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agens nyhetsbrev innehåller äldre böcker och småskrifter från 1666 till 1863.
En del av dem härrör ur Tommy Hellmans bibliotek. Han var en av de första
boksamlare som jag kom i kontakt med och det var en glädje att få titta i hans vackra
gamla bokskåp och höra honom med smittande entusiasm och stor kunskap berätta om
böckerna. Han var en enastående kunnig uniforms-, vapen-, militär- och kulturhistoriker.
De flesta av sina böcker hade han läst och kunde initierat berätta om deras innehåll och
sätta in informationen i sitt sammanhang. Det kändes som han varit med under såväl
medeltid som Napoleonkrig. Att han hade en tam fritt flygande bofink i sitt vackra hem
kändes helt naturligt.
Som guide på Armémuseum och Stockholms medeltidsmuseum gjorde Tommy Hellman
en stor insats som kunskapsspridare. Kunskap som bars med lätthet och spreds med mjuk
stämma. Många har anledning att känna tacksamhet för hans generösa hjälpsamhet med
information och hans förmåga att möta andra i gemensamma intressen. Jag är en av dem.
Trevlig läsning
Mats Rehnström

1. ALMQUIST, C. J. L . Om skandinavismens utförbarhet. Föredrag, hållet i
det Skandinaviska sällskapet den 4 februarii 1846. Köpenhamn, B. Luno, 1846. 8:o.
21 s. Marmorerat pappbd från 1900-talets
första hälft med brunviolett titeletikett i
skinn på frampärmen. Inlagan ngt bruntonad och med enstaka fläckar, se t.ex.
s. 15–16. Med Thorsten Laurins guldpressade pärmexlibris.
*800
Almquistiana 310 nämner A. Bonnier som förlagsuppgift på titelbladet, liksom här. Det finns
en variant där titelbladet anger C. A. Reitzel
som förläggare. Kallas ”ett förträffligt föredrag”
i ”Svenskt biografiskt lexikon”.

2. BELLMAN, CARL MICHAEL . Fredmans epistlar. Sthlm, S. Rumstedt, 1831. 8:o. Grav. titelblad,(10),274,(4) s. + Musiken till Fredmans epistlar.
Sthlm, Kongl. privilegierade nottryckeriet, (1831?). 8:o. Grav. titelblad,3–105
s. grav. musik. Häftad och oskuren i samtida ngt nött gråpappomslag med
handskriven titel ”Fredman”. Titelbladet lätt solkigt. Texten aningen lagerfläckig. Thore Virgins guldpressade pärmexlibris på främre omslaget och hans
blyertsnamnteckning från den 21 april 1956. Kollationeringsanteckningar i
blyerts av Gustaf Otto Adelborg, Björck & Börjesson.
*1000
Fjärde upplagan. Med förord av J. H. Kellgren daterat den 6 oktober 1790. Titelbladet
graverat av J. F. Martin och ”modellerat af Sergel”. Musiken är troligen identisk med
den i tredje upplagan 1816. Ett sent förvärv av den legendariska bibliofilen Thore Virgin
(1886–1957). I slutet av sin samlarkarriär intresserade han sig särskilt för böcker i häftat
och oskuret skick.

3. ( BELLMAN, CARL MICHAEL ) En wisa, fougden skall liquidere.
Sthlm, J. C. Holmberg, 1788. 8:o. (7) s. Enkelt och ngt nött dekorerat pappbd
med handskriven titel på främre pärm. Lagerfläckig inlaga. Ur Viktor Eks
bibliotek.
*3000
Melodin till visan är hämtad ur teaterstycket ”Bobis bröllop”. De samtida handskrifterna har titeln ”Wetz curir från Bohuslän till Norrbacka den 15 november 1788”. Skillingtrycket skiljer sig i några små detaljer från dessa. Brännvinsadvokaten Wetz, känd
från Fredmans epistlar och Fredmans sånger, återkommer till värdshuset Norrbacka utanför
Stockholm med nyheter om det danska angreppet och stilleståndsavtalet i Bohuslän.
Sekreteraren i Stockholms arbetarekommun Viktor Ek (1890–1972) samlade Bellman och
Thorild samt sin egen generations författare, bl.a. vännen Gunnar Ekelöf.

