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öppet torsdagar 15.00–18.30

nyhetsbrev 276
äldre varia

12 januari 2016

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

Årets första nyhetsbrev innehåller ett urval nykatalogiserade äldre 
böcker som jag hoppas ska väcka intresse. Här finns chanuts intressanta 
Memoires i både fransk och svensk utgåva och flera psalm- och sångsam-

lingar, bland annat tre olika upplagor av ödmanns Försök till kyrko-sånger. Två 
Kankeltryck erbjuds även: hemmersams West-indianisk reese-beskriffning och 
snorre sturlassons Norlandz chrönika och beskriffning, den senare i ett samtida 
samlingsband. En rad trevliga band pryder urvalet, se särskilt de två små söta ljusblå 
sidenbanden, fischerström, rosenstein, sturtzenbecher, svanberg och 
tegnér.

Vill dessutom passa på att informera om att vårens antikvariska bokmässa äger 
rum på Armémuseum i Stockholm den 16 och 17 april. Mer information kommer 
senare men skriv gärna in datumen i er almanacka.

Med tillönskan om ett nytt gott bokår!

mats rehnström



1. Almanach för skott-året efter frälsarens Christi 
födelse, 1816 till Stockholms horizont, [...]. Efter 
hans kongl. maj:ts nådigste stadgande utgifwen af 
dess Wetenskaps-academie. Sthlm, J. P. Lindh, (1815). 
16:o. (48) s. & 12 grav. plr. Ljusblått samtida siden-
band med oxiderad silverpressad ramdekor av löv 
och rankor på pärmarna. Helt guldsnitt. Bandet 
något solkigt och bakpärmen med två småska-
dor i sidenet. Spridda svaga lager- och fuktfläckar. 
Planscherna är insatta i almanacksdelen och har alla 
varsitt tunt skyddspapper. En av planscherna med 
svagt vikspår. Vetenskapsakademiens kontrollstpl på 

titelsidan. Med Erik Wiréns exlibris.  *1250
Klemming & Eneström Sveriges kalendariska literatur s. 15. Titelbladet med träsnitt av 
månförmörkelserna den 10 juni och den 4 december samt solförmörkelsen den 19 novem-
ber. Med uppsatsen ”Säkert medel att förekomma och hämma smittosamma sjukdomar 
och farsoters utbredande” av Olof Swartz. De anonyma planscherna föreställer de fyra 
årstiderna samt Iphigenie, Flora, Amphitrite, Juno, Silene och Ariane. Två av planscherna 
saknar titel och föreställer putti i olika situationer.

2. CHANUT, P. Anteckningar om det som tilldragit sig i Sverige ifrån 
år 1645 till år 1649; samlade ur franska ambassadörens i Sverige, P. Chanuts 
brefvexling. Tillika med drottning Christinas egenhändiga anmärkningar vid 
herr Chanuts uppgifter funna i ett exemplar af hans Memoires de ce qui s’est 
passé en Suéde m.m. Sthlm, Ecksteinska boktryckeriet, 1826. 12:o. iv,441,(3) 
s. Samtida mörkbrunt hfrbd med guld- och rik blindpressad ryggdekor samt 
grönmarmorerade snitt. Ytligt nötta ytterfalsar. Bra inlaga med några obety-
dliga småfläckar. Prydlig anteckning om boken på försättsbladet av Gustaf 
Adolf Sparre och dennes diskreta accessionsnummer. Från Trolleholm med 
Carl Trolle-Bondes exlibris och hans monogram i guldtryck nederst på  
ryggen.  *4000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 1785. Det franska originalet, ”Memoires de ce qui 
s’est passé en Suede”, utkom första gången 1674-75. Det är endast första delen som har 
översatts till svenska i denna utgåva. Pierre Hector Chanut (1604-67) var 1645-49 fransk 
ministerresident i Sverige och innehade ambassadörsposten i Stockholm och Lübeck 
1649-53. Arbetet är en av de mer betydelsefulla källorna till drottning Kristinas historia. 
Chanut var kulturellt intresserad och sammanförde till exempel Kristina och Descartes 
samt ansågs ha påverkat hennes beslut att konvertera till katolicismen. Gustaf Adolf Sparre 
(1802-86) var justitieminister 1848-56. Efter sin avgång som minister utnämndes han till 
president i Svea hovrätt och avslutade till sist sin karriär som rikskansler från 1864 och fram 
till sin död. Han ägnade sig även åt forskning i svenska medeltidshandskrifter, i synnerhet 
rörande svensk adelsgenealogi från denna tid och byggde upp en stor boksamling, vilken 
efter hans bortgång förvärvades av släktingen Carl Trolle-Bonde på Trolleholm.

3. [Chanut] VAUCIENNES, P. L. de. Memoires de ce qui s’est passé en 
Suede, et aux provinces voisines, depuis l’année 1645 jusques en l’année 
1655; ensemble le demêlé de la Suede avec la Pologne, tirez des depesches de 
monsieur Chanut ambassadeur pour le roy en Suede. i-iii. Köln, chez P. du 
Marteau, 1677. 12:o. (24),427 + 477 + 496 s. Tre nära samtida marmorerade 
skinnband med upphöjda bind, guldornerade ryggar och röda titeletiket-
ter. Röda snitt. Ryggarna torra och något nötta samt med små skinnskador, 
i huvudsak uppkomna genom mask. Lite lager- och småfläckig samt delvis 
aningen bruntonad. Några sidor hårdare lagerfläckade, t.ex. s. 122-23 och 
139-44 i första delen. I denna del finns också på s. 190 två små rättelser och 
en krossad liten fluga. Andra delen med ett bortrivet hörn och små bokstavs-
förluster på s. 27 samt en bortriven marginalbit på s. 285. Snitten delvis lite 



