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äldre varia

8 december 2015

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

Efter några veckors uppehåll kommer här årets sista nyhetsbrev. Nästa vecka 
kommer dock en liten cyberkatalog med jul- och nyårshälsningar. 

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker från agardh till 
wallerius. Här kan nämnas två skrifter om drottning Kristina av arcken-
holtz respektive lacombe, första upplagan av 1819 års psalmbok och den tyska 
översättningen av Gustav iii:s drama Siri Brahe som utgavs långt före den första 
svenska utgåvan av verket. Vidare kan nämnas kellgrens Gustaf Wasa från 1786 
i ett trevligt exemplar och rosenhanes faktaspäckade Anteckningar hörande till 
kongl. Vetensk. akademiens historia bunden i ett prydligt band av Possman.

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. AGARDH, C. A. Samlade skrifter af blan-
dadt innehåll. i-ii. Lund, Berlingska boktrycke-
riet, 1863. 8:o. (4),xiv,391,(1 blank,1) + (4),312 
s. Marmorerat pappband från 1900-talets första 
hälft med svart titeletikett i skinn och svagt  
stänkta snitt. Samtliga tryckta omslag medbund-
na. Lite nötta falsar och obetydligt blekt rygg. 
Ställvis lagerfläckig. I första delen en fuktrand i 
övre hörnet på s. ix-2 och även med lagade övre 
yttre hörn på s. xi-xiv. Med Anna Björkmans 
exlibris.  *1600
Allt som utkom av det större planerade verket. Enligt 
de tryckta omslagen skulle fem delar utkomma. Första 
delen innehåller teologiska och kyrkoadministrativa 
uppsatser, andra delen tal, bland annat ett ”Äreminne 
öfver Carl von Linné”, ”Tal i Wermländska sällskapet 
för nykterhet och goda hemseder” och ”Tal om svenska 
näringarnas riktning”. Anna Björkman (1888-1959), var 
författare från Hammenhög i Skåne. Hon skildrade i en 
rad romaner sin hembygd på Österlen.

2. ARCKENHOLTZ, J. Drotning Christinas arbeten och 
märkwärdigheter; utgifne på fransyska [...], på swenska öfwersatte, 
kortare sammandragne och med tilökningar försedde af Carl 
Christoffer Gjörwell. i-ii. Sthlm, Nyström & Stolpe, 1760. 4:o. 
188 + 96 s. Trevligt mörkbrunt stänkdekorerat pappbd med ben-
vit titeletikett (Johanna Röjgård). Fin inlaga med några enstaka 
lagerfläckar. En liten vit fläck med minimal textförlust på s. 6 i del 
ii.  *3000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 4463. Gjörwell Förtekning 
14. Allt som utkom p.g.a. ”andra mellankommande hinder”. Titelbladet till 
del två har nederst den halvt bortskurna uppgiften ”Detta är rätta titel-
bladet”. Innehåller kortare texter av Kristina själv, diverse brev och källtexter. 
Tillökningarna består av brev från Karl x Gustav till Kristina rörande hans 
frieri till henne. Warmholtz omnämner även ett otryckt supplement till detta 
arbete som han sett i manuskript.

3. (BELLMAN, C. M.) Fredmans handskrifter. Uppsala, Stenhammar och 
Palmblad, 1813. 8:o. (8),217,(5) s. Hfrbd från 1800-talets andra hälft med 
guldornerad rygg och övre stänkt snitt, övriga snitt oskurna. Torr och blekt 
rygg med nötningar i främre ytterfalsen. Yttre marginalen med lite smårevor 
och nagg och från s. 33 är de större bladen lite tillskrynklade nederst i yttre 
hörnet. En tillskrift i blyerts på s. 127 och en liten fläck i yttre marginalen 
på de sista sidorna. Spår på pärmens insida av borttaget exlibris och raderad 
namnteckning.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 98 för ”Bacchi fest, femte gången firad den 4 
december 1771” som återfinns på s. 135-83. Arbetet, som betecknats som den första kritiska 
upplagan av Bellmans texter, utgavs av V. F. Palmblad och P. A. Sondén och innehåller i 
huvudsak tidigare opublicerat material hämtat ur olika avskriftssamlingar. Bellman hörde 
till de äldre svenska diktare som den nya skolan värdesatte. Tillskriften på s. 127 rör dikten 
”Förlegadt gods”, som uppges troligen ej vara författad av Bellman.

