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D etta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker. Ett antal av 
dessa härrör ur Anders Wilhelm Hebbes bibliotek och har trevliga samtida band. 

Han levde 1779-1847 och var godsägare samt farbror till Wendela Hebbes man Clemens. 
Här finns också Fredrika Bremers ovanliga debut från 1828, ett flaggband på Gustaf af 
Klints Beskrifning om kusterne vid Östersjön och Gualdos drottning Kristinabok i den eng
elska översättningen med proveniens Per Hierta.
 Linnélärjungen Jonas Kiernanders Utkast til medicinal-lag farenheten utkom 1776 och 
trycktes från samma sats i två olika format, oktav och kvarto. Här finns båda varianterna 
representerade.
 Två trevliga samlingsband ingår också i nyhetsbrevet, det ena med bland annat den  
första svenska översättningen av filosofen Johan Oxenstiernas ”Betrachtelser”, det andra 
med två geografiska texter och bundet för entomologen Carl Fredrik Fallén.

Med vänliga hälsningar!

Mats Rehnström



1. [Ansgar] Leben des St. Willehad’s und St. Angar’s. Ersteres beschreiben 
von St. Ansgar, letzteres von dessen Nachfolger dem bremischen und hamburg
ischen Erzbischof Rembert. Nebst einem Briefe Ansgar’s. Aus dem Latein
ischen übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen begleitet von Carsten 
Miesegaes. Bremen, J. G. Heyse, 1826. 8:o. xvi,184,(1) s. Samtida trevligt men 
ganska nött pappbd med mörkblå guldornerad rygg med titeln: ”Miesegaes 
Leben Angar’s”. Med O. Niemanns och A. H. Lundströms namnteckningar 
samt Säbylunds exlibris. *2500
Om helgonen Ansgar och Willehads liv och verksamhet. Med ett företal daterat i Bremen 
1826. Innehåller bland annat Rimberts Vita sancti Anscharii i tysk översättning. A. Herman 
Lundström (18581917) var kyrkohistoriker och initiativtagare till Kyrkohistoriska före
ningen.
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2. (BREMER, FREDRIKA) Teckningar utur hvardagslifvet. (I)III. 
Uppsala, Palmblad & c., 182831. Liten 8:o. 179,(1 blank,1) + 240,239274 
+ 3265,(1 blank,2) s. Tre samtida ljusbruna hfrbd med guldlinjerade ryg
gar. Brunstänkta snitt. Ryggarna nötta och torra samt lite blekta. Första de
len med skadat rygghuvud och spruckna falsar upptill. Tredje volymen med 
skinnskada överst på ryggen. Litet hål i 
andra titelbladet. Tredje delens titelblad 
och andra blad lagerfläckiga, en fuktrand 
i övre hörnet på s. 40100, reva i övre 
marginalen på s. 10102 och bortrivna 
bitar av övre marginalen på s. 12526 och 
17172. I övrigt en bra inlaga med en
staka fläckar. Med Gustafva W. Wahlgrens 
samtida namnteckning i alla volymerna. 
Smutstitelbladet till tredje delen saknas 
som vanligt. *6500
Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svens
ka litteraturen s. 38. Komplett med alla delar i 
första upplagan, inte minst den sällsynta debut
delen. Innehåller de smärre berättelserna ”Axel 
och Anna”, ”Tvillingarne”, ”Förhoppningar”, 
”Bref öfver Stockholms soupéer” och ”Den 
ensamma” samt romanen ”Famillen H***”. 
Tredje delen avslutas med ett rättelseblad till 
alla tre delarna. Rättelsebladet hänvisar dock till 
andra upplagorna av de två första delarna, vilka 
trycktes 1831.

3. BUFFON, (G. L. L. de). Natural-historia. I sammandrag för ungdom 
med 134 figurer. Öfversatt af P. O. Gravander. Andra upplagan. III. Örebro, 
N. M. Lindh, 1839. 12:o. (4),240,(6) s. & 18 grav. plr + (2),213,(7) s. & 24 grav. 
plr. Två häftade och oskurna volymer i tryckta bruna omslag. Lätt spruckna i 
häftningen här och där. Andra delen delvis ouppskuren mot slutet. Omslagen 
ngt naggade nederst på ryggarna. Det bakre omslaget till del II med två små 
bläckstänk. Lagerfläckiga inlagor och planscherna bruntonade. Blyertstillskrif
ter på titelbladen och några korta marginalanteckningar. *3000
Klingberg Barn och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1839:18. Första svenska upplagan 
utkom 1806-07 och var i fyra delar. Till denna andra upplaga återanvändes kopparplåtarna. 
Planscherna graverades av Carl Gustaf Lundgren (1779-1854) som var född i Kuopio socken 
i Finland. Han utbildade sig på egen hand till gravör och flyttade till Stockholm i början 
av 1800talet. Han gjorde en stor mängd gravyrer som illustrationer i böcker och arbetade 
även för Lantmäterikontoret.