ihopklibbade i andra och tredje delen. Med Leopold Melchior von Rotbergs 
förgyllda ryggexlibris i fyra av fälten på vardera band, hans graverade exlibris 
medbundet i början i alla volymer, liksom i slutet hans graverade emble-
matiska plansch. Med biblioteksstpl ”Ex Bibliotheca Cassellana” på titelblad-
ens baksidor och duplettmarkering i blyerts.  *8000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8322. VD17 39:123821T anger att tryck-
orten är fingerad och verket möjligen är tryckt i Bryssel av E. H. Fricx. Utkom första 
gången i Paris 1674-75 och följdes snart av två nya upplagor, varav detta är den ena. En 
tysk översättning såg också dagens ljus. Pierre Hector Chanut (1604-67) var 1645-49 fransk 
ministerresident i Sverige och innehade ambassadörsposten i Stockholm och i Lübeck 
1649-53. Martin Weibull har i ”Historisk tidskrift” 1887-88 redogjort för verkets innehåll 
i jämförelse med de bevarade originalrapporterna och kritiserar i sina artiklar utgiva-
ren Linage de Vauciennes för uteslutningar, misstag etc. Weibull hävdar vidare att verket 
egentligen består av två delar; den ena innehåller depescher av Chanut och den andra av 
hans sekreterare Picques. Den sistnämnda var, under Chanuts frånvaro i Lübeck, chargé 
d’affaires i Stockholm. Arbetet är en av de betydelsefullaste källorna till drottning Kristinas 
historia. Chanut var kulturellt intresserad och sammanförde till exempel drottningen och 
Descartes. 1826 utkom en svensk översättning av verkets första del med tillagda kom-
mentarer av drottning Kristina hämtade ur hennes eget annoterade exemplar av boken. 
Leopold Melchior von Rotberg (1673-1736) var hög ämbetsman i grevskapen Baden-
Durlach och Hessen-Kassel. Hans medbundna vapenexlibris sitter främst i alla volymerna 
och på slutet sitter vad som tycks vara hans emblematiska exlibris, föreställande en uggla 
på ett berg med devisen ”Habitat mens cauta recessus”: ”Han lever avskilt med skyddat 
sinne”.

4. Confirmations-högtiden, eller det unga hjertats 
glädje i gud. Betraktelser, böner och sånger för unga 
christna. Gåfwa till nattwards-ungdom. Korta utdrag 
ur christeliga skrifter, såsom, J. O. Wallins, J. P. Wåhlins, 
Nordensons, Lundbergsons, Kiellman Göransons, 
Gangers och Hedborns, m.fl. Västervik, C. D. Ekblad & 
comp., 1849. 16:o. Träsnittsfrontespis,(6),154 s. Samtida 
fint ljusblått sidenband med guldpressade ramdekora-
tioner på pärmarna, som har några lätta ljusa fläckar. 
Helt guldsnitt. Svaga bruna fuktfläckar i övre och nedre 
marginalen och s. 129-40 nära skurna i yttre margin-
alen. På frampärmen initialerna ”A.S.” i guldtryck. En 
fin miniatyrbok.  *900

Frontespisen föreställer Jesus och lärjungarna vid nattvardens instiftande.

5. DJURBERG, D. Atlas Juvenilis eller samling af geografiska kartor. 
Til ungdomens tjenst utgiven af Daniel Djurberg [...]. Med bifogade kartor, 
utgifne af gravören Anders Åkerman. Förtekning på kartorne: [...]. Sthlm, 
Marquardska tryckeriet, 1815. Tvär folio. (2), s. & 30 handkolorerade grav. 
kartor, varav många utvikbara. Nött samtida hfrbd. Tråkiga fläckar på främre 
pärmen. Pärmhörnen nötta och stukade. Fuktfläckar i övre marginalen på 
titelbladet. Bruksspår. Kartorna ngt solkiga och småfläckiga, dock mest utan-
för plåtkanterna.  *12000
Detta är det näst mest omfångsrika utförandet av denna slitstarka atlas, vars första upplaga 
utkom med 20 kartor 1768 och Anders Åkerman som utgivare. I detta utförande och 
med Djurberg som utgivare utkom den första utgåvan 1801 och följdes av nya upplagor 
för åtminstone åren 1803, 1804, 1807, 1811 och 1813 samt föreliggande som är den sista. 
Innehåller kartorna ”Karta öfver jordgloben”, Djurberg 1803 (Åkerland sc.), ”Karta 
öfver Europa”, andra upplagan 1810, Djurberg (Åkerland sc.), ”Karta över Spanien med 
Portugal”, Djurberg 1809, ”Karta över Frankrike”, Djurberg 1811, ”Karta över Italien”, 
Djurberg 1810 (Åkerland sc.), ”Karta över Helvetien”, Djurberg 1810, ”Karta över 
Tyskland”, andra upplagan 1810, Djurberg (Åkerland sc.), ”Karta över Holland”, Djurberg 