2. 17.



4. (BONDE, G.) Historiska uplysningar om tilståndet i 
Swerige under konung Fredric den förstes regering. Sthlm, 
A. J. Nordström, 1779. 8:o. 130 s.Trevligt nära samtida glättat 
grönt pappbd med brunröd titeletikett och gula snitt. Bakre 
pärmen med några ljusa fuktfläckar. Inlagan har några en-
staka lagerfläckar och är på några ställen lite snävt skuren i 
övre marginalen. Bra ex.  *2000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6277 (a). Setterwall 
Svensk historisk bibliografi 3145. Enligt Warmholtz är det ett ”stym-
pat utdrag utur Gustaf Bondes handskr. historia om kon. Friedrich”. 
Utgiven av Jonas Hallström. Nya upplagor utkom 1787 och 1795. 
Först 1821 kom ”en något så när vårdad upplaga” skriver ”Svenskt 
biografiskt lexikon” och fortsätter: ”De utgjorde länge huvudkällan 
för kännedomen om frihetstidens första årtionden – Geijer t.ex. citer-
ar dem gärna – och hade också för sin tid ett obestridligt värde genom 
den rikedom på faktiska upplysningar, som lämnades, och genom den 
lugnt vederhäftiga sakligheten”.

5. BREMER, FREDRIKA. Liv i Norden af 
Frederikke Bremer, författerinde til de svenske 
Hverdagshistorier. Köpenhamn, L. Klein, 1849. 
8:o. 48 s. Brunt oklbd med guldpräglad titeltext 
på främre pärm. Den sparsamma guldorneringen 
på ryggen har oxiderat. Lätt lagerfläckig.  *2000
Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska littera-
turen s. 40. Publicerades som en serie artiklar i ”Göteborgs 
handels- och sjöfartstidning” 1849, efter vilka denna 
danska översättning är utförd. Den svenska bokupplagan, 
”Lif i Norden, skizz”, utkom samma år. Översattes även 
till engelska 1850 och tyska 1853. Om Bremers intryck 
från sin Köpenhamnsvistelse 1848-49, då hon bland annat 
umgicks med H. C. Andersen.

6. (BROBERGEN, H. G. von) Ledige stunders poêtiske tijd-fördrijf. 
Sthlm, J. G. Matthiæ, 1708. 4:o. (8),246,(2),247-62 s. Titelsidan tryckt i rött 
och svart. Trevligt hfrbd från 1800-talets början med rikt guldornerad rygg 
och brun titeletikett i glättad papp samt gula snitt. Ryggen lite blekt och 
något flammig. Enstaka spridda lager- och småfläckar. Fuktfläckigt titelblad 
och små rostfläckar på s. 43 och 222 samt litet klipp i nedre yttre hörnet på 
s. 19-20.  *2250
De avslutande sidorna är ett appendix med eget titelblad. Med hyllningsverser till förfat-
taren av ”D. G.” (sannolikt D. Granatenflycht) och O. Broms. Bland de många bröllops- 
och begravningsverserna märks bland annat en i stenstil över Johan Hårleman, ”kongl. 
may:tz. tro. tienare. och. intendent. öfwer. alle. dess. lust- och. trägårdar.” Henric Georg 
von Brobergen (1669-1708) var verksam vid Kanslikollegium och en mycket flitig tillfäl-
lighetsskald. Lorenzo Hammarsköld, som i ”Svenska vitterheten” 1833 ofta excellerade i 
kritiska omdömen mot sina forna författarkollegor, är vad gäller Brobergen i högform 
och domen över verserna är att de ”bestå blott i det tommaste och tanklösaste snack, som 
någonsin blifvit satt i versform”.