4. ( BOUTET, CLAUDE ) Miniatur-skolan, eller konsten at lära måla utan
mästare; jämte bihang om sättet at göra de vackraste färgor, m.m. och til slut
undervisning uti målare-konsten, så väl al fresco, samt med vatten- och oljefärg, som på glas, uti emalj, mosaik och med damascering. Öfversatt ifrån
den år 1782 i Paris utkomna förbättrade och tillökta uplagan. Sthlm, J. C.
Holmberg, 1784. 8:o. 116 s. Träsnitt på s. 11. Marmorerat skinnbd från mit-

ten av 1900-talet med upphöjda bind (Carl Ek i Örebro). Det vackra violetta
klistermarmorerade samtida omslaget medbundet. Titelbladet lagerfläckigt
och uppfodrat närmast ryggen. Ställvis lätt bruntonad och med spridda småfläckar av olika slag. De sista tjugo sidorna med en fuktrand upptill. Främre
omslagets insida med tre gamla namnteckningar, varav två överstrukna ( Joh.
P. Carlman, N. V. Forssell och J. E. Alén). Med Stig Enhörnings exlibris och
ur Tommy Hellmans bibliotek.
*2500
Första svenska upplagan. En andra utkom 1808 och en tredje 1817. Originalet ”L’école de
la mignature” utkom första gången i Paris 1672 och omtrycktes många gånger. Träsnittet
på s. 11 föreställer en transportör, tillverkad av tio trästavar, som användes för att kopiera
tavlor och teckningar.

5. BRUMMER, M. H . Kort utdrag af alla kongl. förordningar, resolutioner och bref, rörande skogarnes wård och nyttjande i riket, samt
jagt och diurfång. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1787. 4:o. (4),8,1–236 s. Bra
mörkbrunt stänkdekorerat pappbd med benvit titeletikett ( Johanna Röjgård). Gamla stänkta snitt. Enstaka lager- och småfläckar. Ett litet hål i övre
marginalen på s. 183 och lagerfläckig på s. 203–16. Med Gustaf von Rööks
namnteckning.
*5000
Schreber Svenska jaktens litteratur 45. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1439. Förordningar från perioden 1537–1782. Magnus Hendric Brummer (1735–90) var ursprungligen militär och deltog i pommerska kriget. 1775 utnämndes han till överjägmästare i
Halland. Han utgav 1789 även ett ”Försök til et swenskt skogs- och jagt-lexicon”. Gustaf
von Röök (1773–1852), bror till hovintendenten Lars Jacob, var jurist och innehavare av
Åkerby fideikommiss i Östergötland samt ledamot av Patriotiska sällskapet.

6. CARL av HESSEN. Memoires sur la campagne de
1788 en Suede, par le prince Charles de Hesse. Köpenhamn, J. F. Schultz, 1789. 8:o. (2),108,(88) s. Samtida lätt
nött men stiligt grönt hfrbd med rikt guldornerad rygg,
rosa titeletikett och en liten handskriven nummeretikett
av papper ”361”. Rödstänkta snitt. Spridda små lageroch rostfläckar. Liten gammal lagning på sista sidan. G.
Snoilskys något kluddiga namnteckning på titelbladet. På
smutstitelbladet en kort svårläst namnteckning. Stplr från
Andra livgardets boksamling och Armémuseums bibliotek samt gallringsstpl från det sistnämnda. Ur Tommy
Hellmans bibliotek.
*3500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3382. Bibliotheca danica
III:513. Aberstén & Tiselius Göteborg och Bohus län 831. Flera
översättningar och utdrag trycktes med denna utgåva som utgångspunkt. Prins Carl av Hessen (1744–1836) var i dansk tjänst och
hade befälet över de i Norge varande trupperna. Han ledde det
danska fälttåget mot Sverige 1788, då Danmark gick in i kriget
på Rysslands sida. Han tågade genom Bohuslän och befann sig
strax utanför Göteborg med sina trupper då ett stilleståndsavtal slöts. Namnteckningen
är sannolikt skriven av krigsrådet Gustaf Snoilsky som levde 1752–1818 och var farfar till
skalden Carl Snoilsky.

7.

7. (DAHLBOM, ANDERS GUSTAF) Zoologiska studier, af handlande
djurrikets naturliga familjer, till den studerande ungdomens tjenst utarbetade. I:1–3. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1856–57. Stor 8:o. VI,41,(1) s.
& 4 utvikbara tryckta tabeller + 43–154 s. & 2 utvikbara tryckta tabeller +
155–240,(4) s. + DAHLBOM, A. G. Atlas till zoologiska studier. Första
häftet: innehåller tretton plancher. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1857.
Stor 8:o. VI s. & 13 litograferade plr, varav 1 handkolorerad. Fyra häften med
tryckta omslag inlagda i en senare enkel pappkassett med fult guldtryckt titel
på en svart etikett av skinn. Omslaget till häfte I blekt rosa, övriga gröna. De
tre första häftena delvis ouppskurna. Häfte I lätt lagerfläckigt. Andra häftet
med revor i ryggen och ngt lagerfläckigt i den första hälften. Tredje häftet
rent. Atlasen med småskador på ryggen och inlagan helt loss.
*4500
Nissen Die zoologische Buchillustration 1024. Med latinsk parallelltitel. Exemplar finns
med samtliga planscher handkolorerade, vanligtvis är endast, som här, plansch V handkolorerad. Allt som utkom av Dahlboms zoologi – författaren avled 1859 – och endast
omfattande däggdjuren. Arbetet skrevs under en vistelse i Paris och de fina planscherna,
ritade av F. Bocourt och tryckta av bröderna Becquet, avbildar djur och preparater i Paris
museum. I de fylliga beskrivningarna av djurarterna upplyser Dahlbom bl.a. om att Paris
museum äger två daguerreotypiporträtter av chimpanser, ”troligen bland de första som
blifvit tagne af lefvande djur.” Med tanke på den långa exponeringstiden får det betecknas
som en bedrift att levande djur över huvudtaget porträtterades under daguerreotypieran.