1813, ”Karta över Bäjern och Schwaben”, Djurberg 1811, ”Karta över kejsardömet 
Österrike”, Djurberg 1809 (Åkerland sc.), ”Karta över Preussen och Polen”, Djurberg 
1812, ”Karta över Storbritanien”, Djurberg 1809, ”Karta över Danmark”, Djurberg 
1813, ”Charta öfver Sverige utgifven 1789 af Fredr. Akrel. Förbättrad af Dan: Djurberg 
Stockholm 1810”, ”Karta över Norge”, Djurberg 1812, ”Karta över Ryssland”, Djurberg 
1808, ”Karta över Åland”, Djurberg 1809, ”Karta över europäiska Turkiet”, Djurberg 
1811, ”Karta över Asien”, Djurberg 1807 (Åkerland sc.), ”Geogr. charta öfwer asiatiska 
Turkiet tillika med Arabien och Ægypten”, Åkerman u.å. (Österberg sc.), ”Karta över 
asiatiska Turkiet”, Djurberg 1800 (Åkerland sc.), ”Geogr. charta öfver Palæstina”, Åkerman 
u.å. (Söderberg sc.), ”Mappa geogr. Indiæ orients eller geogr. charta öfwer Ostindien”, 
Åkerman u.å., ”Mappa geogr. Imp. Chinensis eller geogr. charta öfver China”, Åkerman 
u.å., ”Karta över Africa”, Djurberg 1806, ”Karta över Nord-America”, Djurberg 1810, 
”Karta över Vingandacoa eller Förenta staterne i Nordamerica”, Djurberg 1810, ”Karta 
över West Indien”, Djurberg 1793, ”Mappa geogr. Americæ Merids eller geogr. charta 
öfver Södra America”, Åkerman u.å. och ”Karta över Polynesien”, Djurberg 1797.

6. EHRENHEIM, (F. W.). Om climaternes rörlighet; tal hållet vid  
præsidii nedläggande uti kongl. Vetenskaps academien. Sthlm, P. A. Norstedt & 
söner, 1824. 8:o. (2),208 s. Med grav. titelvinjett. Samtida ljusbrunt hfrbd med  
guldlinjerad rygg. Grönsprängda snitt. Nötningar i rygghuvudet och fram-
pärmens övre kant blekt. Titelbladet aningen solkigt. Mot slutet något lager-
fläckig.  *900
Fredrik Wilhelm Ehrenheim (1753-1828) var diplomat och byråkrat, vars karriär kröntes 
av tjänsten som kanslipresident, en tjänst han dock fick avträda 1809 och tillsammans 
med Gustav iv Adolf bära ansvar för den förda utrikespolitiken. Han drog sig tillbaka 
till sitt småländska gods och ägnade sig åt litterära och vetenskapliga sysselsättningar 
samt trädgårdsskötsel. Han är kanske mest känd som utgivare av biografin ”Tessin och 
Tessiniana” 1819 och ”Samlingar i allmän physik” 1822, där en omfattande uppsats 
”Fragmenter af meteorologiens historia” ingår.

7. FISCHERSTRÖM, J. Påminnelser wid Sweriges 
allmänna och enskylta hushållning. Sthlm, L. L. 
Grefing, 1761. 8:o. 183,(1) s. + KOCH, N. Swenska 
bi-skiötslen, upalstrad och efter mångfaldige rön 
samt enskildte kostsamma försök til fäderneslandets 
otroliga förmon, wälment framgifwen. Sthlm, L. 
L. Grefing, 1753. 8:o. (16),111 s. & 1 utvikbar grav. 
plansch. Något nött samtida hfrbd med upphöjda 
bind, rikt guldornerad rygg och beige titeletikett. 
Röda snitt. Båda arbetena lätt bruntonade. I första 
arbetet ett par brunfläckar i övre marginalen på s. 
125-33 och lagerfläckar på de sista sidorna. Titelbladen 
med tillskrifter i blåpenna vid författar namnen. Med 
två bortskrapade namnteckningar samt namnteck-
ningar av Seth Wallquist 1797, Henrik Budin 1851 
och Gustaf Rudbeck 1900. Bra samlingsband med 
två frihetstida nyttoskrifter.  *5000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 62 för Fischerström 
respektive 1669 för Koch. En av de viktigaste stridsskrifterna 
för jordbruket under denna tid, i vilken Fischerström beto-
nade dess nationalekonomiska betydelse. Författaren menade 
att jordbruket hade ställts i skuggan av industrin och propa-
gerar för förbättrade villkor, bland annat genom avskaffandet 
av dagsverksskyldigheten för bönder och arrendatorer. Långt 
före sin tid var Fischerström genom sina tankar om inrät-
tandet av ett ”hushåls-collegium”, ett slags lantbruksakademi. 
Som en följd av dessa ”Påminnelser” blev han utnämnd till 

ekonomiintendent 1762. Skriftställaren Johan Fischerström (1735-96) författade en rad 
arbeten inom ekonomi och lanthushållning, men är kanske mest bekant för sin relation 



till Hedvig Charlotta Nordenflycht. Planschen i Koch avbildar bikupor och verktyg. 
Med ett citat ur Spegels ”Gudz werk och hwila” som inleds: ”Et bi med större konst 
giör sig en honungskaka/ än någon konungs kock kan prunkerätter baka”. I detta arbete 
omnämns bikupor av halm för första gången i Sverige. Nils Koch (1707-62) var bruksägare 
i Värmland och Dalsland och ”förlorade på experimenter till kolbesparing m.m. all sin 
egendom” enligt Elgenstierna. Vid sin död var han dock ägare till flera nya bruk i Dalsland. 
Hans sonson adlades von Koch 1815. Seth Wallquist (1760-1836) var son till biskop Olof 
Wallquist och själv hovpredikant och kyrkoherde först i Kuddby, Östergötland, 1791 och 
sedan i Eskilstuna 1799.