7. (DALIN, O. von) Den swenske Argus, utgifwen arktals, et om weckan, 
åren 1733 och 1734. Nu andra gången uplagd, öfwersedd och förbättrad. 
(i-ii). Sthlm, L. L. Grefing, 1754. 8:o. (2),344,(2) + (2),453,(3) s. Fint samtida 
stänkdekorerat skinnband med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och beige 
titeletikett samt stänkta snitt. Lätt blekt rygg med ett litet maskhål i främre 
ytterfalsens övre del. Spår av gammal auktionsetikett på frampärmens insida. 
För- och eftersättsblad lätt solkiga. Enstaka obetydliga småfläckar. De fyra 
sista bladen med fuktrand. Gammal namnteckning, Johnson, på försättsbladet. 
Bra ex.  *2800
Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 28. Denna nyutgåva omarbetades av författaren 
och tillkom på Lovisa Ulrikas initiativ.

8. Den svenska psalmboken. Af konungen gillad och stadfästad år 1819. 
Sthlm, A. Gadelius, 1819. Liten 8:o. Grav. front,grav. titelblad,412,(4) s. Lätt 
nött samtida rött saffianband med rikt guldornerad rygg och ramverk i guld 
på pärmarna. Helt guldsnitt. Ryggen med ett par små fläckar samt nött upp- 
och nedtill. Längst ned på ryggen ”C. Ålander” i guldtryck och med Ingrid 
Lundeqvists namnteckning. Bra ex.  *3000
Första utgåvan av 1819 års psalmbok utkom i två olika format. Det här är det mindre och 
elegantare av dem. Frontespisen är ritad av F. Limnell och graverad av Ruckman. Gadelius 
hann trycka ytterligare två nya upplagor av boken samma år. Dessutom trycktes upplagor 
i bland annat Göteborg, Kalmar, Jönköping, Nyköping och av Elmén & Granbergs bok-
tryckeri i Stockholm.

9. FERGUSON, A. Försök till historien om borgerligt samhälle. 
Öfversättning ifrån engelskan, efter fjerde förbättrade uplagan, utgifven i 
London 1773. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1790. 8:o. (6),588 s. Bra samtida hfrbd 
med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg, brun titeletikett av glättad 
papp och rödstänkta snitt. Främre snittet med en repa som dock inte stör  
inlagan. Ngt fuktbubblig och här och där med svaga fuktränder i margin-
alerna. Med von Kiörnings namnteckning daterad 1792 och Sture Munkes 
exlibris.  *3500
Översatt av P. J. Hjelm. Den skotska filosofen och historikern Adam Ferguson (1723-1816) 
var professor vid universitetet i Edinburgh och vän med David Hume och Adam Smith. 
Hans ”An essay on the history of civil society” utkom första gången 1767. Hans kritik av 
kommersialismens brist på medborgerliga dygder fick stort inflytande och påverkade både 
Hegel och Marx.
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10. GUSTAV III. Siri Brahe oder die 
Neugierigen. Ein Schauspiel in drei Aufzügen. 
Aus dem schwedischen übersetzt von J. A. 
Gruttschreiber. Berlin, bei J. F. Unger, 1794. 
8:o. Grav. porträtt,xii,(4),139 s. Lätt nött vin-
rött marokängbd från 1900-talets första hälft 
med upphöjda bind och sparsamt guldornerad 
rygg samt kantförgyllning och inre denteller 
(J. Gerbers, Hamburg). Övre guldsnitt, i övrigt 
endast putsade snitt. Ngt lager- och småfläckig. 
Små fuktfläckar i nedre marginalen på port-
rättet, s. 33-48 och 93-96. Mindre reva i nedre 
marginalen på s. 101. Missfärgat nedre hörn på 
s. 131. Tillskrift av F. Rambach nederst på titel-
bladet.  *4500

Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 143-44, upplaga a. Uppfördes första gången 1788 
och trycktes på svenska i ”Skrifter ”1806. Översättaren var preussisk legationssekreterare 
i Stockholm. Med en efterskrift av F. Rambach angående svensk teater i allmänhet och 
pjäsen i synnerhet. En dansk och en fransk översättning utkom också.

