen är”, syftandes på den yttersta domen, bokens 
ämne. Olaus Andreae Helsingius (död 1649) var lektor i Gävle och sedan kyrkoherde i 
Bollnäs. I företalet ges några glimtar ur hans liv. Han hade studerat i Uppsala för sedermera 
ärkebiskopen Nils Olai Bothiensis, som förklarat Johannes uppenbarelser för honom och 
sedan hade han undervisat i Gävle skola. När pesten två år senare härjade i staden och 
ryckte bort dess kyrkoherde hade Olaus Andreae ombetts att förrätta gudstjänst. Han hade 

1. 8.



emellertid saknat användbara böcker, dels p.g.a. sin fattigdom, dels p.g.a. sitt arbete i skolan, 
men även för att det var hans ”upsååt, fremmande land och academier, til wijdhare studier-
förfarenhz besökia”. Han hade därför tvingats använda sig av sina studieanteckningar, i 
synnerhet de om Johannes uppenbarelse över vilken han kom att predika, ”aldramäst på 
landzbygden”. Ur detta arbete växte hans ”Förklarning” så småningom fram.

2. ARWIDSSON, A. I. Svenska fornsånger. 
En samling af kämpavisor, folk-visor, lekar 
och dansar, samt barn- och vall-sånger. i-iii. 
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1834-42. 8:o. 
xxiii,(1 blank),424,(32) + xvi,482,(48) + 
xxvi,562 s. Tre fina halvpergamentband med 
rödbruna titeletiketter i marokäng samt årtal 
och tryckort i guldprägling längst ned på ryg-
garna (Hedberg). Övre stänkta snitt, övriga 
snitt oskurna. Medbundna gamla gråpapper-
somslag. Enstaka lagerfläckar. De avslutande 
musikbladen i andra delen och några ark i 
tredje delen något mer fläckiga. Fin svit med 
Gustaf Bernströms exlibris.  *5000
De opaginerade sidorna längst bak i första och andra 
delen utgörs av nottryck. Arwidsson hade sedan 1827 
i samarbete med Leonhard Fredrik Rääf planlagt vad 
som skulle bli ”Svenska fornsånger”, men arbetet 
drog ut på tiden och det dröjde till den 11 maj 1832 
innan en prenumerationsanmälan trycktes. I denna 
uppger Arwidsson att hans arbete ska utgöra ”ett slags 
fortsättning” på Geijers och Afzelius ”Svenska folk-
visor” och huvudsakligen innehålla L. F. Rääfs och J. 

Wallmans samlingar, ”frukter af långvariga och oförtrutna bemödanden.”

3. BJÖRNSTÅHL, J. J. Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, 
Holland, Ängland, Turkiet, och Grekeland: beskrifven af och efter Jac. Jon. 
Björnståhl. Efter des död utgifven af Carl Christof. Gjörwell. i-vi. Sthlm, A. 
J. Nordström, 1780-84. 8:o. Grav. porträtt,(2),22,(10),3-548,(2) + (8),6,(6),3-
251,(1 blank,2) + (22),3-284,(2) + (24),348,(2) + (20),293,(1 blank,2) + 
front,(8),76,1-54,(1) s. + ESPLING, O. Minne öfver Jacob Jonas Björnståhl 
l.l.o.o. & gr. professor i Lund, samt ledamot af kgl. Vetenskaps-societeten i 
Upsala, och Upfostrings-sälskapet i Stockholm: uti sistnämnde sälskaps namn 
författadt. Sthlm, A. J. Nordström, 1785. 8:o. 53,(1) s. Sex samtida ganska hårt 
nötta men trevliga stänkdekorerade pappbd med titeletiketter i glättad papp 
där den till del v är avvikande i färg. Stänkta snitt. Ryggarna med en del 
skador. Inlagan med en del fläckar här och var. I del i är s. 3-6 i den inled-
ande pagineringsföljden ngt mindre till formatet och hämtade från ett annat 
ex. och insatta i fel ordning. Del ii delvis med trista fläckar, mestadels i inre 
marginalen på s. 149-86. Med gamla initialer ”C. W. L.”, C. W. Lindberg jr:s, 
Axel Leonard Malmströms och Nils Nordqvists exlibris samt dennes kolla-
tioneringslappar.  *6750
Gjörwell Förtekning 102 respektive 131. Hesse Svensk numismatisk bibliografi 0834 för 
frontespisen i sista delen. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2843 för Espling. 
Porträttet är graverat av J. Gillberg efter Sergel och planschen i sista delen föreställande 
medaljen över Björnståhl är graverad av C. C. Gjörwell d.y., utgivarens son. Förutom 
Björnståhls egna brev och dagboksanteckningar avtrycks i resebeskrivningen brev av bland 
andra Carl Peter Blomberg och Mathias Norberg. En tysk översättning utkom 1777-83, 
en italiensk 1782-86 och en holländsk 1778-84. I Esplings arbete, även det utgivet av 



Gjörwell och som ett bihang till resan, upptas på s. 33-47 en av P. F. Aurivillius uppgjord 
förteckning på de handskrifter och böcker som Björnståhl testamenterade till Uppsala 
universitetsbibliotek.