8. Förslag till förbättrade kyrko-sånger. Till kongl. maj.t i underdånighet 
uppgifvit af den för detta ändamål förordnade komité. Sthlm, J. P. Lindh, 1814. 
8:o. Grav. titelblad,(8),622,(1) s. Lite nött alrotsmarmorerat samtida skinnbd 
med sparsamt guldornerad rygg och senare röd titeletikett. Gula snitt. Pärmar 
och rygg med ytliga skrapmärken och lite flammiga. Bakre innerfals med 
mindre maskskada. Inlagan tryckt på ganska grovt papper. Smärre blyertsno-
teringar och även någon enstaka med rödpenna. En fläck i övre marginalen 
på s. 255-56. Med Emil Liedgrens namnteckning daterad 1924.  *1500

I Psalmkommittén ingick 
bland andra J. G. Oxenstierna, 
G. J. Adlerbeth, F. M. Franzén, 
C. von Rosenstein, C. G. 
af Leopold och J. O. Wallin. 
Efter detta kompromiss-
förslag tog Wallin saken i 
egna händer och omarbetade 
psalmboken fullständigt och 
fick 1819 sin version stadfäst 
av kungen. Emil Liedgren 

(1879-1963) var kyrkohistoriker, psalmforskare och även psalmdiktare samt ledamot i 1935 
års psalmbokskommitté. Som forskare var hans specialämne J. O. Wallin och han doktore-
rade på avhandlingen ”Wallins läroår såsom psalmdiktare” 1916. Liedgren har med blyerts 
diskret antecknat vilka som författat många av psalmerna i boken. 

9. (GUSTAV III) Torner- och riddarespel, hållit af konungen och hans 
kongl. höghet hertigen af Södermanland, i Stockholm på Adolph Friedrichs 
torg, den   maji 1777. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1777). 4:o. 52 s. + Articlar vid 
torneringen och riddarspelet. [=rubrik]. (Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1777). 4:o. 
(4) s. + (GUSTAV III) Joutes et tournoi tenus par le roi et son altesse 
royale monseigneur le duc de Sudermannie, a Stockholm le 29 maji 1777. 
(Sthlm), de l’imprimerie Royale, (1777). 4:o. 42,(2) s. + Articles du tournoi 
et des joutes. [=rubrik]. (Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1777). 4:o. (4) s. Hårt nött 
samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg, fragment av en titel-
etikett och stänkta snitt. Ryggskinnet bortnött upptill och båda ytterfalsarna 
har sprickor överst. Några små maskhål nedtill i den bakre falsen. Främre  
pärmens utsida med rester av en liten bortriven etikett och en tvärsgående reva 
i pärmpappret. Pärmhörnen stötta. För- och eftersättsblad saknas. Inlagorna, 
som mestadels är tryckta på blåtonat papper, är dock i betydligt bättre skick 
än bandet. I det första arbetet en svag fuktfläck i yttre marginalen fram till s. 
15. I det tredje arbetet finns en krossad spindel i inre marginalen på s. 22 och 
en rätt obetydlig fuktfläck i yttermarginalen på s. 25-32. I detta arbete även 
genomgående små maskhål i nedre yttre hörnet. Bra samlingsband med en 
nyare blyertsanteckning: ”Tersmeden”.  *9000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 497. De svenska skrifterna utgör huvudarbetet 
och bilaga 3 enligt Klemming. Den senare är även avtryckt i huvudarbetet på s. 47-49. Det 
tredje arbetet är en fransk version av det första arbetet och var tillsammans med den avslu-
tande bilagan allt som utkom på detta språk. Tornerspelet hölls på nuvarande Mariatorget.



10. GYLLENBORG, (G. F.). Försök om skaldekonsten. Poëme i fyra 
sånger. Tillika med bifogade anmärkningar om svenska versification. Sthlm, 
J. A. Carlbohm, 1798. 8:o. (4),103,(1) s. Lätt nött samtida hfrbd med guldlin-
jerad rygg och brun titeletikett, vilken har en obetydlig skada i hörnet. Gula 
snitt. Ryggen lite flammig och torr. En liten rostfläck på s. 43-46. Ur Gustaf 
Bernströms bibliotek med hans anteckning ”coll. cat.” och Per A. Sjögrens 
exlibris. Bra och rätt bredrandigt ex.  *1500
Gustaf Regnér har enligt förordet biträtt i redigeringen av denna fristående del av 
Gyllenborgs vittra arbeten. Bihanget upplästes ursprungligen i Svenska akademien 1786, 
men är här något omarbetat. Arbetet är som helhet ett försvar för de klassiska idealen mot 
romantikens nya grepp.

11. HEMMERSAM, M. West-indianisk reese-beskriffning/ från åhr 1639 
till 1645. Ifrån Amsterdam till St: Joris de Mina, itt castell i Africa. Och nu in 
på wårt swänska språåk förwänd och tryckt. Visingsborg, J. Kankel, (1673)-74. 
4:o. (8),94 s. Nytt mörkrött halvmarokängbd med upphöjda bind och blank 
rygg. Ngt solkig och fuktfläckig, mest i marginalerna. Mer markanta fläckar 
framför allt på s. (3-8) men även på s. 44-45, 61-66 och 80-81. Pappersbrist i 
nedre hörnet på s. 85-86. Ur Anders Granaths bibliotek.  *6500
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 373. Almqvist Johann Kankel 20. Michael 
Hemmersams ”West-Indianische Reissbeschreibung” utkom första gången i Nürnberg 
1663. Johann Kankel (1614-87) var född i Pommern och kom till Sverige 1664. Från 1666 
fram till sin död förestod han Per Brahe d.y:s privata tryckeri på Visingsö. 1674 var hans 
mest verksamma år och ”West-indianisk reese-beskriffning” är det enda större arbete i 
vilket Kankel även framträder som översättare, vilket framgår av ett förord undertecknat 
av honom.