11. HALLMAN, C. I. Skrifter. Sthlm, C. Deleen respek-
tive E. A. Ortman, 1820. 8:o. Grav. porträtt,extra grav. 
titelblad,(6),viii,455,(1 blank,2) s. Fint samtida ljusbrunt hfrbd 
med guld- och blindpressad rygg samt tegelbrun titeletikett i 
glättad papp. Grönstänkta snitt. Ryggen med en mindre fläck 
nedtill. Bra inlaga med enstaka småfläckar.  *1500
Med en tryckt dedikation ställd till Par Bricole och ett företal av J. 
M. Stjernstolpe. Hallmans porträtt är graverat av Ruckman efter en 
förlaga av Åberg. Porträttet som pryder det extra graverade titel-
bladet föreställer Nasenblom, vars förebild ska ha varit apotekaren G. 
Hahr på Kungsholmen. Som vanligt saknas den sällsynta planschen 
som föreställer ”Bakelse-Jeanna”, en av figurerna i ”Donnerpamp”. 
Tryckningen påbörjades 1819, då en separatupplaga ur dessa ”Skrifter” 
av ”Tillfället gör tjufven” utkom. Arbetet innehåller större delen av 
författarens dramatiska produktion.

12. HASSELQUIST, F. Iter Palæstinum eller resa til heliga landet, förrät-
tad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de 
märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl. maj:ts befallning, utgifven af Carl 
Linnæus. Sthlm, L. Salvius, 1757. 8:o. (16),209,230-619,(1) s. Nära samtida gan-
ska hårt nött marmorerat pappbd med röd och grön titeletikett i marokäng 
med titeln: ”Hasselquists resa”. Stänkta snitt. Delvis fläckig inlaga. Sidorna 
15-16 och 583-94 delvis loss. Gamla anteckningar på baksidan av titelbladet 
och i marginalen på s. 166, 203, 406-07, 440-41, 450 och 510. Med Samuel 
Liljeblads, Samuel Fryxells och J. J. Wendels namnteckningar, de två senare 
daterade 1815 respektive 1858. De två första överstrukna.  *4800

Soulsby A catalogue of the works 
of Linnæus 3577. Pritzel 4207. Krok 
Svensk botanisk litteratur 3. Företalet 
är av utgivaren Linné, vars eventu-
ella inflytande på redigeringen av 

Hasselquists text har diskuterats. Hasselquists naturaliesamlingar och hans arabiska 
manuskript förvärvades av Lovisa Ulrika till Drottningholmssamlingarna efter att han 



dött av tuberkulos i Smyrna 1752, endast 30 år gammal. Arbetet är en av de första natur-
alhistoriska beskrivningarna över Palestina och översattes till engelska och tyska 1766, till 
franska 1768 och 1769 samt till holländska 1771. Fredric Hasselquist (1722-52) var prästson 
och hade 1747 disputerat på en avhandling om växternas verkan under Linnés presidium. 
Botanikern och ekonomen Samuel Liljeblad (1761-1815) hade nära samröre med flera 
linnélärjungar som exempelvis C. P. Thunberg och han gav själv ut ”Utkast til en svensk 
flora”, närmast en översättning av Linnés ”Flora Suecica”. Bandet är av allt att döma bun-
det i Uppsala för honom och anteckningarna, som rör medicinska rön, troligen av hans 
hand. Exemplaret har tillhört prästen Samuel Fryxell (1794-1875) som bland annat skrev 
romanen ”Pehrmässefärden eller Daniels resehändelser” 1824. Fryxell var kurskamrat med 
Stagnelius i Uppsala.

13. HOLBERG, L. Poema heroico-comicum, angående den berömlige 
Peder Pårses hjelte-bedrifter, från danskan öfwersatt af E. Z. P. Sthlm, P. J. 
Nyström, 1750. 8:o. (12),276 s. & 2 grav. porträtt. Aningen nött samtida hfrbd 
med upphöjda bind och smutsiga snitt. Övre pärmhörn på främre pärmen lite 
skadat så träpärmen tittar fram. Mer än hälften av eftersättsbladet bortklippt. 
Porträtten lite fläckiga. Sporadiska lager- och småfläckar, t.ex. i texten på s. 
123 och 234. Signaturen ”Ö.Ö.Z.” daterad den 11 april 1772 och två äldre 
namnteckningar, den ena överstruken och daterad 1760 och den andra delvis 
raderad.  *4500

Bibliotheca danica iv:230 respektive Ehrencron-Müller Bibliografi over Holbergs skrifter 
ii, s. 101-05. Det danska originalet, ”Peder Paars”, utkom 1720. Bakom översättarens ini-
tialer döljer sig Esaias Zacharias Plantin.