4. CHAPMAN, F. H. af. Tractat om skepps-byggeriet, tillika med förklaring 
och bevis öfver Architectura navalis mercatoria &c. Sthlm, J. Pfeiffer, 1775. 4:o. 
(16),245,(3) s. & 16 utvikbara grav. plr & 1 utvikbar grav. & 7 utvikbara tryck-
ta tabeller. Med grav. vinjett på s. 1. Samtida ganska nött hfrbd med upphöjda 
bind, guldornerad rygg och röd titeletikett. Rödstänkta snitt. Inlagan bitvis 
ngt solkig och med spridda småfläckar. Det bitvis lite solkiga titelbladet med 
en delvis överkluddad samtida namnteckning. Med tillskrift till byggmästare 
D. Sandell daterad 1824 och från Joh. Hartzell till Henning Smith daterad 
1876 samt försättsbladet med Tullmuseets på Dalarö stpl.  *9000
Vinjetten är graverad av Olof Årre. Är en fristående förklaring till ”Architectura navalis 
mercatoria” som utkommit 1768. ”Tractat” utkom två gånger på franska, 1779 och 1781. 
Chapman ville bringa ordning och metodik inom skeppsbyggeriet och ”Svenskt biograf-
iskt lexikon” skriver att han upphöjde ”skeppsbyggeriet från att hittills i övervägande grad 
hava varit ett hantverk till en på fullt vetenskapliga beräkningar fotad konst”.

5. CREUTZ, (G. P.) & GYLLENBORG, (G. F.). Vitterhets arbeten. Andra 
uplagan. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1812. 8:o. (8),252 s. + GYLLENBORG, (G. F.). 
Sednare vitterhets arbeten. Oder. Inträdes-tal. Fabler. Sthlm, J. A. Carlbohm, 
1795. 8:o. (8),232 s. + GYLLENBORG, (G. F.). Theater-stycken. Utgörande 
tredje delen af des til trycket befordrade arbeten. Sthlm, J. A. Carlbohm, 
1797. 8:o. (6),333,(1) s. + GYLLENBORG, (G. F.). Försök om skaldekon-
sten. Poëme i fyra sånger. Tillika med bifogade anmärkningar om svenska 
versification. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1798. 8:o. (4),103,(1) s. + OVIDIUS. 
Tvisten emellan Ajax och Ulysses om Achilles vapen. Fri öfversättning 
af Gyllenborg. Sthlm, C. Delén, 1804. 8:o. 26 s. + (GYLLENBORG, G. F.) 
Tåget öfver Bält, hjeltedigt i tolf sånger. Andra uplagan. Öfversedd, rättad 
och tilökt med bifogad charta. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1800. 8:o. xlviii,280 
s. & 1 utvikbar grav. karta. Tre samtida bruna hfrbd med fint guldornerade 
ryggar, bruna titeletiketter och runda deltiteletiketter. Gula snitt. Ryggarna 



obetydligt fläckade och pärmpappret lite ytligt 
avnött. Enstaka småfläckar. Några understryknin-
gar och förstrykningar i blyerts. Bra svit.  *4000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 101, 102, 127, 154 
och 100 för de olika teaterstyckena. ”Vitterhets arbeten” 
utgiven på A. Wiborgs förlag och ”Theaterstycken” på 
Utters förlag. Creutz och Gyllenborgs ungdomsarbeten 
utkom första gången 1795 och utgavs som ett gemensamt 
verk då ”våra ungdoms-foster, som ifrån deras första 
varelse varit sammantryckte och blandade med hvaran-
dra, kunna nu mera efter fyratio års samband, icke utan 
våldsverkan och afsaknad på min sida åtskiljas”. Första 
upplagan av ”Tåget öfver Bält” utkom 1785. Helt avsik-
tligt avstod utgivaren från att numrera delarna i dessa 
”samlade verk”, så att läsaren inte skulla behöva ”förskaffa 
sig andre, än dem han åstundar äga”. Detta är dock en 
komplett uppsättning.

6. EKEBERG, C. G. Capitaine Carl Gustav Ekebergs Ostindiska resa, 
åren 1770 och 1771. Beskrefven uti bref til kongl. svenska Vet. academiens 
secreterare. Sthlm, H. Fougt, 1773. 8:o. (8),170,(1) s. & 5 utvikbara grav. plr & 
1 utvikbar grav. karta. Nött samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad 
rygg och infärgat svart titelfält. Infärgade snitt. Lite sprucken överst i pärmar-
nas ytterfalsar och naggad upptill på ryggen. För- och eftersättsblad urrivna. 
Titelbladet med liten reva i marginalen. En del spridda lager- och småfläckar, 
mest på s. 53-56 och 99. Med tillskrift på frampärmens insida: ”tillhör Häggs 
boksamling”. Stora Eks fideikommissbiblioteks stpl på frampärmens insida 
och baksidan av titelbladet.  *15000



Om denna resa skriver Alf Åberg: ”I slutet av december 1769 lyfte skeppet Finland ankar 
vid Älvsborg och styrde kosan mot Kanton. Ombord på skeppet befann sig de båda per-
soner som skulle bli våra ryktbaraste Kinafarare. Den ene var skeppets kapten Carl Gustaf 
Ekeberg, som tidigare gjort sju lyckade Kinafärder. Han förde vetenskapliga dagböcker 
under sina resor. Han utarbetade sjökort, gjorde observationer över den magnetiska miss-
visningen till sjöss och samlade märkvärdiga ting. Som belöning för sina insatser blev han 
invald som medlem i Vetenskapsakademien. [...] Den högt frejdade och bildade kaptenen 
fick som skeppspräst på Finland den 23-årige Jacob Wallenberg. Han var upplysningsman 
liksom Ekeberg. Också han skrev en resebeskrivning, den berömda Min son på galejan”.