12. JOHANSSON, L. Helicons blomster/ plåckade ok wid 
åtskillige tillfällen utdelte af Lucidor den olyklige. Det är alle de 
poëtiske skrifter/ som författade blefne. Med flit samblade ok uti 
et litet wärk uplagde. Sthlm, N. Wankijf, 1688-(89). 4:o. (356) s. 
Med grav. titelvinjett & träsnittsillustration i texten på blad Mm3. 
Elegant lackat hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg 
och röd titeletikett (Hedberg). Stänkta snitt och alrotsmarmorerade 
pärmpapper. Ryggen aningen blekt och med några små maskska-
dor i ytterfalsarna. En del spridda lager-, fukt- och småfläckar. 
Titelbladet med fuktfläck och ett par småveck i trycket. Liten rost-
fläck på blad M2, flera små bläckfläckar på blad Ee3 och ett rosthål 
i blad Hh3. Med L. Fr. Läfflers exlibris och Vetenskapsakademiens 
biblioteksetikett samt gallringsanteckning.  *7000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 426. Det emblematiska träsnittet på 
blad Mm3 är signerat A. Halling och daterat 1674. Den tryckta dedikationen 
är undertecknad Joh. Andersin och arbetet innehåller även två minnesverser 
av O. Wexionius respektive N. Keder. Utan det konfiskerade B-arket, vilket 
avlägsnades, då den där tryckta bröllopsskriften ”Gilljare kuaal” väckt anstöt 
hos brudparets släkt. Fredrik Läffler (1847-1921) var professor i svenska i 
Uppsala och författare till många språkvetenskapliga arbeten.

13. KOLMODIN, O. Andelig dufwo-röst och rökelse-kar, eller en gudelig 
själs enskildta sång-andakt, sammanskrefwen. Åttonde uplagan. Sthlm, J. G. 
Lange, 1783. Högsmal 12:o. 406,(2) s. Samtida nött hfrbd på träpärmar med 
upphöjda bind och ljusbrun titeletikett. Ryggen med ytliga sprickbildningar, 
några minimala maskhål och en liten skinnskada på ett av binden närmast 
främre falsen. Träet tittar fram på några ställen på den nötta frampärmen. 
Något solkig och fläckig. En brun fuktfläck i yttre marginalen på de första 
sextio sidorna. Några vikta övre hörn. Greta Wallmarks namnteckning dat-
erad 1794 på frampärmens insida.  *1250



”Dufwo-röst” bygger på översättningar och bearbetningar efter den tyska psalmförfattaren 
Benjamin Schmolck. ”Rökelse-kar” är bearbetad efter material från Caspar Neumann och 
Benjamin Schmolck. Första upplagan av ”Andelig dufwo-röst” utkom 1734 och ”Den 
trogna själens gyldene rökelse-kar” trycktes första gången 1728.

14. Kununga ok höfdinga styril-
se hoc est regum principumque 
institutio ab incerto auctore 
gentis sueticæ ante sæcula non-
nulla patrio sermone conscripta. 
Quam ex mandato illustrissimi 
regni cancellarii comitis Magni 
Gabr. De-la Gardie &c. &c. In 
sermonem latinum vertit, notisq’; 
necessariis illustravit Joannes 
Schefferus argentoratentis. Sthlm, 
N. Wankivius, 1669. Folio. Grav. 
front,(14),234,(1) s. + (SNORRE 
STURLASSON) Norlandz 
chrönika och beskriffning: 
hwaruthinnan förmähles the 
äldste historier om Swea och 
Götha rijken/ sampt Norrie/ 
och een-deels om Danmarck/ 
och om theres wilkår och til-
stånd. Sammanfattad och ihopa 

dragen aff åthskilliga trowärdiga bööker/ skriffter och handlingar. Visingsborg, 
J. Kankel, 1670. Folio. (12),26,26-104,(1 blank),105-10,1-376,378-504,506-
23,(1 blank,7) s. Med en helsides träsnittsillustration föreställande riksvapnet 
på det näst sista preliminärbladet. Med en inklistrad rättelselapp i marginalen 
på s. 108 i första pagineringsföljden. + HYLTENIUS-(SILFVERSKIÖLD), 
N. Panegyricus regum maximo seculique sui potentissimo dn. Carolo 
Gustavo Svecorum Gothorum ac Wandalorum regi, magno princi-
pi Finlandiæ, duci Scaniæ, Esthoniæ, Careliæ, Bremæ, Verdæ, Stetini-
Pomeranorum et Wandaliæ, principi Rugiæ, domino Ingriæ et Wismariæ, 
nec non comiti palatino ad Rhenum, Bavariæ, Juliaci, Cliviæ et Montium 
duci, &c. consecratus: et Ubsaliæ ipsis idibus februarii, qvibus augustissimum 
illud septentrionis sidus superiori hyeme Gothoburgi occidisset, dictus. U.o, 
(1661). Folio. (32) s. Ganska nött men stiligt samtida skinnbd med upphöjda 
bind och rikt guldornerad rygg samt titeltext: ”Konunga: styrelse. och sagur”. 
Stänkta snitt. Ryggskinnet naggat överst och frampärmens nedre ytterhörn 
med skada. Bakpärmen med mindre men djup repa. Lite svaga inre falsar. 
Titelsidan till det första arbetet med en gammal bläcknumrering i övre mar-
ginalen. Detta arbete har endast några enstaka obetydliga fläckar. Det andra 
arbetet har några fuktfläckar i inre marginalen och en bit in i texten på s. 1-3 
och 6-9 samt i den inre marginalen på s. 365-71. En reva i övre marginalen på 
s. 351 och i yttermarginalen på s. 422 samt fläck i yttermarginalen på s. 374-75 
och fuktfläckar på s. 389-95 respektive 412-17. Sista arbetet något lagerfläck-
igt och med ett par minimala maskhål i övre yttre hörnet mot slutet. Enligt 
en skriven innehållsförteckning på främre pärmens insida är två små arbeten 
diskret urtagna ur volymen. Med O. Kumblæus namnteckning och Lars P. 
Hülphers namnstpl.  *17500



Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 462 respektive 367-68 för det två första arbetena. 
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 2698, Almqvist Johann Kankel 6, Fiske 
Icelandic collection s. 539 och Afzelius Svenska skrifter rörande Island s. 48 för det andra 
arbetet. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 4826 och Åhlén & Åhlén Censur 
och tryckfrihet 16.52 för det avslutande arbetet. Exemplar av det första arbetet med den 
ovanliga extra hyllningsdikten av N. Heinsius. Frontespisen graverades av Dionysius Padt 
Brugge efter förlaga av David Klöcker Ehrenstrahl. Den föreställer den unga Karl xi 
styrande skeppet Sverige. Texten utgavs första gången av J. T. Bureus 1634 och trycktes om 
1650. Det manuskript Bureus använt för sin utgåva var inte längre tillgängligt, så Schefferus 
fick utgå ifrån den tryckta texten till Bureus utgåva och förse den med latinsk parallelltext, 
dock inte utan att införa ett flertal förbättringar. Arbetet är en uppfostringslära för en ung 
kung skriven under svensk medeltid. Det kan vara författad för Magnus Eriksson ca 1330. 
Författaren är okänd, men troligen är verket en bearbetning av den italienska teologen 
och författaren Colonnas ”De regimine principum” som var avsedd för Filip den sköne 
av Frankrike. Även om texten bygger på utländska förlagor är den både språkligt och 
innehållsmässigt en mycket lyckad och självständigt hållen bearbetning. Handskriften kom 
antagligen från Vadstena kloster. Schefferus edition utfördes på uppdrag av Magnus Gabriel 
De la Gardie som också bekostade tryckningen. Rättelselappen i det andra arbetet nämns 
inte i den bibliografiska litteraturen, men finns i minst två olika sättningar, varav denna 
har stavningen ”affattat”. Översatt och utgiven av Jonas Rugman. Med förord av Daniel 
Gyldenstolpe och ”Hugonis Grotij företal på göthernes/ wänders och longobarders his-
toria” som upptar över 100 sidor. Detta är den första tryckta utgåvan av Snorre Sturlassons 
”Heimskringla”. De sista arbetet inleds med en tryckt dedikation till Karl xi och avslutas 
med en hyllningstext till Hyltenius som författats av Christian Ravius. Nicolaus Hyltenius 
(1635-1702) adlades Silverskiöld 1686. Han läste i skolan på Visingsö och studerade sedan 
vid Uppsala universitet. Han disputerade 1658 över Hugo Grotius men blev aldrig pro-
moverad, utan ”utförde i stället en oration 13 febr 1661 över den året innan avlidne Karl x 
Gustav, på årsdagen av kungens död. För att ha framgång måste en student skaffa sig mäk-
tiga beskyddare, s k patroner, och S önskade väcka uppmärksamhet i kungahuset och hos 
den ledande i Karl xi:s förmyndarregering, Magnus Gabriel de la Gardie (bd 10), som var 
universitetets kansler. S kom dock i strid med konsistoriet genom sin dristighet att dedi-
cera orationen till Karl xi och utan tillåtelse påbörja dess tryckning. S vädjade till kanslern, 
som ansåg att S skulle få trycka sitt tal utan dedikation. Märkligt nog skedde tryckningen 
trots detta med dedikation” skriver ”Svenskt biografiskt lexikon”. 1667 utnämndes han till 
professor i svensk och dansk rätt vid Lunds nya universitet. Sannolikt är det kyrkoherden i 
Rättvik Olof Kumblæus (1663-1731) som skrivit sitt namn i boken. Lars Petter Hülphers 
(1746-1800) var bror till den mer kände Abraham. Han var handlare och rådman i Västerås. 
Boksamlingen såldes troligen efter en skriven förteckning 1808.

15. LINDERHOLM, O. Försök till förbättring af den swenska psalm-
boken. Örebro, N. M. Lindh, 1807. 12:o. 340 s. Något nött alrotsmarmorerat 
samtida skinnband med guldlinjerad rygg, lejongul titeletikett och ramtryck i 
guld på pärmarna. Blekta gula snitt. Enstaka småfläckar. Några marginalnag-
gar och vikta hörn. På försättsbladet en vacker namnteckning eller tillskrift: 
”Hedvig Strömbæck född Ahlström”.  *1400
Andra upplagan, den första utkom 1804. Olof Linderholm (1762-1834) var född i 
Fryksände och blev så småningom kyrkoherde i Mariestad. Han utgav flera samlingar med 
andliga sånger och översatte även Anakreon till svenska 1794 samt gav ut ett ”Practiskt 
hand-lexicon, för landthushållare och konstnärer”.



16. NORDENFLYCHT, HEDVIG CHARLOTTA. 
Utvalda arbeten. Andra uplagan. Sthlm, J. C. Holmberg, 
1781. 8:o. (10),272,265-354,(2) s. Trevligt samtida hfrbd med 
upphöjda bind, guldlinjerad rygg och beige titeletikett. 
Röda snitt. Något naggad överst på ryggen, titeletiketten 
med spricka och pärmhörnen lätt stötta. Spår av oval gam-
mal pappersetikett överst på främre pärmen. Inlagan med 
enstaka smärre fläckar. Med Nils Goboms namnteckning i 
blyerts på försättsbladet.  *2500
Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska litteraturen s. 124. 
Första upplagan utkom 1774 och föreliggande andra upplaga har 
bara omtryckt titelblad, i övrigt är den ett återbruk av restupplagan 
från 1774. Utgiven av Johan Fischerström. Med tryckt dedikation 
till Lovisa Ulrika. Avslutas med två dikter skrivna vid Nordenflychts 
död av utgivaren respektive G. F. Gyllenborg. Utgivaren Johan 
Fischerström (1735-96) författade en rad arbeten inom ekonomi och 
lanthushållning, men är kanske mest bekant för sin kärleksrelation till 
Hedvig Charlotta Nordenflycht. Nils Gobom (1889-1975) var chefs-
bibliotekarie på Stiftsbiblioteket i Linköping och litteraturhistoriker.