4. CREUTZ, (G. P.) & GYLLENBORG, (G. F.). Vitterhets arbeten. Sthlm, 
J. A. Carlbohm, 1795. 8:o. (8),252 s. Samtida grönt halvmarokängbd med guld
linjerad rygg och mörkröd titeletikett. Ryggen obetydligt nött och blekt. Ett 
fåtal obetydliga småfläckar, t.ex. en liten fuktfläck i marginalen på s. 34. Med 
A. Wilhelm Hebbes samtida namnteckning och prisanteckning. Fint ex. *900
Gyllenborgs och Creutz ungdomsarbeten utgavs som ett gemensamt verk i denna volym då 
”våra ungdomsfoster, som ifrån deras första varelse varit sammantryckte och blandade med 
hvarandra, kunna nu mera efter fyratio års samband, icke utan våldsverkan och afsaknad 
på min sida åtskiljas”. Verket fortsattes senare med fler delar, vilka innehåller Gyllenborgs 
senare arbeten. Anders Wilhelm Hebbe (1779-1847) var godsägare och farbror till Wendela 
Hebbes man Clemens. 

5. Deutsches Stockholmisches Gesang-Buch mit einem GebetBuche. 
Sthlm, J. A. Carlbohm, 1801. 8:o. (2 blanka,14),568,(8) s. + Sammlung einiger 
Gebete und Andachten, nebst der Geschichte des Leidens und Sterbens 
Jesu Christi. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1801. 8:o. (4),124,(1) s. Samtida alrotsmar
morerat skinnbd med guldornerad rygg och grårosa titeletikett. Röda snitt. 
Ryggen aningen blekt och med några lätta ytliga sprickor. Pärmhörnen med 
små stötmärken. Ett fåtal obetydliga småfläckar, t.ex. en rostfläck på s. 36 i 
första arbetet. Med And. Wilh. Hebbes namnteckning daterad Stockholm den 
15 november 1801. Fint ex. *1500
Denna sångbok för Tyska församlingen i Stockholm utkom första gången 1695 och om
trycktes i omarbetade upplagor 1706, 1707, 1724, 1743 och 1757. Anders Wilhelm Hebbe 
(1779-1847) var godsägare och farbror till Wendela Hebbes man Clemens.
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6. (EBERHARDT, J. H. & WALLMARK, PEHR ADAM) Försök till 
en historia om Sveriges adel, ifrån de äldsta tider intill regementsföränd
ringen 1809. Med bilagor. Sthlm, Ecksteinska boktryckeriet, 1822. 8:o. (4),426 
s. Prydligt samtida ljusbrunt hfrbd med guldornerad rygg och orange titeleti
kett. Brunstänkta snitt. Minimalt maskhål nedtill i bakre ytterfalsen. Titelbladet 
med några ljusbruna fläckar. Några små lagerfläckar på de sista tjugo sidorna. 
Med F. Tamms stora grav. exlibris med sjöfartsmotiv. Fint ex. *800
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6536. Denna tredje upplaga utgavs och komplet
terades framåt i tiden av P. A. Wallmark. De föregående utkom 1769 och 1795.

7. (ELERS, JOHAN) Stockholm. IIV. Sthlm, H. Nordström junior, 1800
01. 8:o. Grav. titelblad,(16),378,(13) s. + grav. titelblad,(4),382,(17) s. + grav. 
titelblad,(6),382,(1,1 blank,20) s. + grav. titelblad,(4),387,(13) s. Fyra samtida 
ljusbruna hfrbd med guldornerade ryggar, bruna titel och nummeretiketter. 
Första bandet med annat pärmpapper, lätt avvikande gulddekor samt rosa res
pektive olivgrön etikett. Gula snitt, första volymen dock med ofärgade snitt. 
Några småfläckar på ryggarna och repor på den sista titeletiketten. Fina inla
gor med enstaka fläckar, t.ex. på s. 7174 och 23843 i andra delen. Något fler 
fläckar i tredje delen t.ex. på s. 2730, 16972, 19194, 22328, 25558 och sista 
bladet, liksom ett trycksvärtestråk i övre marginalen på s. 11213. Fjärde delen 
med marginalreva på s. 12 och några fläckar på s. 3136, 4750 och 7178. 
Trevlig svit. *2000
Bygdén Landskapet Uplands och 
Stockholms stad s. 53. Setterwall 
Svensk historisk bibliografi 5968. 
Akrell Stockholmiana 852855. För
fattaren och kulturhistorikern Johan 
Elers huvudarbete. Elers (17301813) 
hade redan 1792 påbörjat sitt arbete 
om Stockholms historia och länge 
försökt att värva även andra skriben
ter till ett samarbete. Så skedde emel
lertid inte och den väldiga uppgiften 
utfördes av Elers ensam – i ett brev 
till vännen och samlaren Samuel Älf 
1798 skriver Elers att ”Stockholms 
historia är min dageliga ockupation”. 
”Svenskt biografiskt lexikon” skriver 
om verket att tyngdpunkten ”lagts på 
de topografiska förhållandena, men 
vidsträckt utrymme ägnas också åt 
folkmängd, förvaltning, historiska 
händelser och institutionshistoria”. 
Elers byggde i stor utsträckning sin 
skildring på otryckt material från ex
empelvis Riksarkivet, Stadsarkivet och 
Kammarkollegiet.