14. JOUHAUD, P. Paris i det nittonde århundradet af Per Jouháud, advocat. 
Öfversättning, i sammandrag. Göteborg, S. Norberg, 1813. 8:o. (6),364,(2) s. + 
Bihang till Paris i det nittonde århundradet. Fri öfversättning. Göteborg, 
S. Norberg, 1814. 8:o. 86,(2 blanka) s. Två häftade, oskurna och ouppskurna 
volymer i samtida gråpappomslag. Inlagorna ngt lager- och småfläckiga. Första 
titelbladet med obetydliga småfläckar i nedre marginalen. Bra ex.  *1750
Originalets titel: ”Paris dans le dix-neuvième siècle ou réflexions d’un observateur”. 
Bihanget översatt från tyskan.



15. KARL XIV JOHAN. Recueil de lettres, proclamations et dis-
cours de Charles Jean, prince royal et ensuite roi de Suède et de 
Norvège. Sthlm, C. Deleen, 1825. 8:o. (2),326 s. Stiligt samtida hfrbd 
med rikt guldornerad rygg, guldtryckt titel och 
alrotsmarmorerade pärmpapper samt blåstänkta 
snitt. Stötta hörn och två små skador i pärmar-
nas ytterkant. De sista sidorna lätt fuktfläckade i 
övre marginalen. På frampärmen ett guldpressat 
monogram ”S. v. S.” Med Gunnar von Heidekens 
exlibris och hans namnteckning i blyerts tvärs över 
titelbladet samt Arthur Sjögrens lilla exlibris och 
tillskrift att han fått boken av Heideken.  *1750
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3859. En andra 
upplaga utkom 1839 och en andra del publicerades 1838. 
Från ett första tal i Helsingborg den 20 oktober 1810 till 
ett anförande i Lantbruksakademien den 28 januari 1825. 
Stiligt Deleentryck. Tyvärr tycks pärmstämpelns ägare fort-
farande vara okänd.

16. (KELLGREN, J. H.) Gustaf Wasa, lyrisk tragedie i tre acter. I deras kongl. 
majestäters och det kongl. husets närvaro, första gången upförd af kongl. 
Musicaliska academien i Stockholm, den 19 januarii 1786. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, (1786). 4:o. (10),59 s. Trevligt stänkdekorerat hfrbd i gammal stil 
med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och brun titeletikett (N. B. Andersson, 
1927). Röda snitt. Nötta falsar med obetydlig sprickbildning överst i båda. Ett 
fåtal lagerfläckar.  *3750
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 136. Med en omfattande rollförteckning och 
en avslutande ”Historiska uplysningar”. Efter Gustav iii:s plan. Musiken komponerades av 
Johann Gottlieb Naumann och baletten av Louis Gallodier. Utspelar sig i och omkring 
Stockholm.

17. LACOMBE, (J.). Drottning Christinas historia, på fransyska författad 
af herr Lacombe, och nu på swenska öfwersatt, jämte nödiga anmärkningar. 
Sthlm, Nyström och Stolpe, 1765. 4:o. (8),244,(12) s. Trevligt mörkbrunt 
stänkdekorerat pappbd med benvit titeletikett (Johanna Röjgård). Inlagan 
bitvis ngt lagerfläckig, med spridda småfläckar och vissa bruntonade blad. 
Pappersförlust i nedre marginalen på s. 183 och en liten reva i yttermarginalen 
på s. 231.  *3000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 4464, noten. Översatt av Erik Ekholm. 
Boken bygger enligt Warmholtz i huvudsak på Arckenholtz stort upplagda arbete 
”Histoire de Christine”, som utgavs i Paris 1762 och även översattes till tyska och engel-
ska. Anmärkningarna i den svenska upplagan ”har hofr. Arckenholtz meddelat honom 
[Ekholm]: de angå några ställen, hvarest antingen det fransyska interesset dragit Lacombe 
på sned eller, eller han af inbillning at veta mer än originalet omrört, lagt här och där något 
til, som icka finnes äga grund.”