17. ROSENSTEIN, N. von. Samlade skrifter. 
i-iii. Sthlm, A. G. Hellsten, 1838. 8:o. Grav. porträtt, 
(2),xxxiv,381,(1 blank,1) + (2),400,(1) + 450,(3) s. Tre 
ståtliga samtida ljusbruna hfrbd med breda upphöjda 
bind och vackert blind- och guldornerade ryggar. 
Grönstänkta snitt. Ryggarna obetydligt flammiga. 
Liten skrapskada nedtill på tredje bandets rygg. Ett 
fåtal obetydliga småfläckar. Med Anna Wetterbergs 
namnteckningar. Fin svit. *3000
Porträttet är graverat av Christian Didrik Forsell efter Sergels 
medaljong. Utgavs av Nils Tersmeden, som var släkt med 
Rosenstein. Företalet är skrivet av Hans Järta. Innehåller vid 
sidan av ett stort antal tal även ”Försök till en afhandling om 
uplysningen” och 85 brev till Gustav iii.

18. RUSSELL, J. Resa i Tyskland och Illyrien. Öfwersättning efter tredje 
engelska upplagan. i-ii. Uppsala, Palmblad & c., 1828. 8:o. 297,(1 blank,5) + 
304,(4) s. Två häftade och oskurna volymer i samtida gråpappomslag med 
tryckta titeletiketter. Första delen med aningen solkade omslag. Ryggarna 
med lite revor. Enstaka fläckar, t.ex. en stark rostfläck på s. 207 i andra delen. 
Tryckta på lätt blåtonat papper. Trevligt exemplar med Agathon Wallenbergs 
namnteckningar.  *1750



Resan företogs 1820-22. Illyrien är namnet på en historisk region och kungadöme på 
västra delen av Balkanhalvön, vid Adriatiska havets östra kust. En under äldre tid använd 
parallell beteckning för regionen är Dalmatien. Shakespeares ”Trettondagsafton” utspelar 
sig där, och man har ofta trott att det är ett av honom påhittat land, vilket alltså inte är 
fallet. Av allt att döma är den första ägaren av boken Jacob Agathon Wallenberg (1808-87). 
Han var son till biskopen Marcus Wallenberg och bror till André Oscar Wallenberg samt 
påbörjade sina studier i Lund 1815 och avslutade dem i Uppsala 1826. Från 1863 var han 
meddirektör i Stockholms enskilda bank.

19. STURTZENBECHER, M. Ingeniör lexikon. 
Sthlm, C. Delén, 1805. 8:o. 602,(5) s. & 12 utvik-
bara grav. plr. Samtida hfrbd med dekorativt och rikt 
guldornerad rygg, brun titeletikett samt mörkgrön 
deltiteletikett. Gula delvis solkiga snitt. Nötta pärm-
hörn. Försättsbladet saknas. Enstaka småfläckar och s. 
317-28 lite fuktfläckiga. Med Arvid Bæckströms blind-
stpl i titelbladet och Arvid Erikssons exlibris.  *3500
Från ”Abscissa” till ”Ögonmått”. Med subskribentförteck-
ning. Mårten Sturtzenbecher (1760-1836) var fortifikationsof-
ficer och lärare vid fortifikationen och Karlbergs krigsaka-
demi. Arvid Bæckström (1881-1964) var konsthistoriker och 
Konstakademiens bibliotekarie. Arvid Eriksson (1898-1976) var 
känd som radiomajoren i början av andra världskriget, men 
förflyttades på grund av sin antinazistiska hållning till Gotland 
1941. Efter kriget blev han svensk militärattaché i Washington. 
Han hade en fin boksamling med huvudsaklig inriktning på 
idrott och friluftsliv.

20. SVANBERG, J. Berättelse öfver försök till bestämmande af secund-
pendelns längd och vattnets tyngd. (Ur kongl. Vet. acad. handl. 1825 st. 1). 
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1825. 8:o. (2),116 s. Häftad i samtida lite blekt, 
trevligt mönsterpressat glättat rosa pappomslag. Helt guldsnitt. Läckert exem-
plar.  *2500
Försöken kring sekundpendeln hade Svanberg fått i uppdrag att utföra tillsammans med 
S. A. Cronstrand. 1835 publicerade Svanberg sina fortsatta försök med pendlar, även den 
gången i ”Vetenskapsakademiens handlingar”. Jöns Svanberg (1771-1851) var präst och 
naturvetare verksam inom bland annat matematik och astronomi. Av allt att döma ett 
presentexemplar och det rör sig om ett särtryck ur handlingarna.