8. (EHRENSVÄRD, AUGUSTIN ) Anledning til skiuta och kasta bomber i almenhet, och i synnerhet vid en belägring. Sthlm, (Historiographi regni
tryckeri) respektive P. Momma, 1741. 8:o. (6,2 blanka),24,1–56,1–76,(2) s. &
13 utvikbara grav. plr. Samtida enkelt hfrbd med upphöjda bind och stänkta
snitt. Ryggen ngt nött och torr samt med en mindre spricka upptill i bakre
ytterfals. Frampärmen med lite avskavt pärmpapper i hörnen och nederkant,
där träpärmen tittar fram. Titelbladet och det blanka bladet med fuktfläckar.
Ställvis lätt bruntonad och med några svaga solkigheter. Några lagerfläckar på
s. 51–56 i andra boken. Planscherna har några svaga fuktfläckar och plansch
VIII och IX bläckfläckar i marginalerna. Första planschens ytter marginal
sticker ut utanför snittet och har flera smårevor. Planscherna III och XII
bundna upp och ned. Gammal biblioteksnumrering på frampärmens insida. Bortskrapad samtida namnteckning på titelbladet. Carl Sprengtports
namnteckning. Till det yttre nött men till det inre ganska välbevarat ex. ur
Tommy Hellmans bibliotek med hans löst bifogade A4–lapp med anteckningar om mått, laddning, haubitsar och
mörsare.
*12500
Första två avdelningarna är enligt det avslutande rättelsebladet tryckta av Historiographi
regni tryckeri. Ett utbytesblad, första pagineringsföljdens s. 23–24, dock av Momma. En av
planscherna är signerad av författaren. Det sista
korta kapitlet § 240 handlar om åtgärder vid

kapitulation. Augustin Ehrensvärd (1710–72) var militär och politiker. Han var ansvarig
för uppförandet av Sveaborg där han även är begraven. ”Anledning til skiuta och kasta
bomber” trycktes under hattarnas ryska krig i vilket Ehrensvärd själv deltog. Det finns två
möjliga Carl Sprengtport, farbror respektive brorson till varandra. Båda var verksamma
vid Karelska dragonregementet 1741. Den ena som överstelöjtnant, den andra som kornett. Den senare var bror till den berömda Georg Magnus Sprengtporten.

9. GRIMSTEEN, JONAS & BOLIN, ANDREAS [respondent]. Discursus chorographicus de terris hyperboreis seu polo arctico vicinis, quem,
ex C. Julii Solini Polyhist. cap. XXI verbis: fabula erat de hyperboreis, &
rumor irritus, si, quæ illinc ad nos usque fluxerunt, temerè forens credita:
sed cum probatissimi auctores, & satis v. idonet sententias pares faciant, nullus faisura reformidet. &c, occasione datâ, sub moderatione reverendissimi
amplissimiq; viri, dn. Caroli Lithman/ […] nec non venerandi consistorij
approbatione, in florente gymnasio Stregnesiano, die 26 maij anni 1680,
æquo bonorum examini ventilandum abtulit Jonas Grimsteen/ respondente
Andrea Bolino. Strängnäs, Aspius, (1680). 4:o. (16) s. & 1 karta i träsnitt. Ta-

gen ur band. Lite snävt skuren och med stora fuktränder samt aningen nött.
Titelbladet med mindre pappersförluster i inre marginalen, lite bläckkludd
och liten reva nedtill. Kartbilden ngt beskuren i ytterkant och in i kartans
gradbeteckningar.
*15000
Lidén Catalogus disputationum, disputationes gymnasticas 107. Det finns åtminstone tre
varianter, detta är den som saknar tryckta dedikationer på s. (2). Den runda träsnittskartan
med gradbeteckningar är en avbildning av norra halvklotet och har Nordpolen i centrum och avbildar omgivande land som Spetsbergen, Novaja Zemlja, Grönland, Island,
Lappland, Nordkap, Davis Strait, Nordamerika men även ”Califormia”. Förmodligen är
kartan skuren av Jonas Simonis Grimsteen (död 1717) som tidigare hade utfört träsnitt för
tryckeriet i Åbo. Han hade studerat i Åbo och Uppsala (och samarbetat med Olof Rudbeck) innan han 1680 prästvigdes i Strängnäs, där han var verksam som lektor i grekiska.
Han slutade sina dagar som kyrkoherde i Österhaninge. Avhandling om hyperboréernas
land, det folk som enligt de grekiska antika myterna bodde norr om nordanvinden och
som under svensk stormaktstid kom att identifieras av bland andra Olof Rudbeck med
skandinaverna. Den Caius Julius Solinus som omnämns i titeln var romersk författare
under 300-talet e.Kr. Hans mest kända verk ”Collectanea rerum memorabilium” har även
utgivits under titeln ”Polyhistor”. I avhandlingstexten återfinns hebreiska och grekiska
typer samt runskrift.