8. Gefleborgs läns hushållningssällskaps tidskrift. Samling af upplysningar 
och rön uti ämnen hörande till landthushållningen och dess binäringar. På 
uppdrag af Gefleborgs läns hushållningssällskap utgifne af C. JuhlinDannfelt. 
IIV. Gävle, A. P. Landin, 185860. 4:o. Handkolorerad litograferad front,48, 
(1 blank,1) + (2),64 + 43 s. & 3 tryckta tabeller, varav 2 utvikbara. Med illus
trationer i texten. Samtida enkelt hfrbd med hårt nött rygg och en liten skada 
i rygghuvudet. Sprängda snitt. Lätt bruntonad men bra inlaga med enstaka 
fläckar, t.ex. en fläck i övre marginalen på s. 1516 i första häftet. *2800
Lundstedt Sveriges periodiska litteratur III:168 med ofullständiga uppgifter och annan 
angiven utgivare, J. A. Södermark. Delarna IIV saknades på Kungliga biblioteket på Lund
stedts tid. Det första häftet har avvikande titel ”Samling af upplysningar och rön” etc. Det 
fjärde häftet har förkortad titel. Del IIIII utgivna tillsammans 1860. Flera små träsnitt i 
texten föreställande hovar, klövar, hästskor och hästskosömmar då en artikel i de två första 
delarna ingående behandlar hästens skoning. Tabellerna hör alla till första häftet. Planschen 
är en mycket charmig avbildning av ”Ko af Voigtländerrace”.

9. HOEGH, HANS JÖRGEN CHRISTIAN. Anwisning til et wäl inrät-
tadt jord-bruk för landthushållare, som hafwa fått sin jord utskiftad från 
samhäfd. Brukbar äfwen för andra jordbrukare. Prisskrift, som af kongl. 
landthushållningssällskapet i Dannemark erhållit 1:sta guldmedaillen år 
1794. III. Sthlm, Kumblinska tryckeriet respektive C. F. Marquard, 1799. 8:o. 
(4),348 + (4), 330 s. & 2 utvikbara tryckta tabeller. Två samtida hfrbd med 
guldlinjerade ryggar, beigerosa titeletiketter och ovala gröna nummerskyltar 
omgärdade av elegant guldornerade blomsterkransar. Blåstänkta snitt. Något 



flammiga ryggar. Lätt bruntonade och med ett fåtal småfläckar. Ark 21, s. 321
36 i del I något lagerfläckigt. I del II en  liten reva i innermarginalen på s. 12, 
trycksvärtefläck i övre marginalen på s. 74 och längre trycksvärtestråk i yt
termarginalen på s. 79. Bläcknumreringar ”N:o 95” på titelbladen. Per Persson 
Oxelbergs guldstämplade initialer ”P. O.” nederst på ryggarna. Fint ex. *1000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 130. Bibliotheca danica supplement spalt 211. Per 
Persson Oxelberg (17521821) var brukspatron på Flosjötorps bruk i Grythytte socken och 
senare bosatt på egendomen Källmo vid Karlskoga. Han var aktiv vid riksdagarna 180910 
och dömdes för uttalanden vid den senare till ärans förlust och vatten och bröd i 24 dagar. 
Han verkar att ha haft ett prydligt bibliotek.

10. KELLGREN, JOH. HENR. Samlade skrifter. IIII. Sthlm, J. P. Lindh, 
1796. 8:o. Grav. porträtt,(34),287 + (6),321 + (4),305,(2) s. Tre samtida mörk
gröna halvmarokängbd med gulddekorerade ryggar, röda titeletiketter och 
förgyllda delsiffror i fältet under dessa. Gula snitt. Lite nötta ryggar med några 
ytliga skrapskador. Inlagorna med ett fåtal obetydliga småfläckar. I första delen 
en liten fuktfläck på s. 89, ett par svaga fläckar på yttre snittet och i yttersta 
marginalen. De första sex sidorna i andra delen nästan loss. Med A. Wilhelm 
Hebbes namnteckningar och datering 1796. Bra svit. *2800

9. 14.



Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 136, 143, 135 och 124. 180002 utkom en andra 
upplaga och 1811 en tredje. Med en inledande biografi av Nils von Rosenstein. Gustaf  
Regnér och Kellgrens systerson Christ. Lengblom var tillsammans utgivare av verket.  
Porträttet är graverat av J. F. Martin efter Sergels medaljong. Anders Wilhelm Hebbe (1779-
1847) var godsägare och farbror till Wendela Hebbes man Clemens.

11. KIERNANDER, JON. Utkast til medicinal-lagfarenheten, domare 
til uplysning, läkare til hjelpreda och barnmorskor til underwisning i ämnen, 
som röra människokroppen. Sthlm, A. J. Nordström, (1776). 8:o. Grav. titel
blad,(32),445,45051,448746,(12,2 blanka) s. Samtida brunt stänkdekorerat 
pappbd med beige titeletikett i glättad papp. Stänkta snitt. Rätt hårt nötta 
men hela falsar. Några ark bruntonade. Återkommande lätt fuktrand i övre 
marginalen från s. 180 och framåt. Några utsmetade mindre fläckar i margina
lerna på s. 17475, 26770 och 598600. Små rostfläckar på s. 240 och 272. Med 
Joh. Peter Holtermans samtida namnteckning. Med en tillskrift ”Till vännen 
medicine studeranden Alfred de Maré vänskapsfullt af förf ”. Detta är dock en 
påhittad dedikation från slutet av 1800talet. *2000

12. 11.