21. SÖDERMAN, A. Palæstra mili-
taris, thet är/ een militarisch 
exercitie book. Innehållandes dhe 
exercitier, som under infanteriet 
brukelige äro. Kongl. may:tt och 
fäderneslandet/ til underdånigst 
ödmiuk och wälmeent tienst/ sampt 
rijksens/ til den ädle militariske sci-
ence, lust hafwande ungdom/ til 
tienstl. underrättelse/ eenfalleligen 
sammanfattad. Uplagdh med autho-
ris egen bekostnadt/ och finnes 
hoos honom til kiöps. Sthlm, J. G. 
Eberdt, 1679. 8:o. (20),195,(2) s. Med 



typografiska figurer föreställande olika militära uppställningar. Fint hfrbd från 
1700-talets mitt med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, titeletikett av 
pergament och röda snitt. Bra inlaga. De avslutande bladen med en del fukt-
ränder. Den graverade frontespisen saknas!  *9000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 909. Med tryckta dedikationer till Karl xi och Carl 
Gustaf Oxenstierna.

22. TEGNÉR, E. Die Frithiofs-Sage. 
Uebersetzung aus dem Schwedischen. 
Hamburg, T. G. Meissner, 1868. 8:o. 
(6),148 s. Stiligt blått samtida marokäng-
bd med guld- och svartlinjerad rygg. På 
pärmarna guld- och svartpressade ram-
tryck samt innanför dessa romber och 
fyrpass samt på frampärmen dessutom 
guldpressad titel. Kantförgyllning och 
inre förgyllda denteller. Helt guld-
snitt. Bandet etikettsignerat F. Beck, 
Stockholm. Ryggen med lätt nötta 
falsar och rygghuvud. Lite nötta pärm-
hörn. Fin inlaga på tjockt papper, endast 
mycket lätt bruntonad i övre mar-
ginalen och med ett fåtal obetydliga 
småfläckar. På frampärmens insida J. 
Robert E. Dicksons exlibris för hand 
numrerat 840 och Gustaf Berndtssons 
exlibris. Praktex.  *2500
Översatt av Friedrich eller Fredrik Willerding 
(1781-1869) som även gjorde en översättning 

av Tegners ”Axel”. Willerding var född i Magdeburg, flyttade till Göteborg 1808 och 
startade eget sockerbruk samt var preussisk konsul i Göteborg 1828-50. Grosshandlaren 
Robert Dickson (1819-1903) var son till James Dickson och arbetade i yngre år i eller 
nära familjeföretaget och gjorde bland annat framgångsrika spekulationer i London under 
Krimkriget. Han ägde godset Fimmerstad i Västergötland och efterlämnade en mycket 
stor förmögenhet, trots frikostig donatorsverksamhet. Roberts bror James Dickson var gift 
med Willerdings dotter Eleonore, vilken de dessutom var kusiner med genom sina mödrar.

23. ÖDMANN, S. Försök till kyrko-sånger. Uppsala, J. F. Edman, 1798. 12:o. 
(12),160,(2) s. Samtida hfrbd med guldornerad rygg och mörkgul titeletik-
ett i glättad papp. Bakre ytterfalsen hårt nött och titeletiketten lite naggad. 
Försättsbladet saknas. Lagerfläckig och småsolkig, mer på s. 98-106. Titelbladet 
med litet hål och några småfläckar.  *750
Första upplagan. Ytterligare fyra upplagor utkom: 1800, 1806, 1806 och 1808. Samuel 
Ödmann (1750-1829) deltog i psalmbokskommittén som ledde fram till 1819 års psalmbok, 
där ett antal av hans egna psalmer och en mängd av hans psalmbearbetningar ingår.

24. ÖDMANN, S. Försök till kyrko-sånger. Andra uplagan. Uppsala, J. F. 
Edman, 1800. 12:o. 110,(2) s. Nött samtida marmorerat pappbd. Rödstänkta 
snitt. Enstaka lagerfläckar. På frampärmens insida prydliga tillskrifter daterade 
1805 av Carl Adolf David Gyllenborg och Margaretha Gyllenborg. Med Alf 
Johanssons exlibris.  *900
Första upplagan utkom 1798. Ytterligare tre upplagor utkom: 1806, 1806 och 1808. Jämfört 
med första upplagan är ytterligare en påskpsalm tillagd och förordet uteslutet. Samuel 
Ödmann (1750-1829) deltog i psalmbokskommittén som ledde fram till 1819 års psalm-
bok, där ett antal av hans egna psalmer och en mängd av hans psalmbearbetningar ingår. 
Tillskrifterna av Carl Adolf David Gyllenborg (1787-1863) och hans syster Margareta 
(1781-1844). Hon gifte sig 1807 med Melker Axel Falkenberg.



25. ÖDMANN, S. Försök till kyrko-sånger. Tredje uplagan. Uppsala, J. F. 
Edman, 1806. 8:o. 94,(2) s. Enkelt men trevligt samtida hfrbd med blank rygg 
och vackert lila klistermarmorerade pärmpapper. Stänkta snitt. Lite tråkiga 
klisterrester efter borttaget exlibris på frampärmens insida. Inlagan med obe-
tydligt stukade hörn på några ställen. Titelbladet och andra bladet med hårt 
bruntonade hörn. På försättsbladet gåvotillskrift ”af Ulla Montgomery till 
Elise Mörner den 12 okt: 1846”.  *1000
Första upplagan utkom 1798, den andra 1800, en likadant betecknad 1806 och en femte 
som är betecknad ”fjerde” 1808. Jämfört med första upplagan är ytterligare en påskpsalm 
tillagd och förordet uteslutet. Samuel Ödmann (1750-1829) deltog i psalmbokskommittén 
som ledde fram till 1819 års psalmbok, där ett antal av hans egna psalmer och en mängd av 
hans psalmbearbetningar ingår. Ulla eller Ulrika Montgomery (1814-97) var mamma till 
Elise eller Elisabet Mörner (1836-1913), gift 1857 med Carl Maximilian Hermelin. Boken 
var uppenbarligen en gåva på tioårsdagen och av handstilen att döma är det nog mot-
tagaren som fört pennan.