10. GRUNDELL, DANIEL . Nödig underrättelse om artilleriet till lands
och siös/ så wäl till theoriam, som praxin beskrifwen/ och med nödige
kopparstycken förklarad. Sthlm, O. Enæo, 1705. 4:o. Grav. front,(16),259,(1)
s. & 10 utvikbara grav. plr. Trevligt lätt nött hfrbd från 1700-talets mitt
med upphöjda bind, svartlinjerad rygg och beige titeletikett i glättad papp.
Röd- och blåstänkta snitt. Enstaka spridda fläckar. En stor fuktrand börjar
på titelbladet och fortsätter sedan i skiftande styrka fram till s. 25. Några små
rostfläckar på s. 129–36 och ett rosthål på s. 147–48 med bokstavsförlust.
Liten fuktrand i övre hörnet på s. 169–76. Från s. 241 tilltagande fuktrand
först i nedre och sedan i övre hörnet, och de sista fyra sidorna med starkt
fläckade hörn. Trots fläckarna ett trevligt ex. från Trolleholm och ur Tommy
Hellmans bibliotek.
*12000
Detta är det äldsta och noggrannaste svenska verket i ämnet före 1794. Den tekniska
inriktningen syns inte minst på de trevliga planscherna där kanonerna och dess manskap
avbildas i detalj.

11. HERNQUIST, PET. Anatomia hippiatrica eller häst-anatomien,
hwaruti häst-kroppens delar korteligen beskrifwas. Skara, Kongl. privil.
boktryckeriet, 1778. 8:o. (13,1 blank),87,86–87,90–91,90–91,94–112,(2) s. &
2 utvikbara grav. plr. Häftad i lätt solkigt samtida gråpappomslag. Stänkta
snitt. Ett fåtal lager- och småfläckar, t.ex. en liten fuktfläck på s. 99–101.
Titelbladet med kraftigt överstruken gammal namnteckning och ett svårläsligt samtida bläckmonogram samt bortklippt nedermarginal.
*4000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1558. En dansk översättning utkom 1784. Inleds med ett tal hållit vid examen i Veterinärskolan. Linnélärjungen Peter Hernquist
(1726–1808) var född i Härlunda. Han grundade Veterinärinrättningen i Skara 1775 som
han ledde till sin död.

12. Herrauds och Bosa saga med en ny uttolkning iämpte gambla götskan
hoc est Herraudi et Bosæ historia cum nova interpretatione iuxta antiquum
textum gothicum, e veteri m.s. edita & notis illustrata ab Olao Verelio.
Uppsala, H. Curio, 1666. 8:o. (6),122 s. Boktryckarmärke på titelbladet.
Fint samtida pergamentband. Stänkta snitt. Enstaka småfläckar, t.ex. två små
fuktfläckar på s. 81–82. Sidorna 39–42 delvis loss i häftningen. Titelbladet
snävt skuret upptill. Gammal prisanteckning
i bläck skriven av J. G. Sack på frampärmens
insida, vilken färgat av sig lite på försättsbladet. Från Bergshammar och med Jan E. W.
Palmblads exlibris.
*12000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 383–84. Fiske
Icelandic collection s. 64. Warmholtz Bibliotheca
historica Sueo-Gothica 2589. Med tryckt dedikation
till Magnus Gabriel De la Gardie. Förord på svenska.
Själva sagan på s. 1–69 i parallelltext med fornsvenska
originaltexten till vänster och 1600-talssvenskan till
höger. Därefter en omfattande notapparat på latin.
Första utgåvan av ”Bósa saga”. Texten byggde på ett
manuskript som islänningen Jonas Rugman tagit med
sig till Sverige. Utgivaren Olof Verelius har bidragit
med flera register och förteckningar, bland annat över
runristare. Sagan om de båda fostrabröderna Herraud
och Bosa är troligen skriven kring år 1300 och bevarad
i tre manuskript från 1500-talet. Den var av stort intresse för de svenska historikerna på 1600-talet eftersom den utspelar sig i Sverige och Götaland. Herrauds
dotter gifter sig dessutom med Ragnar Lodbrok.