7. (ENVALLSSON, C.) Kopparslagaren, opera-
comique i en act. Orden och poësien af herr C. E. 
Musiquen af herr Zander. Upförd för första gången 
på Svenska theatren å Ericsberg, den 8 decembr. 1781. 
Sthlm, Kongl. ordens-tryckeriet, (1781). 8:o. (2),72 s. 
Trevligt brunt marmorerat hfrbd i gammal stil med 
upphöjda bind, guldlinjerad rygg och tegelröd titele-
tikett (E. Hansson, Lund). Ytterfalsarna lite nötta. 
Något bruntonad och med enstaka småfläckar. Med 
Johan af Nordins monogramstpl och hans stämplade 
hyllnumrering ”E 25” i nedre marginalen. Bra ex. 
med Karl Åke Kärnells exlibris.  *1500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 119. Med rollförteck-
ning. ”Theatren föreställer en kopparslagare-värkstad med 
tillbehör”. Johan af Nordin (1746-1823) var en av Gustav iii:s 
närmaste rådgivare under kungens senare regeringsår. Han var 
även bruksägare och hade ett mycket stort bibliotek.

8. (HAMBRÆUS, J.) [Grekisk text] hoc est, ethica christiana ex Lamberto 
Danæo collecta. Idiomate svecico reddita. Greifswald, typis Ferberi, 1616]. 
Liten 12:o. (214) s. Litet läckert marmorerat skinnbd från 1800-talets andra 
hälft med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och brunröd titeletikett. 
Främre pärmen med en ytlig skrapfläck. Blad e6 felbundet. Pappersförluster 
i yttermarginalen på blad d2-d3 och vidare nagg i yttermarginalen t.o.m. 
blad f6. Ställvisa solk- och fuktfläckar. Nära skuren i övre marginalen på sina 
håll. Från Gustaf Holdo Stråle och Ericsberg. Saknar titelbladet som återfinns 
kopierat för hand, sannolikt under 1800-talets första hälft.  *3500
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 353 med felaktig kollationering då C-arket alltid 
saknas. Grekisk och svensk parallelltext. Här är varianten av blad B6 i den längre versionen 
av versen. Jonas Hambræus (1588-1671) från Hälsingland var verksam i Paris från 1626 till 
sin död 1671. Han grundade den svenska församlingen i Paris och var dess första predikant 
samt dessutom professor vid universitetet i Paris. Tack vare sina kunskaper i bl.a. syriska 
och arabiska fick han biträda vid utarbetandet av den stora parisiska polyglottbibeln, tryckt 
1629-45.

9. KARL IX & GUSTAV II ADOLF. Konung Carl den 
IX:des rim-chrönika, samt konung Gustaf Adolphs 
påbegynte chrönika, egenhändigt af högbemälte konun-
gar författade; jämte bilagor af 96 bref och handlingar, 
til föregående chrönikors och tidehwarfs uplysning; nu 
först i dagsliuset utgifne. Sthlm, P. Hesselberg, 1759. 4:o. 
(6),384,(6) s. Samtida ganska nött men trevligt mar-
morerat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad 



rygg, brun titeletikett och marmorerade snitt. I översta ryggfältet återfinns 
Karl ix:s monogram. Ryggskinnet bortnött allra överst och rygg och pärmar 
ställvis ytligt nötta och flammiga. Bra inlaga med några enstaka småskavanker 
såsom en missfärgning i pappret mitt i texten på s. 29, en liten fuktfläck i 
övre marginalen på s. 287-88 och en pappersförlust i yttermarginalen på s. 
357. Spår av gammalt borttaget exlibris på frampärmens insida. Med Knut 
Hagbergs namnteckning från 1928 och hans exlibris.  *2500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 3312. Utgiven av Bengt Bergius. Enligt 
Warmholtz blir Karl ix:s arbete nyttigt först i och med bilagorna som utgivaren har lagt 
till. Bandet är möjligen danskt.

10. [Katarina] Incipit vita sive lege’da cu’ miraculis dn’e Katherine 
sancte memorie filie scte Birgitte de regno Suecie. [=rubrik]. (Sthlm, 
Generalstabens litografiska anstalt, 1869). 4:o. (1 blankt,47) blad. Med kolore-
rade initialer. + (KLEMMING. G. E.) Om Vita b. Catharinæ. [=rubrik]. 
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1869. 4:o. 11,(1) s. Ljusbrunt oskinnbd med 
upphöjda bind och blindpressad pastischdekor på rygg och pärmar. Snitten 
endast putsade. Ryggen blekt och med fuktrand. Kommentaren inhäftad i 
bandet och med några rättelser i marginalerna samt det sista bladet felbundet 
först. Gamla biblioteksstplr på sista bladet och fransk tillskrift på försättsbladet 
undertecknad Ali Nouri och daterad i Konstantinopel 1897. Med Gustaf 
Bernströms guldpressade exlibrisetikett på frampärmens insida. I marmorerad 
skinnskodd pappkassett. Bra ex.  *6000

Bibliographia Klemmingiana s. 19. Jämför Collijn Sveriges bibliografi intill år 1600 i, s. 
53-69. Faksimiltryck i 85 exemplar av biografin över Birgittas dotter Katarina. Originalet 
trycktes enligt Collijn i Stockholm av Bartholomaeus Ghotan 1487 och är idag bara känt 
i två kompletta exemplar och några fragment. Originalbandet är komponerat av G. E. 
Klemming. Det lilla texthäftet är ett särtryck med egen paginering ur Klemmings ”Ur en 
antecknares samlingar” s. 92-104. Ali Nouri, tidigare Gustaf Noring (1861-1937) var förfat-
tare och konverterade till Islam 1884. Han bodde senare delen av sitt liv i Turkiet. I yngre 
dagar samlade han svenska rariteter med Klemming som lärare. Han sålde sin svenska 
boksamling på auktion 1902.