Av boken trycktes både denna upplaga i oktav och en kvartoupplaga på fint skrivpapper. 
Författaren var elev till både Linné och Rosén von Rosenstein. Johan Peter Holterman 
(175793) var son till Martin Holterman, direktör för Ostindiska kompaniet. Sonen var 
sjuklig och drog sig tidigt tillbaka från familjens affärer men donerade stora pengar till sjuk 
och fattigvård i Göteborg. Den falska dedikationen är troligen skriven till Karl Julius Alfred 
de Maré (18691926). Han studerade medicin i Uppsala och blev med tiden stadsläkare i 
Strängnäs 1902. Han härstammade från Falun och fick troligen boken när han studerade i 
Uppsala 188895 innan han blev underläkare vid badanstalterna i Hjo och Lysekil.

12. KIERNANDER, JON. Utkast til medicinal-lagfarenheten, domare 
til uplysning, läkare til hjelpreda och barnmorskor til underwisning i äm
nen, som röra människokroppen. Sthlm, A. J. Nordström, (1776). 4:o. Grav. 
titelblad,(32),445,45051,448746,(12) s. Samtida nött skinnbd med upphöjda 
bind, svartlinjerad rygg och rosa titeletikett i glättad papp. Stänkta snitt. Nagg 
nederst på ryggen, främre falsen sprucken upptill och titeletiketten ganska 
nött. Några ark obetydligt bruntonade. Titelbladet med några solkigheter i 
marginalerna. Dedikationsbladet till konungen och första bladet i företalet 
med många småfläckar i texten. Nagg och lagad reva i nedre marginalen på 
s. 230 och en lagad reva i yttermarginalen på s. 521. Mörktonad och fläckig 
i allra översta marginalen på s. 62729. Med Olof Werlins namnteckning. På 
stort skrivpapper. *1500
Av boken trycktes både en upplaga i oktav och denna kvartoupplaga på fint skrivpapper. 
Författaren var elev till både Linné och Rosén von Rosenstein. Olof Werlin (17641826) 
var jurist och från 1809 verksam som lagman i Bohuslän. Han var bondeståndets sekreterare 
vid riksdagarna 1815 respektive 181718.

13. KLINT, GUSTAF af. Beskrifning om kusterne vid Östersjön samt 
Finska viken, hörande till Sveriges sjöatlas. Fjerde upplagan. Sthlm, L. J. Hjer
ta, 1839. 4:o. (8),191,(1 blank,1) s. & 15 utvikbara grav. plr. Häftad i samtida 
glättat mörkblått opappomslag, vilket är dekorerat som den svenska flaggan 
både på fram och baksidan. Gula snitt. Bakre omslaget ställvis nött. Bra in
laga, men planscherna 1315 fuktfläckiga. Med Oskar Mörners namnteckning. 
Från Herrborum. *20000
Första upplagan utkom 1815 och den andra 1827. Uppgift om den tredje upplagan saknas. 
Översattes både till danska, tyska och engelska. Framställningen av svenska sjökort var sedan 
1798 anförtrodd åt viceamiralen Gustaf af Klint (17711840), vars far, Erik af Klint, även 
han sjöofficer, under åren 178288 utarbetade sjökort över Östersjön, Kattegatt, Finska 
och Bottniska viken. Under hela sitt liv sysselsatte sig sonen Gustaf med utarbetandet av 
”Svensk sjöatlas”. Detta arbete består av ett 50tal av af Klint själv upprättade och delvis 
graverade ”allmänna kartor” i skalan 1:300000 och s.k. passkartor i skalan 1:1000000 samt 
s.k. kustkartor i skalan 1:200000. Förutom kartor över rikets egna farvatten omfattade det 
även sådana från Kattegatt till norra delen av Svarta havet. Dessutom utarbetade af Klint 
flera arbeten, som föreliggande verk, med beskrivningar över de karterade farvattnen, vilka 
utgavs separat. Julius Oscar Mörner (181688) ägde från 1876 Herrborum.