13. (KNÖS, OLOF A. ) Samling af svenska vitterhets-stycken. Första
delen. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1789. 8:o. (4),162 s. Nära samtida grönt glättat pappbd med sparsamt guldornerad rygg och grönstänkta snitt. Ryggen
obetydligt blekt. Den och övre pärmkanter har minimala småskador. En
bläcknumrering på ryggen. Obetydlig fläck upptill i yttermarginalen på

s. 47–48, en minimal rostfläck i övre marginalen på s. 95–96 och en sotfläck
nedtill i yttermarginalen på s. 139. Med J. Strokirks stpl på titelbladet och
en anteckning på insidan av främre pärmen att boken kommer ur Nysunds
sockenbibliotek.
*2250
Allt som utkom av denna fint komponerade antologi. Den innehåller förutom svenska
originalarbeten från 1700-talet även översättningar av Pope och Macpherson. Samlingen
har tryckt dedikation till Svenska akademien. Jakob Strokirk (1790–1858) var brukspatron
på Ölsboda i Närke. Enligt Carlander övergick vid hans död större delen av boksamlingen
till sonen Wilhelm Theodor Strokirk. En del böcker verkar dock ha skänkts till socknens
bibliotek.

14. KRAAK, IFVAR . An essay on a methodical english grammar for the
swedes. Eller försök til en lätt och tydelig engelsk grammatica för de swenska, som uti detta språket hafwa någon smak, eller deruti framdeles tänka
underrättade blifwa; uti hwilken detta helt nyttiga språket på det tydeligaste,
lättaste och säkraste af handladt warder, samt der hos et nytt sätt at i kort
tid och med liten möda komma til det så kallade swåra utnämnandet. Med
andra nödiga grund-reglor, andra uplagan förökt och förbättrad. Västerås,
J. L. Horrn, 1777. 8:o. (8),375,(1) s. Samtida hårt nött stänkdekorerat hfrbd
med upphöjda bind, sparsamt blinddekorerad rygg och titeletikett i glättad
papp med texten: ”Kraaks Grammaire”. Stänkta snitt. Ryggen lite blekt och
fläckig samt naggad överst. Frampärmen med brytmärke och pärmhörnen
stötta. Bitvis ngt lager- och småfläckig. Med gamla, delvis överstrukna,
namnteckningar på frampärmens insida.
*1500
Hammarsköld Förtekning s. 32. Första upplagan utkom 1748, senare upplagor utkom
1789 och 1799 av denna oftast sönderlästa bok. Kraak berömmer i ett litet ”avertissement”
förläggaren Horrns initiativ till en ny upplaga och poängterar att ”det engelska språket
frågas nu så mycket efter i Swerige som det franska, åtminstone är det så wid Carolinska
academien; ty den lärda werlden kan nu för tiden wara det språket så litet förutan som
handels-contoir.” För att kunna återge det rätta, förnämligare uttalet har Kraak tagit
hjälp av pastorn i engelska församlingen i Göteborg, George Nash. Innehåller bl.a. verser
av Swift, J. Addison och korta utdrag ur Popes ”Essay on man”. Ifvar Kraak (1708–95)
var född i Köpenhamn men uppvuxen i Norge. Föräldralös hade han tagits om hand av
rektorn i Kristiania, där eleverna redan på 1720-talet kunde få lära sig tyska och engelska. Efter fortsatta studier i Köpenhamn flyttade han till Sverige och försörjde sig som
informator i Karlskrona, språkmästare i Lund 1738–40 och 1748–81 samt språkmästare
och translator publicus i Göteborg 1740–48. Han undervisade förutom i franska även i
engelska, italienska och tyska och utgav flera läroböcker. Kraak gav även ut en engelsk
läsebok som trycktes i två upplagor (1748 och 1785).

15. (LEOPOLD, CARL GUSTAF af ) Den nya lagstiftningen i snillets
verld, något litet i fråga satt; eller anmärkningar vid skriften: Critik öfver
critiker &c. stälde til författaren deraf. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1792. 8:o.
128 s. Svart hfrbd från 1800-talets mitt med guldornerad rygg. Blåsprängda
snitt. Ryggen torr och nött. Fin inlaga med ett fåtal obetydliga småfläckar i
de breda marginalerna. Med Karl Ljungstedts namnteckning och Thorsten
Laurins guldpressade pärmexlibris.
*750
Riktad mot Thomas Thorild och del i en av de mest berömda litterära fejderna i den
svenska litteraturhistorien.