11. Leges svecorum gothorumque per docotorem Ragvaldum Ingemundi, 
ecclesiæ archidiaconum Ubsalensis, anno 1481 latinitate primùm donatæ; 
nunc autem zelo patriæ illustrandæ Johannis Messenii, à multiplici librari-
orum errore fideliter vindicatæ, pristino tamen tenori & candori relictæ, luci 
publicæ cum legum indice locupletissimo consecrantur. Sthlm, C. Reusner, 
1614. 4:o. (8),341,(18) s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Samtida lite fläckigt 
pergamentbd med handskriven ryggtitel. Försättsbladet med en sannolikt 
bortskuren namnteckning upptill. Pappersförlust i yttermarginalen tillsam-
mans med textförluster på s. (3-4). Ett bortrivet övre hörn med paginerings-
förluster på s. 1-2. Fuktränder i övre marginalen från titelbladet till s. 44 och 
på s. 127-201. Vaxljusfläckar på s. 111-12. Med två äldre namnteckningar, J. 
Schick och Eric Edman, den senare överstruken och ur Ihreska biblioteket 
på Ekebyhof. Med Dan Korns namnteckning från 2003.  *5000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 482-83. Rudbeck Svensk lagbibliografi 7. Konung 
Magnus Erikssons landslag översattes till latin av Ragvald Ingemundsson och utgavs här 
för första gången av Johannes Messenius.

12. LINNÉ, C. von. Skånska resa, på höga öfwerhetens 
befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkningar 
uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-
sätt. Med tilhörige figurer. Sthlm, L. Salvius, 1751. 8:o. 
(10),xiv,434,(34) s. & 1 utvikbar grav. karta och 6 grav. 
plr, varav 5 utvikbara. Med träsnittsillustrationer i texten. 
Titelbladet och s. (5) tryckt i rött och svart. + LINNÉ, 
C. von. Sponsalia plantarum, eller blomstrens biläger; 
med medicinska facultetens bifall, under kongl. archia-
terns herr d. Carl Linnæi 
inseende, utgifvit uti et 
academiskt snilleprof på 
latin vid kongl. acad-
emien i Upsala år 1746 
d. xi junii och nu på 
svenska öfversatt af 
Johan Gustav Wahlbom. 
Sthlm, L. Salvius, 1750. 
8:o. (4),68,(7) s. & 1 
utvikbar grav. plansch. 
Stiligt hfrbd från 1880-
talet med upphöjda 

bind, rikt guldornerad rygg och rödbrun 
titeletikett. Stänkta snitt. Små sprickor överst 
i ytterfalsarna och antydan till svag spricka i 
frampärmens innerfals. Inlagan med spridda 
småfläckar. Lite blyertskludd på s. 173. Det 
extrainsatta graverade porträttet uppfodrat och skuret innanför plåtrand med 
förlust av ett obetydligt stycke av övre ramverket respektive gravörens signa-
tur. Med C. M. Carlanders och Hilmer Perssons exlibris.  *20000
Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 209. Bring Itineraria svecana 164. Cappelin 
Hvar finns Skåne beskrifvet s. 73. Lundberg Sveriges ichthyologiska litteratur s. 4. Utkom 
i tysk översättning 1756. Kartan och tre av planscherna signerade C. Bergqvist, varav en 
efter en förlaga av I. Gane. Sidan 26 som vanligt med ”Gödselen” i stället för ”Svedjor”. 
Varianterna uppkom av att Linné i förbigående berömde svedjebruket sådant han hade 
sett det bedrivas i Skåne. Linnés goda vän Carl Hårleman, som själv tagit avstånd från 
svedjebruket i sin ”Dag-bok”, råkade se några tidiga ark av Linnés resebeskrivning och 
uppmanade därefter Linné att inte ställa sig bakom ”det landsfördärfwande swedjandet”. 



En detalj kan tyckas, men Linné tog illa vid sig av Hårlemans kritik och han lät skriva 
en ny text om gödsel i stället och byta ut det ursprungliga bladet. Soulsby A catalogue of 
the works of Linnæus 1454 för ”Sponsalia plantarum”. De avslutande tre sidorna utgörs 
av bokannonser. Med en hyllningstext av ”Oeof” Tesche. ”Sponsalia plantarum” var 
ursprungligen en avhandling på latin vid Uppsala universitet 1746, vilken så småningom 
översattes till svenska av respondenten själv. Skriften, som egentligen utgör en kommen-
tar till det femte kapitlet i ”Fundamenta botanica”, kom även att översättas till tyska och 
danska och Linné belönades för detta arbete av Vetenskapsakademien i St. Petersburg. 
Linnélärjungen Johan Gustaf Wahlbom (1724-1808) var provinsialläkare i Kalmar län. 
Tullberg Linnéporträtt 90 för det extra medbundna graverade porträttet av Linné, vilket 
är utfört av Anders Åkerman.

13. LOCCENIUS, J. Historiæ rerum svecicarum, a primo rege Sveciæ 
usque ad Caroli Gustavi regis Sveciæ obitum deductæ, libri novem. Uppsala, 
H. Curionis, (1662). 8:o. (12),661,666-67,664-65,670-71,668-69,674-75,672-
811,(8,1 blank,2),1-50 s. Solkigt samtida pergamentbd med präntad rygg-
titel och blå snitt. Insidan av främre pärmen och eftersättsbladet med gamla 
anteckningar, på slutet med en regentlängd. Småfläckig här och där. Med 
ställvisa understrykningar. En reva i nedre marginalen på s. 75 och några 
solkfläckar med smärre textförluster på s. 126-30. Pappersförlust i nedre yttre 
hörnet på s. 599 och 661. Med en mängd gamla och delvis raderade namn-
teckningar, bl.a. Olaus J. Lijnmans och Joh. Törners, den förra daterad den 29 
juni 1699.  *2250
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 529. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 
2518, noten. Den andra pagineringsföljden med ”Observationes et notæ historicæ”. Första 
upplagan utkom 1654. Det här är den andra som är väsentligt utvidgad. En tredje tryck-
tes 1676. Lindroth har beskrivit Loccenius arbete om det svenska rikets historia som ”en 
naken och osmyckad politisk krönika, påfallande fri från värderingar och pekpinnar.” I 
1654 års upplaga fick den götiska historieromantiken litet utrymme då Loccenius före-
drog att beskriva den tid om vilken trovärdiga källor fanns att tillgå. I 1662 års utvidgade 
upplaga återfinns emellertid en nyskriven inledning om Sveriges äldsta sagokungar häm-
tad från Johannes Magnus, något som Lindroth tolkar som en eftergift till det rådande 
götiska idéklimat som sanktionerades från officiellt håll. Lindroth sammanfattar: ”Det var 
Loccenius som gav den första kritiska och sovrade bilden av de svenska hävderna på latin 
för en europeisk publik.”