18. LJUNGGREN, C. J. Minnes-anteckningar under 1813 och 1814 årens 
kampagner uti Tyskland och Norge. Jemte tillägg, innefattande kort öfversigt 
af svenska arméens verksamhet i fälttågen uti Tyskland och Norge 1815 och 
1814. Med 14 färglagda planscher och tre planchkartor. Sthlm, J. A. Walldén, 
1855. 8:o. 346,(4) s. & 14 färgplr & 3 utvikbara kartor. Aningen nött mörkgrönt 
samtida halvsaffianbd med guldornerad rygg och mönsterpressade pärmpap-
per. Hårt nötta falsar med viss sprickbildning och smånagg i rygghuvudet. 
Innerfalsarna delvis spruckna. Försättsbladet med bortriven bit upptill. Lätt 
och jämnt bruntonad och med enstaka marginalfläckar. Med J. A. Andersons 
namnteckning.  *3000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3989. Schiötz Utlendingers reiser i Norge 612**. 
Carl Johan Ljunggren var född i Vadstena 1790, verkade som militär och dog som 
postmästare i Västerås 1852. De vackra planscherna, i färgtryck av Th. Warnecke & c:o, 
föreställer svenska och europeiska uniformer.

19. MELANDERHJELM, D. Astronomie. i-ii. Sthlm, J. P. Lindh, 1795. 8:o. 
(4),xliii,(1 blank),392 s. & 3 utvikbara grav. plr + 474,(6) s. & 2 utvikbara 
grav. plr. Två ngt nötta samtida hfrbd med sparsamt guldornerade ryggar, 
svarta titeletiketter, ljusbruna, ovala nummerskyltar och svagt rödstänkta 
snitt. Ryggarna lite flammiga och ytligt spruckna. Främre pärmen till del i 
med spricka upptill på mitten och en mindre del av pärmpappret bortnött.  
Bakre pärmen till del i skadad och defekt nedtill och i anslutning till detta 
med en tråkig fläck på eftersättsbladet, vilken tonar av på de sista bladen. 
En notering om en recension i Stockholmsposten från 1796 på den främre 
pärmens insida. Inlagorna ngt lagerfläckiga. Med C. H. Viderströms, N. E. 
Bovallius och Thorben Moréns namnteckningar, de två första överstrukna, 
samt Henrik Jakob Fredrik Gahns stplr. Saknar som vanligt ett avslutande 
extra rättelseblad.  *2500
Första upplagan på svenska. Det latinska originalet ”Conspectus praelectionum academi-
carum continens fundamenta astronomiae” utkom 1779 och uppmärksammades i Europas 
lärda tidskrifter av till exempel Lalande och Bernoulli. Även encyclopedisten D’Alembert 
berömde arbetet i ett privat brev till Melanderhjelm. Den svenska upplagan utgavs av 
Vetenskapsakademien och intäkterna var tänkta att gå till premier i matematiska ämnen. 
Boken blev en framgång då den 500 exemplar stora upplagan såldes slut inom ett par 
månader. Arbetet användes också länge som lärobok, bland annat vid Uppsala universitet. 
Biblioteket på Kåfalla innehöll ungefär 3000 volymer och grundlades av Jacob Gahn 
(1787-1844). Biblioteket övertogs först av sonen, Henrik Gahn och därefter av sonsonen 
Henrik Jakob Fredrik Gahn, kapten vid Västmanlands regemente.