16. LILJEGREN, JOH. G. Skandinaviska fornålderns hjeltesagor; till läsning för Sveriges ungdom, efter isländska handskrifter utgifne med historiska
upplysningar. I–II. Sthlm. Z. Haeggström, 1818–19. 8:o. (8),LVIII,338,(2) s.
& 1 grav. plansch. + (4),XXXVI,313,(1) s. & 1 grav. plansch. + LILJEGREN,
JOH. G. Jarlmans och Hermans saga; efter isländska handskrifter utgifven
med upplysande anmärkningar. Sthlm, Z. Haeggström, 1819. 8:o. 76 s. Två
trevliga samtida hfrbd med mycket rikt guldornerade ryggar, bruna titeletiketter och gröna runda nummerskyltar. Gula snitt. Ryggarna lite nötta och
en av nummerskyltarna med en liten repa. Delvis lagerfläckiga, mest i början
på vardera volymen. I första arbetets första del tråkiga fläckar på s. (8)–I och
XIII–XIV. Den andra delen har en smärre pappersförlust i övre marginalen
på s. XIX och i sista arbetet revor i övre marginalen på s. 45–47. Med Gotthard Elversons exlibris.
*3000
Afzelius Svenska skrifter rörande Island s. 39. Fiske Icelandic collection s. 529. Johan
Gustaf Liljegren (1791–1837) var amanuens vid Kungliga biblioteket och sedermera riksantikvarie. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”På egen begäran fick han 1817 till bl a

Tegnérs förargelse i uppdrag att översätta o utge på KB förvarade isländska manuskript.
Han valde fornaldarsagorna, men resultatet, som trycktes under titeln Skandinaviska
fornålderns hjeltesagor, blev inte någon förlagsframgång. Av planerade tio band utkom
två o de var alltför lärdomstyngda för att nå en större publik. Arbetet hade dock betydelse
för att sprida kunskap om de isländska sagorna i Sverige på 1800-talet”.

17. Lunds student-kalender. Wittert album. Första årgången. (Med porträtt af N. Lovén.) Lund, Berlingska boktryckeriet, 1863. 8:o. Litograferat
porträtt,extra titelblad,V–XVIII,238,(2 blanka) s. Mönsterpressat och blinddekorerat brunlila oklbd. Avbildning i guld av Akademiska föreningens hus
på främre pärmen. Nya för- och eftersättsblad av Lessebo Bikupa från år
1900. Delvis lagerfläckig. Liten fläck i yttermarginalen på s. 121–22. Med
Axel Abramsons exlibris.
*1500
Schreber Svenska jaktens litteratur 12. Hulth Swedish arctic and antarctic explorations
13. Denna första årgång var allt som utkom. Porträttet av Nils Lovén är litograferat av
J. W. Tegner & Kittendorffs lith. inst. och utfört ”efter photographi”. Det extra illustrerade titelbladet med titeltexten: ”Lunds student-kalender, 1863–64, utgifven af Akademiska
föreningen”. Innehåller ”Minnen från en resa till Spetsbergen, år 1858” av A. Quennerstedt på s. 123–55. Zoologen August Quennerstedt (1827–1926) hade besökt ögruppen
som medlem av den första svenska polarexpeditionen, ledd av Adolf Erik Nordenskiöld
och Otto Torell. Därutöver märks texterna ”Om folksägner, med särskildt afseende på
folksägner i Skåne” av Gustaf Ljunggren och ”Svenska folksägner” av O. B. [=Oskar
Birger Svahn] och C. H. Andersén på s. 95–122 och ”Om falkjagten” av C. H. Andersén
på s. 167–86 (omtryckt och utvidgad året därpå i ”Svenska jägarförbundets nya tidskrift”)
samt en rad dikter över skilda teman, liksom en biografi över den avporträtterade Nils
Lovén, ”Nicolovius” kallad.

18. Lördags-magasinet. Första – fjerde årgången. Nr 1–150 & 1–50. Sthlm,
L. J Hierta, 1836–1838 & 1842. Stor 4:o. 400 +144,137–272,269–276,281–400
+ 400 + 400 s. Med ett stort antal träsnittsillustrationer i texten. Fyra ngt
nötta samtida hfrbd med guld- och blindpressad ryggdekor. Blåstänkta snitt.
Några repor på ryggarna och stötta pärmhörn. Tidningsbevillningsstplr.
Enstaka spridda fukt- och lagerfläckar. Några starkare fläckar i nr 30, 31,
38, 78 och 135 samt sista årgångens nr 31 och 48. Liten marginalreva på s.
25–26 i andra årgången. Första bladet i årgång 1842 med reva nedtill och en
fuktfläck i övre hörnet i årgångens första hälft. Bladet s. 71–72 loss. Reva i
övre marginalen på s. 95–96. Komplett och trevlig svit.
*3750
Lundstedt Sveriges periodiska litteratur II:165. Första årgången i frakturstil, de övriga i
antikva. ”Populär illustrerad veckotidning af blandadt innehåll utgifven på L. J. Hiertas
förlag af e.o. kammarskrifvaren i kammarrätten J. Lind.” Att innehållet är blandat är
knappast någon överdrift. Artiklarna i ”Lördags-magasinet” spände från kinesiska kompasser (nr 121) till lejon- och buffelfäktning (nr 106). Inget ämne verkar ha för stort eller
för litet för utgivaren, eller vad sägs om artiklar som ”Regnbågen” (nr 112), ”Själens
benägenhet för hoppet på framtiden” (nr 18), ”Sillens fortplantning” (nr 72), eller ”En
fattig ynglings litterära ekonomi” (nr 97–98). Ur bokhistoriskt intresse kan särskilt framhållas ”En berättelse om boksamlingar för arbetsklassen” (nr 27) och artikelserien ”Ett
lördags-magasins kommerciella historia”, som behandlar arbetsprocessen bakom veckobladet med beskrivningar av bland annat papperstillverkning, stilgjutning, tryckteknik
och korrekturläsning.