14. MOLLERUS, M. Manuale de præparatione ad mortem. Een helsosam 
och ganska nyttigt betrachtelse/ huru een menniskia skal lära christeliga lef-
fna/ och saliga döö. [...] Uthtålkat och uthgångin aff Petro Johannis Gotho 

Norcopensi. Medh sinne egna bekåstning. Rostock, C. 
Reussner, 1604. 8:o. (32),316,(50) s. Titelsidan tryckt i rött 
och svart samt med typografiskt ramverk. Marmorerat 
skinnbd från 1600-talets slut med upphöjda bind, myck-
et rikt guldornerad rygg, rikt ciselerat helt guldsnitt 
och guldpräglade pärmbordurer. Intakta pärmspännen 
av mässing. Snedläst och sprucken i bakre falsen, mer i 
den inre. En handskriven gammal bön på baksidan av 
försättsbladet. Ett annat, knappt en centimeter tjockt 
arbete är tyvärr utskuret ur bandet på slutet. Titelbladet 
renoverat och uppfodrat i samband med inbindningen 
och har en liten hörnförlust i ramverket. En del vikta 
hörn och enstaka marginalnoteringar. Sporadiska små-
fläckar, bl.a. av en växt som fungerat som bokmärke vid 
s. 272-73. Med delar av en gammal namnteckning på 
försättsbladet och Ericsbergsbibliotekets exlibris.  *9000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 620-21 anger endast två 
exemplar. Ej i VD17. Detta är varianten med den avslutande 



psalmen av Johann Walther på tyska. Tryckt dedikation från översättaren till en rad förnä-
ma fruntimmer och med en latinsk hyllningsvers av Johannes Botvidi. Martin Moller 
eller Mollerus var bondson från Kropstädt utanför Wittenberg och blev pastor i Görlitz. 
Han utgav ett flertal andaktsböcker, av vilka flera översattes till svenska av Petrus Johannis 
Gothus. Detta arbete utkom i ytterligare två upplagor, Stockholm 1632 och Strängnäs 
1679. Översättaren Petrus Johannis Gothus (1536-1616) är en intressant gestalt i 1500-talets 
svenska kulturliv. Johannis var född i Norrköping och 13 år gammal insjuknade han i den 
pestepidemi som 1549 drabbade Sverige. Han överlevde pesten, men fick i sviterna därav 
ena benet förstört och tvingades resten av sitt liv att gå med kryckor. Förmodligen var 
handikappet en bidragande orsak till att han fick ekonomisk hjälp för att kunna studera 
i Rostock. Där stannade han i många år, och när han i början av 1570-talet befann sig i 
ekonomiskt trångmål kom han på idén att använda sig av Rostocks skickliga boktryckare 
till att ge ut böcker för den svenska marknaden. Det blev inledningen till en omfattande 
utgivarverksamhet i luthersk anda av både egna arbeten och översättningar. Han var ingen 
aggressiv agitator som Abraham Angermannus, men han fick ändå med åren stor betydelse 
för spridandet av den lutherska ortodoxin. Han tycks ha haft goda kontakter med såväl 
hertig Karl, som Stockholms borgerskap, och gav sammanlagt ut ett sextiotal böcker, vilka 
nästan i sig utgör ett eget samlarområde. För mer information om hans fascinerande liv, se 
Henrik Schücks uppsats i festskriften ”Till Hugo Geber” 1913.

15. NEHRMAN-(EHRENSTRÅLE), D. Inledning til then swenska iuris-
prudentiam civilem, af naturens lagh och Sweriges rikes äldre och nyare 
stadgar uthdragen och upsatt. Lund, L. Decreaux, 1729. 4:o. (10),192,195-
218,217-424,(14) s. + NEHRMAN-(EHRENSTRÅLE), D. Inledning til 
then swenska processum civilem, efter Sweriges rikes äldre och nyare stad-
gar/ författad och upsatt. Lund, L. Decreaux, 1732. 4:o. (12),466,(22) s. Nära 
samtida något nött hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och svart 
titeletikett. Återkommande fuktfläck i övre marginalen och enstaka andra 
fläckar. Andra arbetet delvis lite bruntonat och mer fläckigt. Försättsbladet 
med bortklippt namnteckning och på titelbladet den överstrukna tillskriften 
”Palmquist”. På pärmens insida Claës E. Nybergs vackra samtida namn-
teckning som även återkommer i två versioner, varav en som stpl, på första 
arbetets titelblad, den ena gången daterad 1795.  *5000
David Nehrman, 1756 adlad Ehrenstråle (1695-1769), professor i svensk och romersk rätt 
vid Lunds universitet, är en av våra allra mest berömda jurister. Under 33 år höll han så 
gott som ensam hela den juridiska undervisningen i Lund och föreläste över praktiskt taget 
alla juridikens dåvarande ämnen. Trots den allmänna uppskattning som kom Nehrman till 
del, trivdes han inte i längden med sitt ansträngande arbete utan ville byta ut professuren 
mot något praktiskt ämbete eller någon annan mindre betungande professur. Alla hans 
ansökningar om transport avisades dock med motiveringen att ingen lämplig efterträdare 
stod till buds. 1740 synes han ha resignerat och funnit sig i sitt öde och efter avskedsta-
gandet 1753 slog han sig ned på sin egendom Säby i Småland och ägnade sig under resten 
av sin levnad omväxlande åt lantbruk och litterära sysselsättningar. Av hans skrifter anses 
”Inledning til then swenska jurisprudentiam civilem” vara hans förnämsta arbete. En ny 
omarbetad upplaga utkom 1746 med anledning av de nya bestämmelserna i 1734 års lag. 
Av ”Inledning til then swenska processum civilem” utkom en ny upplaga 1751. Den var 
likaledes omarbetad med anledning av 1734 års lag. ”Svenskt biografiskt lexikon” menar 
att hans arbeten ”ha utövat ett mäktigt inflytande på samtidens rättsutveckling. Ännu fem-
tio år efter E:s död begagnades hans läroböcker vid Lunds universitet”.