20. ROSENHANE, S. Anteckningar hörande till kongl. 
Vetensk. akademiens historia framlagde i ett tal vid præsidii 
nedläggande d. 13 februari 1805. Sthlm, J. P. Lindh, 1811. 8:o. 
(8),527 s. Med grav. titelvinjett. Elegant om än ngt nött ljus-
brunt hfrbd med rikt och vackert guldornerad rygg i tidig 
empirestil samt röd titeletikett (G. F. Possman, Stockholm). 
Gula snitt och blågult läsband. Ryggen obetydligt blekt och 
med några små fläckar. Delvis lagerfläckig, mest på s. 223-28. 
Titelbladet med liten fläck. Ur Beatelundsbiblioteket med 
Sten och Brita Westerbergs blindpressade exlibris i försätts-
bladet samt Nils Fries exlibris och inköpsanteckning.  *3500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 
6672. Almquist Sveriges bibliograf-
iska litteratur 453. Omfångsrik historik 
med långa biografier över akademiens 
ledamöter med omfattande skriftförteck-
ningar. Innehåller även en förteckning 
över Finska hushållningssällskapets skrifter och en lista över vilka 
som varit Vetenskapsakademiens preses. Rosenhane har när det gäller 
ledamöternas skriftförteckningar ofta försökt att redovisa allt som de 

har författat, även sådana arbeten som ligger helt utanför Vetenskapsakademiens ämnes-
områden. Bokbindare Possman var verksam i Stockholm på 1870-talet och i Göteborg 
1880-82. Han var duktig på att göra tidstrogna pastischband och band en del åt Gustaf 
Holdo Stråle.

21. STAGNELIUS, E. J. Samlade skrifter, 
utgifne af L. Hammarsköld. Andra uppla-
gan, öfversedd och rättad. i-iii. Sthlm, J. 
Hörberg, 1830-33. 8:o. (4),225 + (4),489,(1) 
+ (2),500 s. Tre stiliga lackade bruna hfrbd 
från 1900-talets början med breda upphöj-
da bind och guld- och svartpressad dekor 
i lyckat pastischutförande. Blåstänkta snitt. 
På några ställen har den svarta dekoren 
ärgat skinnet lite grann. Tredje delens 
frampärm blekt överst. Några små ytliga 
nötningar och sprickor i skinnet vid ytter-
falsarna. Första delen med lagerfläckar, 
mest på titelbladet och i marginalerna. 
Andra delen med fuktrand i yttermargi-
nalen. Tredje delen med mindre fuktrand 
och lagerfläckar i övre marginalen och de 
sista sidorna mer fläckade. Med Berndt 
Hays namnteckning daterad 1919.  *1750
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 219, 
222 respektive 227. Första upplagan utkom 1824-
26. Både den och föreliggande upplaga utkom på 
Wiborgs förlag. Med ett långt företal av utgiva-
ren Lorenzo Hammarsköld och en not på s. 52 i 

första delen: ”Uti denna upplaga hafva de rättelser blifvit iakttagna, som, utur författarens 
handskrifter, äro införda i tidskriften ”Svea”, tolfte häftet, sid. 235-241.”



22. (SWEDENBORG, E.) Om nya Jerusalem och des himmelska 
lära. Sthlm, A. J. Nordström, 1787. 8:o. (4),284 s. Med grav. titelvinjett. 
Halvpergamentbd från 1900-talets andra hälft med oxblodsfärgad titeletikett. 
Oskuren inlaga med endast putsade snitt. Ett äldre frimärke med Swedenborgs 
bild inklistrad på insidan av främre pärmen. Bra inlaga med sporadiska små-
fläckar och gamla marginalnoteringar. Med Marie Louise Lewins namnteck-
ning. Ur Hjalmar Gustafssons bibliotek.  *2500
Hyde Bibliography of Swedenborg’s works 1298. Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 
17.297. Översatt av C. F. Nordenskiöld. Originalet ”De nova Hierosolyma et ejus doctrina 
cœlesti” trycktes i London 1758. Detta är den första tryckta svenska översättningen och 
den utkom både separat och som en del av ”Samlingar för philantroper”. Titelvinjetten, 
vars allegoriska innehåll förklaras utförligt på s. 2, är graverad av J. F. Martin.

23. TAUBE, G. Lärobok i kortskrifningskonst. Sthlm, 
C. M. Thimgren, 1867. 8:o. lxviii,107 s. & (2),92,(1) lito-
graferade s. Grönt oklbd med med guldornerad rygg och 
titeltext. Svag främre innerfals. Bra inlaga. Med en hand-
skriven dedikation till sonsonen Arved.  *2500
Inledningen innehåller även en historik om stenografins utveck-
ling. Dedikationen lyder: ”Min käre Arved! Fördelarne af att kunna 
begagna kortskrifningskonst äro så stora, att jag uppmanar dig, att 
derför studera detta arbete, som jag ger dig äfven såsom ett minne af 
din ömt tillgifne farfar G. Taube”.