14. [Kristina] (GUALDO PRIORATO, GALEAZZO) The history of 
the sacred and royal majesty of Christina Alessandra queen of Swedland 
with the reasons of her late conversion to the Roman Catholique religion. 
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As also a relation of the severall entertainments given her by divers princes in 
her journey to Rome, with her magnificent reception into that city. London, 
printed for T. W., 1658. Liten 8:o. (30),478 s. Elegant marmorerat och lackat 
hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, brun titeletikett och röda 
snitt (Hedberg). Ryggen aningen blekt och med några obetydliga småfläckar. 
Enstaka lager och småfläckar. Fuktfläckig i nedre marginalen. Titelbladet 
med gamla lagningar i yttre marginalen och även med lagningar i övre yttre 
hörnet på s. 19597, 203, i övre marginalen på s. 323, i nedre yttre hörnet på s. 
46976 och i yttermarginalen på s. 477. Med Thomas Staintons namnteckning 
daterad den 1 januari 1872 och Per Hiertas namnteckning. Ur Gerard Bon
niers bibliotek. *9000
ESTC R23369. Warmholtz Bibliotheca historica SueoGothica 4411. Översatt av John Bur
bury från det italienska originalet ”Historia della sacra real maestà di Christina Alessandra, 
regina di Svetia”, vilket utkom första gången 1656. Warmholtz skriver: ”Gualdos arbete 
är egentligen en berättelse om dr. Christinas resor genom Swerige, Danmark, Tyskland, 
Brabant och så vidare til Rom”.

15. KULLBERG, KARL. En sommar i Småland. Sthlm, N. H. Thomson, 
1847. Liten 8:o. 287 s. Olivbrunt lackat hfrbd med upphöjda bind, rikt guld
ornerad rygg och svart titeletikett (Hedberg). Övre guldsnitt, i övrigt endast 
lätt putsade snitt. Ytterfalsarna lätt nötta och liten skada på titeletiketten. En
staka svaga fläckar, t.ex. i nedre hörnet på s. 7785. Trevligt ex. *900
Furuland Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier 18331851 N:125. Del VI i 
Thomsons serie ”Nya svenska parnassen. Bibliotek för Sveriges romanlitteratur”. Utspelar 
sig i den fiktiva orten Segerstad i Småland. Karl Anders af Kullberg (181357) var son till 
A. C. af Kullberg och ämbetsman, bl.a. vid domstolsväsendet, men lämnade med tiden all 
offentlig tjänst för att ägna sig åt sitt författarskap. Han gjorde sig främst ett namn som 
novellist och kåsör. Under 1840talets första hälft tjänstgjorde han en tid som domare på 
den småländska landsbygden och bosatte sig senare i Kalmar. ”Svenskt biografiskt lexikon” 
skriver: ”En sommar i Småland utspelas i herrgårdsmiljö. Intressantare än den något senti
mentala kärlekshistorien är här de socialpolitiska idéer han gestaltar i människoskildringen. 
Han var vid denna tid påverkad av ungkonservatismens tankar o ger en karikatyr av en 
adlig godsägare som suger ut o förtrycker sina underlydande. I kontrast till honom ställs 
en patriarkalisk husbonde, skildrad som en sann representant för bördsaristokratins gamla 
dygder; i myndig omtanke om sitt folk präglas han också av en sund reformanda. Inom 
ståndssamhällets ram skulle den ansvarskännande adeln enligt K bidra till lösningen av 
tidens sociala motsättningar”.

16. LACANDER, HAQVINUS (HÅKAN). Christianus anti-democritus 
et democritus antichristianus, eller christeligit swar på then namnkunnige 
bedragarens Johan Conrad Dippels antichristiska frågor til antalet hundrade 
och femtio tre, hwaruti hela innehållet utaf hans falskeligen så kallade De
monstratio Evangelica med wår sanskylliga evangeliska läros sammanhang 
korteligen jämföres, jämwäl i bifogade anmärckningar widare förklaras. Göte
borg, uplagd af J. G. Lange, tryckt hos J. E. Kallmeyer, 1741. 4:o. Grav. porträtt, 
(12),158,(2),183,(1),1107,(13) s. Samtida skinnbd med upphöjda bind och 



svartlinjerad rygg men utan titeletikett. Röd och blåstänkta snitt. Bandet 
obetydligt nött och främre falsen sprucken i nedre hälften. Försättsbladet med 
naggar. Porträttet något fläckigt. Lätt bruntonad och med enstaka fläckar.  
Liten reva i yttermarginalen på s. 3132 i andra sidföljden. Svag fuktfläck på  
s. 38 i tredje sidföljden. Med Gabr. Frolanders namnteckning daterad den 26 
juni 1742. På försättsbladet senare tillskrift till kontraktsprost O. Nordenstam 
från StenEggert Vergenhanns Nauclér. Bra ex. *2500
Lacander var prost i Ystad. Uppdelad i fem delar där del 25 har deltitlarna ”Christia
nus antidemocritus & democritus antichristianus andra del”, ”Tredie delen av christiani 
antidemocriti wärck, som förklarar wederläggningen af bedragarens uptäckta willfarelser” 
med ”Erdman Neumeisters Grundeliga Bewis”, ”Fierde delen af christiani antidemocriti 
wärck, som wisar hans ogrundade willosatzars orimmeliga sammanhang” samt ”Femte 
delen af wärcket, som lyder til democriti wederläggning och thes ogrundade willosatzar”. 
Den här polemiken behandlas bl.a. i Carola Nordbäcks uppsats ”Nedslag i den radikal
pietistiska idévärlden, den teologiska polemiken mellan Johann Conrad Dippel och den 
svenska lutherska ortodoxin under 1730talet” från 2006. Gabriel Frolander (170250) var 
kyrkoherde i Sigtuna.