16. OSBECK, P. Dagbok öfwer en ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752. 
Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, 
hushållning, m.m. På fleras åstundan utgifwen. Jämte 12 tabeller och afledne 
skepps-predikanten Toréns bref. Sthlm, L. L. Grefing, 1757. 8:o. (8),376,(16) s. 
& 12 grav. plr. Samtida ngt nött hfrbd med upphöjda bind, sparsamt blind-
dekorerad rygg och titeletikett i glättad papp. Stänkta snitt. Den som helhet 
rena inlagan med enstaka lätt lagerfläckiga blad. Med Wilhelm von Wrights 
initialer och en anteckning daterad 1887 att ägandet övergått till Wilhelm 
Bildt, Gustava Bildt von Wrights och Werner Strids namnteckningar daterade 



1905 respektive 1926.  *20000
Krok Bibliotheca botanica suecana s. 565. Pritzel 
Thesaurus literaturae botanicae 6865. Soulsby A 
catalogue of the works of Linnæus 3599 vad gäller 
Torén. Det separat tryckta bihanget av Ekeberg 
saknas som ofta. Linnélärjungen Pehr Osbeck 
(1723-1805) avreste 1750 som skeppspredikant 

på ostindiefararen Prins Carl och återvände till Sverige 1752; fem år senare utgav han sin 
”Dagbok”. Sten Lindroth skriver: ”Den är exakt och osmyckad, enbart inriktad på att 
meddela mesta möjliga undervisning. För honom liksom för andra gav Linnés landskap-
sresor mönstret. Folkliv och hushållning får lika mycket utrymme som naturalhistorien, 
den typografiska uppställningen är kalkerad efter lärofaderns resedagböcker. Osbeck ger en 
utförlig skildring av Kanton och Kina – den första tryckta av en svensk författare – och 
prisar Confucius ’härliga moral’. Växtlistor och latinska växtbeskrivningar överflödar, också 
fåglar och fiskar får sitt”. I slutet av arbetet avtrycks sju brev från Olof Torén (1718-53) 
till Linné. Om Torén skriver Lindroth att han intar något av en särställning bland Linnés 
lärjungar. ”Han hemförde väl rara örter till Linné men har i sina brev föga att säga om 
växter och djur. I gengäld är han, ensam bland den äldre generationen resande apostlar, 
munter och kvick, med sinne för drastiska poänger förtäljer han livfullt om orter, folkliv, 
byggnader, religion och annat i Indien och Kina.” Exemplaret har tillhört den finländska 
konstnären Wilhelm von Wright (1810-87). Sannolikt övergick boken vid von Wrights 
död 1887 till Wilhelm Bildt, som var brorson till Wilhelm von Wrights hustru Maria. 
Därefter övergick boken i arv till dennes syster Gustava Bildt von Wright.

17. PUFENDORF, S. Inledning til historien/ angående the förnähmste 
rijker och stater, som för tijden uthi Europa stå oprätte. Förswenskad aff 
Petro Brask. Sthlm, H. Keyser, 1680. 4:o. (8),458,(2) s. Samtida pergamentbd 
med nyare präntad ryggtitel och rödstänkta snitt. För- och eftersättsblad fulla 
med samtida anteckningar. Delvis fuktfläckig. Sporadiska understrykningar 
och marginalanteckningar. Med Laurentius Fraxeens namnteckning på bakre 
pärmens insida och Joh. Törneroos namnteckning på titelbladet samt Torsten 
Måtte Schmidts på frampärmens insida, den sistnämnda daterad den 28 april 
1951.  *3500
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 748. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 
2522 för andra översättningar. Denna svenska översättning är den första tryckta utgåvan av 
detta arbete. Först 1682 trycktes ”Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und 
Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden” i Frankfurt am Main. En separat andra del 
utkom på tyska 1685 och i svensk översättning tre år senare. Pufendorf, som sedan 1668 
verkat vid Lunds universitet, utnämndes 1677 till svensk rikshistoriograf och befann sig i 
Sverige till 1688.

18. Sagann af Sturlauge hinum starf-sama. Eller Sturlög then arbetsammes 
historia fordom på gammal göthiska skrifwen och nu på swenska uthålkad aff 
Gudmund Olofz-son. Uppsala, (O. Rudbecks privattryckeri), 1694. 4:o. (4),76 
s. Enkelt mörkbrunt klotryggbd med marmorerade pärmsidor från 1800-talets 
slut med en handskriven titeletikett på främre pärmen. Anteckningar på 
insidan av främre pärmen. Enstaka småfläckar. Titelbladet gulnat. Med Abr. 
Wahlmans, Carl Wilh. Strangs och Johannes Rudbecks namnteckningar samt 
Gustaf Rudbecks exlibris. Rättelsebladet saknas.  *5000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 896. Fiske Icelandic collection s. 562. Bibliotheca 
Rudbeckiana 746. Warmholtz bibliotheca historica Sueo-Gothica 2557. Första upplagan. 
En andra upplaga utkom samma år. Med isländsk och svensk parallelltext. Förlagd och 
tryckt av Olof Rudbeck. Utgivaren Gudmund Olofsson var islänning och tjänstgjorde 
som translator på Antikvitetskollegiet i Stockholm fram till sin död 1695. Det ambitiösa 
utgivningsprogrammet som presenteras i förordet gick därmed i stort om intet.