18.

19. RASK, ERASMUS CHR . Sýnishorn af fornum og nýjum norrænum ritum i sundrlausri og samfastri rædu. Id est specimina literaturæ islandicæ veteris & hodiernæ prosaicæ & poëticæ, magnam partem anecdota,
edidit. Sthlm, J. Imnelii, 1819. 8:o. (2),8,1–154,143–80,193–286,(4) s. Häftad
och oskuren i samtida gråpappomslag med handskriven titeltext. Ryggen ngt
blekt. Inlagan mestadels tryckt på blåtonat papper. En fläck i nedre marginalen och i texten på s. 133–34 samt i texten på s. 247–54. Med Stockholms
Norra latinläroverks diskreta stpl på smutstitelbladet. Bra ex.
*2500
Fiske Icelandic collection s. 483. Afzelius Svenska skrifter rörande Island s. 39. Har ett
inledande smutstitelblad med texten: ”Particula prior exhibens Specimina litteraturæ
islandicæ antiquioris” och ett deltitelblad vid den andra pagineringsföljdens s. 149 med
texten: ”Particula posterior exhibens Specimina litteraturæ islandicæ recentioris”. Förordet daterat St. Petersburg den sista juni 1818. Språkforskaren Rasmus Kristian Rask
(1787–1832) kallas i ”Printing and the mind of man” för ”one of the founders of the modern science of language” och den första att systematiskt studera de fornnordiska språken.
Rask uppehöll sig under 1810-talet i Stockholm.

20. RISINGH, JOH. CL . Itt uthtogh/ om
kiöp-handelen/ eller commercierne, medh
thess bestånd/ nyttor/ och wesentelige deelar/
som äro warorne/ penningarne och wäxelen
och om thess instrument och redskap/ som är
seglationen, sampt hwad mehra som handelen
widkommer/ korteligen sammanfattat. Sthlm,
N. Wankijff, 1669. 4:o. (2),5–123 s. Titelsidan
inom typografiskt ramverk. Fint halvpergamentbd med svartlinjerad rygg och grön titeletikett i papp samt klistermarmorerade pärmpapper ( Johanna Röjgård). Gamla mörkblå
stänkta snitt. Delvis med små fuktfläckar i övre
ytterhörnet. Sista arket med mindre pappersförluster i inre marginalen. Titelbladet med
gammalt bläcknummer. Bra ex.
*17500
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 772. Hesse Svensk
numismatisk bibliografi 1477. Utan det tryckta dedikationsbladet, vilket flertalet exemplar tycks sakna. Med
ett företal i vilket författaren bl.a. beklagar sig över att
delar av hans manuskript plundrats i Holland 1656. Det
äldsta svenska nationalekonomiska arbetet, vilket enligt
Sten Lindroth ”introducerade merkantilismens grundtankar i svensk litteratur”. Risingh arbetade på ett stort
upplagt verk i ämnet av vilket endast detta sammandrag publicerades. ”Svenskt biografiskt
lexikon” skriver: ”Enligt R bestod handeln av tre delar: varor, pengar och växeln” och
fortsätter att han bör ”ses som en tidig förespråkare för de kameralistiska idéer som från
slutet av 1600-talet i över hundra år kom att dominera det ekonomiska tänkandet i Tyskland och Österrike. Liksom den första generationens kameralister betonade R den starka
statens centrala roll för att utveckla samhället, befolkningstillväxtens betydelse och vikten
av att för samhällets bästa reglera och övervaka olika gruppers verksamhet. Sitt intresse för
jordbruket hade R också gemensamt med kameralisterna liksom sitt betonande av vikten
av att sätta alla arbetsföra i arbete och uppfostra ungdomen till arbetsamhet”. Efter omfattande studier vid Uppsala universitet och utomlands var Risingh (1616/17–72) med och
inrättade Kommerskollegiet och utnämndes till dess första sekreterare 1651. Han reste till
Nya Sverige i Delaware 1654 och blev kolonins sista guvernör 1655. Magnus Gabriel De
la Gardie, som rådfrågat Risingh vid planeringen av Lidköpings stad, bidrog med pengar
till utgivningen av ”Itt uttogh”.

21. ROSENHANE, SHERING . 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. Häftad, oskuren och ouppskuren i samtida gråpappomslag. Omslaget
lite fuktskadat nedtill på pärmarna. Ngt lagerfläckig och med spridda fuktränder i marginalerna.
*1000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6672. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 453.
Omfångsrik historik med långa biografier över akademiens ledamöter med omfattande

skriftförteckningar. 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 ämnesområden.