17. LEOPOLD, CARL GUSTAF (af). Samlade skrifter. IIII. Sthlm,  
C. Deleen och J. G. Forsgren, 180002. 8:o. (28),338 + (2),428,(6) + (8),477, 
(1 blank,3) s. Med grav. titelvinjetter. Tre trevliga samtida gröna halvmaro
kängbd med guldlinjerade ryggar, beigerosa titeletiketter och runda nummer
skyltar. Gula snitt. Ryggarna något blekta. Liten fuktfläck på första delens 
rygg. Inlagorna med ett fåtal obetydliga småfläckar. Två små trycksvärtefläckar 
på dedikationsbladet till Gustav III och tre minimala rostfläckar på s. 47 i 
första delen. Litet bortrivet hörn på s. 33536 i andra delen. Svag fuktfläck  
i övre marginalen på s. 111 i tredje delen. Första bandets registerblad är bun
det i slutet av andra bandet. Med A. Wilh. Hebbes samtida namnteckningar.  
Fin svit. *1800
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 151 för ”Oden” i del I, s. 159 för ”Supliken” 
och s. 185 för ”Virginia”, båda i del III. En andra omarbetad upplaga utkom 181416 och 
utvidgades med ytterligare tre delar 183133. Versionen med utbytesbladet med texten ”Den 
falska!” på s. 61 i del I. Anders Wilhelm Hebbe (1779-1847) var godsägare och farbror till 
Wendela Hebbes man Clemens.

18. Lustige och förnöjande tidsfördrif, af hwilka åtskillige nyttige lärdomar 
och underrättelser kunna inhämtas. Öfwersättning. Västerås, J. L. Horrn, 1787. 
8:o. (4),284 s. Ngt nött marmorerat enkelt hfrbd från 1900talets första hälft 
med tegelröd titeletikett, pergamentskodda hörn och ofärgade snitt. (Harald 
Carlssons bokbinderi, Motala). Spridda lagerfläckar och några delvis stora 
fuktränder. Trots fläckarna ett trevligt ex. *1500
Innehåller ett stort antal kuriösa och roande historier om bl.a. judar, astrologer, tiggare och 
skökor. I en artikel om olika nationers egenskaper står att läsa om Sverige att ”hufwudsta
den Stockholm är som Venedig, belägen i sjön”.



19. (MANDERSTRÖM, CHRISTOPHER) Mina poëtiska arbeten. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1788. 8:o. Grav. porträtt,(10),xx,(3,1 blank),308,(2 
blanka) s. Graverad vinjett på titelbladet. Elegant samtida marmorerat skinnbd 
med mycket rikt guldornerad rygg, röd titeletikett av marokäng och röda 
snitt. Smala guldpräglade linjerade pärm
bårder och kanter. Bakre pärmen har en 
obetydlig skada och några små fläckar. 
Lagning efter bortklippt namnteckning i 
yttermarginalen på titelbladet. En fukt
fläck i övre marginalen på s. I och vid 
vinjetten på s. 1. Svaga fuktränder på sina 
håll. Med en ägaranteckning, ”Fullerö”, 
på insidan av främre pärmen. *2500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 93 
för ”Caesars död” av Voltaire, som Manderström 
översatte. Manderströms porträtt är graverat av J. 
F. Martin, som även graverat vinjetten. Allt som 
utkom, några få exemplar har en uppgift om 
första delen på titelbladet där vinjetten normalt 
sitter. Bland innehållet märks ”Nyårsönskan 
til Badin”, ”De fem sinnen, saga”, ”Reglor 
för Campiospelet”, ”Logogryphe på namnet 
Gripsholm”, ”Prologue til parodien Casper och 
Dorothea”, ”En visitant le tombeau de feu m:r 
Dalin” och ”In vitam Christophori Polhem” 
samt en rad översättningar efter bland andra 
Berquin, Horatius, Propertius, Racine, Sannazar, 
Theokritos, Thomas, Voiture och Voltaire samt 
Dionysius Catonis ”Disticha”. 

20. OXENSTIERNA, JOHAN. Betrachtelser i enslighet. Sthlm, P. J.  
Nyström, 1731. 8:o. (8),152 s. Titelbladet med inklistrad grav. vinjett. + 
(DODSLEY, ROBERT) Den indianske philosophen, eller konsten at lef
wa lyklig uti et samhälle. Från fransyskan öfwersatt af J. A. F. B. Sthlm, Kongl. 
finska boktryckeriet, år 1766. 8:o. 64 s. + Anmärkningar ofver [!] svenska 
historien, som förtjäna at läsas af hvar och en fri regerings undersåte. Från 
ängelskan öfversatte. Sthlm, L. Salvius, 1757. 8:o. 40 s. Lätt nött samtida hfrbd 
med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och mörkröd titeletikett med texten 
”Moraliska samlingar”. Röd och blåstänkta snitt. Första titelbladet lite fukt
fläckat. Enstaka spridda fläckar, t.ex. en rostfläck på s. 31. Andra titelbladet med 
stor ljus fuktrand nedtill. I tredje arbetet en liten rostfläck på s. 1114 och B
arket, s. 1732, lätt bruntonat. Sista sidan lätt solkig. Bra samlingsband ur Bengt 
Bernströms bibliotek. *6000
Den vackra titelvinjetten i första arbetet har devisen ”Non est mortale quod opto”  den 
som hoppas är inte dödlig. Boken såldes ”hos A. Geist uti Stora kyrckiobrincken på wijn
kiällaren Spanska wijnpipan n:o 7 för 1 dal. 16 öre kmt.” Johan Oxenstierna (16661733) 