19. SCHEFFERUS, J. Incerti scriptoris sveci 
qui vixit circa ann. Christi mcccxliv. Breve 
chronicon de archiepiscopis et sacerdotib. cæteris 
ecclesiæ Upsaliensis nunquam antea publicatum. 
Primus edidit, notisque ac indice necessariis ador-
navit. Uppsala, H. Curio, 1673. 8:o. (10),256,(22) s. 
Trevligt halvpergamentbd med röd respektive grön 
titeletikett i skinn och rödstänkta snitt (Hedberg). 
Marmorerade pärmsidor. Titelbladet uppfodrat 
och lagat med en del smärre textförluster på titel-
sidan som följd. Enstaka solk- och småfläckar, 
t.ex. på s. 35, 46 och 42-43. Med Arvid och Rosa 
Hernmarcks guldpräglade pärmexlibris.  *3000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 164. Warmholtz 
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1883. Schefferus utgåva 
av den av Hadorph nyligen upptäckta medeltida ärkebis-
kopskrönikan för Uppsala. Krönikan omtrycktes i Benzelius 
”Monumentorum veterum ecclesiæ Sveogothicæ prole-
gomena” 1709-13.

20. STIERNHIELM, G. Anticluverius. Sive scriptum breve, Johanni 
Cluverio dantisco-borusso oppositum: gentis gothicæ originem et antiquis-
simam in Scandia vel Scandinavia sedem vindicans, ut & ejusdem De hyper-
boreis. Dissertatio brevis. Opuscula posthuma indice aucta. Sthlm, sumtibus 
& typis H. Keysers, 1685. 8:o. (4),169,(23) s. Halvpergamentbd med brun 
respektive grön titeletikett i skinn och stänkta snitt (osignerad, men Hedberg, 
1925). Den ena etiketten med obetydlig skada. En gammal biblioteksstpl på 
titelbladet. Lager- och småfläckig. Med fuktfläckar i övre marginalen från s. 
159 till slutet. Ur Svante Svedlins bibliotek.  *3000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 884. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 
1323. Utgavs av Johan Hadorph. I Philippus Cluverius skrift ”Germania antiqua” från 
1616 hade hävdats att goternas hemvist inte var Skandinavien utan snarare Preussen 
och Kassuben (ungefär nordöstra Pommern). Stiernhielm såg sig självfallet tvungen 
att vederlägga dessa blasfemiska påståenden, men blev inte nöjd med resultatet och lät 
arbetet ligga. Manuskriptet återfanns bland hans efterlämnade papper liksom avhandlin-
gen ”De Hyperboreis” som också den här utges för första gången. Schück spekulerar i 
”Kgl Vitterhets historie och antikvitets akademien. Dess förhistoria och historia”, iii, att 
Hadorph valde att ge ut de båda texterna för att visa att Rudbecks idéer i ”Atlantican” 
inte var så originella som berömmet gjorde gällande.

21. Telegraf signal-bok för kongl. maj:ts förenade rikens flottor. Sthlm, 
P. A. Norstedt & söner, 1842. 4:o. (6),253 s. Samtida enkelt klbd gjort av grov 
lärft och med ”27 april 1842” senare skrivet nedtill på främre pärmen. Insidan 
av främre pärmen och försättsbladet med stor fuktfläck. Ren inlaga.  *2500
Med svensk och norsk parallelltext. Uppsatt av A. I. Arvidsson. ”1207” betyder ”bok” och 
på norska ”bog”.

22. Then stormechtige/ höghborne furstes och herres/ herr Göstaf 
Adolphs/ Swerigis/ Göthis och Wendis uthwalde konungs och arfffur-
stes/ storfurstes til Finland/ hertigs til Eestland och Wessmanneland/ 
priwilegier/ gifne menige Swerigis rikis ridderskap och adel/ och them 
bebrefwade uthi Nyköping/ uppå thet åhr effter wårs herres Jesu Christi 
födelse m dc xi. Sthlm, A. Oluffsons effterlåtne änckia, (1612). 4:o. (21) s. Vitt 
klbd med brun titeletikett i marokäng (Knut Hässler, Sthlm). Titelbladet och 
sista bladet lite solkiga och med uppfodringar i yttre hörnen och marginalen. 
En fuktfläck i övre hörnet på de första tolv sidorna. Ett par genomgående 
maskhål i övre delen. Marginalerna nästan fullskrivna med samtida hand-



skrivna kommentarer i paragrafform och numrerade i-xliv. Även några 
understrykningar i texten. Med Thore Virgins guldpressade pärmexlibris. Ur 
Anders Granaths bibliotek.  *3000

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6785, noten. Daterad Nyköpings slott den 
10 januari 1612. Adelsprivilegierna utarbetades under ledning av Axel Oxenstierna och 
stärkte inte minst högadelns makt.