22. RUSSWURM, C. Nordische Sagen der deutschen Jugend erzählt
und mit einem wissenschaftlichen Anhange versehen. Mit 5 Holzschnitten
von L. v. Maydell. Leipzig, Hirschfeld, 1842. 12:o. XIX,(1),399,(1) s. Med
fem träsnittsillustrationer i texten. Häftad i gult tryckt omslag som är ngt
dammigt. Några småfläckar på ryggen. Ngt lagerfläckig, på ett par ställen
hårt. Ur Artur Hazelius bibliotek och med dennes förvärvsanteckning: ”af
Russwurm”. Med Gunnar Hazelius namnteckning.
*1250
Fiske Icelandic collection s. 496–97. Carl Russwurm (1812–83) var arkivarie och forskare
i Reval. Han hjälpte Artur Hazelius att bygga upp en betydande föremålssamling i Nordiska museet från svenskbygderna i Estland. Gunnar Hazelius var Arturs son.

23. Samling af instructioner för högre och lägre tjenstemän vid landtregeringen i Sverige och Finnland. Föranstaltad af k. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Sthlm, Hörbergska
boktryckeriet, 1852. 8:o. VII,(1),478,(2 blanka) s. Violett samtida hklbd med
mönsterpressad och blindpräglad ryggdekor. Marmorerade snitt. Ryggen
blekt mot ljusbrunt och med mindre fläck nedtill. Delvis lätt bruntonad satsyta. Ett fåtal marginalfläckar. En liten rostfläck på s. 74. Bra ex. ur Tommy
Hellmans bibliotek.
*900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5606. Utgavs av C. G. Styffe och innehåller instruktioner från 1555 till 1780. Styffe påbörjade också en utgåva av instruktioner för den
civila förvaltningen i Sverige och Finland, vars första del utkom 1856. Båda anses ”av vikt
vid studiet av storhetstidens historia” enligt Samuel E. Bring.

24. ( SEHMANN, A. L. ) Fransysk-svensk ordbok för militärer och teknologer. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1842. 8:o. (4),416 s. Häftad och
oskuren i samtida gråpappersomslag. Det ganska nötta omslaget med revor
och pappersförluster. En stor avtagande fuktrand på de första åttio sidorna
och en tilltagande fuktrand i övre hörnet på de sista trettio sidorna. Titelbladet fuktfläckigt. Delvis överstruken namnteckning på främre omslaget.
Med Bertil Frooms namnlapp nedtill på titelbladet och ur Tommy Hellmans
bibliotek.
*1750
Från ”abab” (=nyvärvad turkisk matros) till ”zymôme” (=jäsningsmedel). A. L. Sehmann
(1809–99) var löjtnant vid Svea artilleriregemente. I sitt förord skriver han att han ur den
utländska litteraturen länge antecknat översättningar av militära och tekniska facktermer.
Dessa har han här kompletterat med översättningar ur Rouvroys ”Dictionnaire françaisallemand”.

25. TOLLSTORP, J. P. Norske konungen Olof Tryggveson. Historisk
teckning med sagans enkelhet. Sthlm, f.d. Schultzes boktryckeri, 1847. 8:o.
(2),222 s. Ngt nött samtida ljusbrunt hfrbd med aningen oxiderad guldornerad rygg. Det vackra mönsterpressade pärmpappret något nött i kanten på

frampärmen. Lätt bruntonad. En liten reva i ryggen på s. 7. En fläck på s. 87.
Frampärmens insida med en inklistrad litografi.
*1400
Fiske Icelandic collection s. 604. Den inklistrade litografin är tryckt av Carl von Schéele
och föreställer ”Konung Olof Tryggwasons död i slaget vid Swolder”. Av allt att döma
tillhör den inte boken, men passar utmärkt in. Den kommer antagligen ur första delen av
”Teckningar till Svenska historien” 1839. Jacob Philip Tollstorp (1777–1848) ägnade sig åt
en mängd olika yrken såsom handelsresande, gästgivare i Motala, klädesfabrikör i Borås,
grosshandlare i Göteborg och handlande i Malmö. Som boktryckare i Vadstena utgav han
”Wadstena weckoblad” 1830–32 och flyttade sedermera vidare till Linköping där han utgav ”Östgötha tidning” och en beskrivning över staden. Efter en tvåårig vandring genom
Södermanland kom han vid mitten av 1830-talet till Stockholm, där han utgav ”Tidning
för landsorterna” och under en längre tid var anställd som medhjälpare åt boksamlaren
Jacob Westin. Slutligen blev han kommissarie vid provisoriska sjukhuset. Från 1847 till
sin död var han dessutom disponent för f.d. Schultzes boktryckeri i Stockholm.

25.