inskrevs vid Uppsala universitet 1672 men levde 16821723 ett kringflackande liv i olika 
europeiska länder, vilket till sist gjorde honom så sjuklig och utfattig att han måste återvända 
till Sverige och leva på sina släktingar. Hans ”Pensés” utkom i ett stort antal upplagor och 
olika översättningar under 1700 och 1800talen. Detta urval är den enda samtida svenska 
översättningen och har en tryckt dedikation till Ulrika Eleonora. ”Oxenstiernas skrifter 
innehåller elegant utformade men ytliga aforismer och kortare essäer över etiska, religiösa 
och estetiska frågor, en blandning av cynism och bigotteri, där uppsluppet gyckel och 
bottenlös melankoli oförmedlat följer på varandra” enligt ”Svenskt biografiskt lexikon”. 
Johan Oxenstierna har ibland kallats Nordens Montaigne. Andra arbetet är översatt av Jacob 
Albrecht Flintberg. Boken hade utkommit redan 1760 i översättning av Anna Greta Ha
milton: ”Det menniskeliga lifvets rätta 
hushållning, eller förnuftiga menni
skjors lefnads reglor, öfversatt ifrån 
fransyskan, på svenska; af ett fruen
timer på landet”. Författarskapet har 
varit omtvistat. Philip Dormer Stan
hope earl of Chesterfield är en annan 
författarkandidat. För tredje arbetet 
se Warmholtz Bibliotheca historica 
SueoGothica 6729: ”Engelska förfat
taren kan jag icke namngifva”. Det 
engelska originalet utkom 1743 med 
titeln ”Observations on the Swedish 
history”. Översatt av Claes Blechert 
Trozelius. Warmholtz skriver ”Til 
denna öfversättning, synes conjunctu
ren vid 1756 års riksdag hafva gifvit 
närmaste anledning”. Översättningen 
gjordes sannolikt för mösspartitets sak 
och Trozelius ansågs ha blivit belönad 
med tjänsten som ekonomiprofessor i 
Lund 1758 för detta.

21. PSILANDER, N. C. Ystads historia, efter flera äldre tryckta och 
otryckta anteckningar, samlad och utgifwen. Wid slutet af denna bok följa 
åtskilliga plancher m.m. Ystad, J. J. Petzold, 1858. 8:o. (16),336,(2) s. & 1 utvik
bar litograferad karta & 13 litograferade plr, varav 6 är utvikbara. Nytt hfrbd i 
svart marokäng med dekorativt guldornerad rygg. Gamla marmorerade snitt. 
Inlagan endast putsad. Titelbladet lätt solkigt. Bitvis med lättare solk i mar
ginalerna och smärre lagerfläckar. Med gammal stpl ”J. F. P.” på titelbladet.
 *5000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5909. Cappelin Hvar finns Skåne beskrifvet s. 99. 
Sällsynt då stora delar av upplagan enligt uppgift förstördes. Komplett trots hopp i plansch
numreringen. Fem av de tänkta 20 planscherna utgavs nämligen aldrig och planscherna 
1819 räknas endast som en plansch då de återfinns på samma blad.



22. ROSENSTEIN, NILS von. Försök til en 
af handling om uplysningen, til dess beskaf
fenhet, nytta och nödvändighet för samhället, 
understäldt kongl. Vetenskapsacademien vid 
præsidii nedläggande den 26 augusti 1789. Sthlm,  
J. A. Carlbohm, 1793. 8:o. (8),217,(5) s. Med grav. 
titelvinjett. Mycket fint samtida alrotsmarmorerat 
skinnbd med rikt guldornerad rygg, rosa titel
etikett och ramtryck i guldslingor på pärmarna. 
Liten skada i ett av titeletikettens hörn. Ofärgade 
snitt. Några svaga fuktfläckar i övre ytterhörnet, 
t.ex. på s. 4952. Sista sidan lätt bruntonad. Tryckt 
etikett från Ludvigsbergs fideikommiss bibliotek 
på frampärmens insida. Trevligt ex. *3000
Rosensteins omarbetade och utvidgade tal om upplys
ningen som ursprungligen hölls i Vetenskapsakademien 
1789. Skriften, som har kallats den främsta svenska upp
lysningsskriften, tar utgångspunkt i Lockes empirism 
och understryker förnuftets och jämlikhetens betydelse 
för ett lyckligt samhälle. Rosenstein distanserar sig från 
upplysningen sådan den kommit till uttryck i revolutio
nens Frankrike där likhet i rättighet och likhet i egendom 
blandats samman. Carl Axel Levin (17611836) ägde till
sammans med sin bror Adolf Ludvig Levin Muskö i Haninge med herrgårdarna Ludvigs
berg och Arbottna. Genom ett gåvobrev 1832 överlämnades Ludvigsbergs boksamling till 
Muskö kyrka. Carlander III:116 nämner dock inget om etiketten.