23. Thet norreske herde skrå eller gårdzrätt/ 
hwaruthaff förnimmas kan/ huruledes rijket uthi 
fordom dagar warit ordnat. Och huruledes konun-
garna uthi theras tijdh hafwa hållit hoff/ sampt 
hwadh hwars hoffsinnares och andre undersåters kall 
och embete warit/ så månge som någhon beställning 
hafwa hafft. Aff danskan uthsatt på swensko. Sthlm, I. 
Meurer, 1648. Liten 8:o. (16),84,(3) s. Med ett träsnitt 
på titelsidan. Tagen ur band. Ganska solkig och fukt-
fläckig.  *8000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 856. Översatt av Jonas 
Bure. Med en tryckt dedikation från boktryckaren Ignatius 
Meurer till Svea hovrätt och dess president Pehr Brahe. 
Denne hade givit Meurer i uppdrag att trycka skriften. 
Innehåller även ett avtryck av Arvid Huitfeldts företal till den 
danska upplagan från 1594 av ”Den norske hirdskraa”.

24. WILDE, J. Sweriges beskrifna lagars grund, art och uprinnelse samt 
ålder, omskiftelser och förnyelse efter riksens handlingar och förnuftets 
medgifwande för alla sannings och billighets älskare enkannerliga Sweriges 
studerande ungdom till närmare undersökande utkastadt. Sthlm, H. Gercken, 
1736. 4:o. (20),131 s. + WILDE, J. Det så kallade oinskränkta enwäldet som 
kon. Carl efter wedertagit namnetal den ellofte glorwördigst i åmin-
nelse anno 1680 wordit opdragit emot ogrundade rychten förswaradt och 
i sitt retta lius framstäldt [...] och utaf latinska språket på swenska öfwersatt af 
Matthias Benzel. Sthlm, Historiographi regni tryckeri, 1742. 4:o. (4),278,(1) s. 
Samtida vackert hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, brunröd 



titeletikett och stänkta snitt. Ryggen med några minimala maskhål. Gammal 
anteckning på insidan av bakre pärmen. Fin inlaga med enstaka obetydliga 
fläckar. Med Johan Eric Noreens namnteckning daterad 1770.  *5000

”Sweriges beskrifna lagars grund” författades på uppdrag av Kanslikollegium och var 
avsedd som en inledning till 1734 års lag. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 
6837 för det andra arbetet. Översättaren adlades Benzelstierna. Boken är en översättning 
av de avslutande kapitlen ur Wildes ”Sueciæ historia pragmatica”. Den utfördes enligt 
Warmholtz på Ulrika Eleonoras önskan. Johan Eric Noreen, född 1750, var kansliråd och 
enligt Carlander, ”mäkta rik och ansedd; egde flere hus i Stockholm, å Norrmalm”. Hans 
böcker såldes 1812 på auktion och den tryckta förteckningen upptog 1875 poster med 
böcker och kartor.

25. ÖDMANN, S. Strödde samlingar utur naturkunnigheten; till den 
heliga skrifts upplysning. Första-sjette flocken. Uppsala, J. Edman, 1785-89, 
respektive J. Edmans enka, 1792, respektive J. F. Edman, 1794. 8:o. (20),128,1-
22,(2) s. & 1 grav. plansch + (10),186 s. & 1 utvikbar grav. plansch + (24),132 
s. & 2 utvikbara grav. plr + (20),115,(1) s. & 2 utvikbar grav. plr på ett blad + 
(18),111,(3) + (8),149,(2) s. Häftade i tre samtida stänkdekorerade pappomslag 
med handskrivna titeletiketter och rödstänkta snitt. Ryggarna ngt nötta upp- 
och nedtill och på första bandet en större pappersförlust nedtill på ryggen. 
Sista bandet har ytliga pappersförluster vid främre falsen och titeletiketten är 
svårläst. Lager- och småfläckiga inlagor. En gammal bläckanteckning i föror-
det i den tredje flocken. Den fjärde flocken med några tråkiga fläckar i texten 
på s. 71-83. Med Pehr Tollessons överstrukna och Dan. Aug. Zielfeldts namn-
teckningar, Apotekarsocietetens biblioteksstplr och med dess utgallrings-
etiketter.  *2800
Första delen i andra upplagan. Det avslutande bladet i denna del med en bokförteckning. 
Planscherna signerade G. Broling och P. Lundmark. Första delen innehåller även ett bihang 
med anmärkningar av J. D. Michaelis, vars hundra formulerade frågor till en dansk expe-
dition till Arabien 1761 var en direkt inspirationskälla till Ödmanns arbete. Den belästa 
Ödmann sökte dock svaren i den befintliga europeiska litteraturen, i stället för på plats i 



Arabien. ”Strödde samlingar” innehåller uppgifter och resonemang kring de djur, växter 
och den natur som omnämns i bibeln och i arbetet med verket rådfrågade Ödmann bland 
andra vännerna Thunberg, Tingstadius och Gjörwell. Henning Wijkmark skriver i sin 
biografi över Ödmann att ”han åsyftade en bibelns rehabilitering i en tid, då geografiska 
och naturvetenskapliga feltolkningar ej mindre än den arkaiserande stilen på många håll 
förringat dess anseende.” Ödmann själv skriver i sitt förord: ”Jag har icke, vid utgifvandet, 
föresatt mig någon viss ordning. Blandade ämnen pläga mest behaga. Vid hvarje flocks slut 
bifogas någon uti skriften ryktbar orts naturalhistoria, då deraf någon upplysning kan till-
falla bibelforskare.” En tysk översättning utkom i samtiden. Pehr Tollesson (1747-1821) blev 
efter studier i Uppsala huspredikant hos Adam Horn i Småland innan han 1773 inledde 
sin bana som predikant i Stockholm och utnämndes 1793 till kyrkoherde i Närtuna och 
Gottröra. Han var i sin samtid en mycket känd predikant genom sina av gammalpietis-
men färgade predikningar. Till hans 1815 utgivna ”Geographiskt hand-lexicon öfver gamla 
testamentets heliga skrifter” skrev Samuel Ödmann ett förord. Daniel August Zielfeldt 
(1789-1857) var kyrkoherde på Värmdö.