24. TEGEL, E. J. Konung Erics den XIV:des historia, som förtäljer dess 
merckwerdiga handlingar, men i synnerhet de emot Sweriges då warande 
fiender förda krig, sammanskrefwen. Men nu först af dess handskrift i allment 
tryck, jemte anmerkningar och et fullkomligit register, utgifwen af Anders 
Anton von Stiernman. Sthlm, L. L. Grefing, 1751. Stor 4:o. (36),336,(52) s. & 2 
utvikbara grav. porträtt. Samtida ngt nött skinnband med upphöjda bind, rikt 
guldornerad rygg och tegelröd titeletikett samt vackert blå klistermarmo-
rerade snitt. Ryggen lagad överst. Spridda lager- och fuktfläckar, mest på s. 124-
32 och 301-02. Minimala brännhål på s. (15), 131 och 189. Frampärmens insida 
med bort-skrapade äldre namnteckningar och August von Hartmansdorffs 
namnteckning daterad den 8 april 1808. Stort ex.  *5000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 3147. Erik Jöransson Tegel (ca 1560-1636) 
var son till Erik xiv:s rådgivare Jöran Persson. Efter Johans och Karls statskupp 1568 och 
faderns avrättning lämnade Erik Jöransson landet, men lyckades vid återkomsten vinna 
hertig Karls gunst och utförde för dennes räkning ett flertal politiska uppdrag. Han skrev 
ett par historiska verk, flera på beställning av hertig Karl. Arbetet med Erik xiv:s histo-
ria var färdigt redan 1612, men trycktes inte förrän Stiernman tog sig an det över 130 år 
senare. Warmholtz menar emellertid att arbetet är ”ofullkomligt och opålitligt” och att 
det ”hade väl icke förtjent at i dagsljuset framdragas, om intet canc. r. von Stiernman till-
agt et interessant företal, jämte någre anmärkningar och handlingar”. De båda porträtten 
föreställer Karin Månsdotter och Erik xiv och är graverade av C. Bergqvist. August von 
Hartmansdorff (1792-1856) var 1808 endast 16 år gammal och avlade detta år kansliexamen 
vid Uppsala universitet. Han var under lång tid en av de absoluta förgrundsfigurerna i den 
svenska politiken, bland annat som det konservativa partiets ledare.



25. WALLERIUS, J. G. [preses] & GYLLENBORG, G. A. [respondent]. 
Agriculturæ fundamenta chemica. Åkerbrukets chemiska grunder. A.a. 
Uppsala, (E. Ziervogel, 1761). 4:o. (4),321,(1) s. Brunt halvmarokängbd med 
upphöjda bind och guldtryckt ryggtitel samt stänkta snitt (K. Hässler). Delvis 
bruntonad och med spridda fukt- och lagerfläckar. Titelbladet med ett par 
små smutsfläckar. Svag fuktrand i övre hörnet på s. 85-88. Sidorna 1-8 fel-
bundna. Samtida tillskrift till advokatfiskal Bröms på titelbladet. Med Nils 
Fries exlibris.  *1800
Lidén Catalogus disputationum 53. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 614. Med 
latinsk och svensk parallelltext samt tryckt dedikation till kronprins Gustav. Översättare av 
den svenska texten var Jonas Apelblad. En andra upplaga med endast svensk text trycktes 
1778 och arbetet översattes till tyska, franska, spanska och engelska. I ”Åkerbrukets chemis-
ka grunder” redogör Wallerius bland annat för jordarternas betydelse för växtprocessen 
och gödningsmedlens omvandling till växtföda. Detta pionjärarbete har givit Wallerius 
rykte som den egentliga grundläggaren av lantbrukskemin. ”Dictionary of scientific biog-
raphy” skriver apropå dess betydelse: ”Wallerius established as a fundamental, necessary 
principle that agricultural chemistry should be based on comparative study of the chemi-
cal composition not only of plants but also of the earth in which they grow.”