23. [Schröderheim] (LA SALLE d’OFFÉMONT, ADRIENNICOLAS 
PIÉDEFER de) Fjäsken, eller den beställsamme, comedie uti tre acter. Fri 
öfversättning. Första gången upförd på svenska Dramatiska theatren i Stock
holm den 30 april 1791. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1791. 8:o. (4),79 s. Aningen 
nött men elegant ljusbrunt marmorerat och lackat hfrbd med upphöjda bind, 
rikt guldornerad rygg och ljusgrön titeletikett (Hedberg). Övre guldsnitt, i 
övrigt putsade snitt. Enstaka svaga fläckar av olika slag främst i marginalerna. 
Med Arvid och Rosa Hernmarcks guldpressade pärmexlibris. Bra ex. *2500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 15354: ”sällsynt”. Översatt av Elis Schröder
heim efter originalet ”L’Officieux”. Utspelar sig på ett värdshus. Personerna är lantrådet 
Gyllenfjäsk, greve Ehrenlilja, baron Cronspetz, friherrinnan Torrved, överstelöjtnant Puff, 
gevaldigern Billring, kammartjänaren Trägren, en lakej och två ordonnanser.

24. WALLERIUS, JOHAN GOTSCH. Åkerbrukets chemiska grunder. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1778. 8:o. (16),339 s. Samtida marmorerat skinnbd 
med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och gråbeige titeletikett i glättad 
papp. Röda snitt. Bandet något nött och blekt samt mycket torrt. Pärmkan
terna med delvis avnött svart kantdekor. Titelbladet med en liten lagad hål



skada. Ett litet fåtal fläckar, t.ex. en liten rostfläck på s. (11). Med C. Fr. Wærn 
j:rs numrerade ägarstpl. Bra ex. *1500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 614. Första upplagan utkom som avhandling 
1761, detta är andra upplagan. Arbetet översattes till tyska, franska, spanska och engelska. I 
”Åkerbrukets chemiska 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 biography” skriver apropå dess betydelse: ”Wallerius established as a fundamental, 
necessary principle that agricultural chemistry should be based on comparative study of 
the chemical composition not only of plants but also of the earth in which they grow”. 
Carl Fredrik Wærn (181999) var affärs och industriman samt politiker. 187074 var han 
finansminister och 187591 t.f. president i Kommerskollegium. En stor del av hans böcker 
donerades efter hans död till Göteborgs stadsbibliotek.

25. ÖDMANN, SAMUEL. Beskrifning om  
Kamtschatka des invånare och physiska märk
värdigheter. Uppsala, J. Edman, 1787. 12:o. (8),196 
s. + LA MÉTHERIE, J. C de. Herrarne von 
Humboldts och Bonplands resa till wänd-
kretsarne åren 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 och 
1804. Ett utdrag ur deras memoirer. Öfwersätt
ning ifrån tyskan af E. W. Djurström. Örebro, 
N. M. Lindh, 1808. 12:o. 63 s. Svart hfrbd från 
1800talets första tredjedel med sparsamt guld
ornerad rygg och likaledes guldornerade orange 
och grå titeletiketter. Blågröna snitt. Lätt nötta 
falsar och lite stötta pärmhörn. Första arbetet 
med smålagningar i innermarginalen på s. (5) och 
(7). Ett fåtal småfläckar och sista sidan lite små
solkig. Andra arbetet med liten nagg i titelbladets 
yttermarginal. Försättsbladet med ett handskrivet 
register undertecknat av Carl Fr. Fallén och Au
gust Quennerstedts namnteckning daterad 1867. 
Bra ex. och en mycket trevlig volym. *3500
Första arbetet bygger i huvudsak på uppgifter från G. W. Steller (170946), som kanske 
är mest bekant för att ha givit namn till Stellers sjöko. Om Kamtjatkas ursprungsbefolk
ning berättas att de är ”så omåttligt hängifne till vällustige utsväfningar, att Steller tror 
ingen känd nation i denna del kunna med dem jämföras. Denna starka eldighet i blodet 
härleder samme naturforskare från den myckna fiskeråm och de lökartade rötter, som så 
allmänt ätas af detta folk. Till bevis af sin förmodan berättar han sig på försök hafva födt 
två kamtschadalinnor på europeiskt sätt, utan att tillåta dem nyttja landets anrättningar, och 
tillägger, att han, efter ett halft års sådan diät, funnit dem ansenligt späkta och sediga”. På 
slutet återfinns en förteckning över faunan efter Penn och över floran efter Pennant. Andra 
arbetet är en översättning av ett tyskt sammandrag av ”Notice d’un voyage aux tropiques” 
(1804). Arbetet redogör för Humboldts och Bonplands resor i Syd och Mellanamerika. 
Carl Fredrik Fallén (17641830) studerade för Thunberg och Retzius och är idag mest känd 
som framstående entomolog.


