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1. ANDERSEN, H. C. Bilder-bok
utan bilder. Öfversättning. Karlskrona,
G. Ameen & comp., 1840. 8:o. 52 s. Lätt
nött nära samtida hklbd med guld
linjerad rygg och marmorerade snitt.
De inledande och avslutande sidorna
lätt bruntonade. Med Viktor Pettersons
och Guido Kullbergs och namnteckningar. 
*3000

2-4.

Møller Bidrag til H. C. Andersens bibliografi
S3. Klingberg & Bratt Barnböcker utgivna
i Sverige 1840-89 118. Översatt av Georg
Fredrik Ameen. Originalet, ”Billedbog uden
billeder” utkom samma år. Detta är den
första svenska upplagan som omfattade 21
aftnar. Boken utökades med tiden och den
första svenska kompletta översättningen
med 33 aftnar utkom i Stockholm 1877.
Kompositionen kan, enligt Harald Åström,
inte utan tvång placeras in i de vanliga
genrerna. Det är nämligen månen som är
den genomgående berättaren. Vidare skriver
Åström i ”H. C. Andersens genombrott i
Sverige”: ”I mit livs eventyr klagar Andersen
över att Billedbog uden billeder blev mindre
uppmärksammad i Danmark än i Sverige
och i synnerhet i Tyskland, där dess framgång
tycks ha varit ovanligt stor. Han kan bara
påminna sig en enda dansk recension. Det
kom visserligen några fler, men det verkar
ändå vara riktigt att boken blev mer omtalad
i Sverige [...] Kompositionen, med månen
som skildrare av de mest olikartade scener
och stämningar, ett romantiskt konstgrepp,
har tydligen väckt intresse i några fall.Vad värderingarna beträffar så sprider sig de svenska
omdömena över en större skala än de danska, från Talis Qualis oreserverade beundran till
C. J. Bergmans förkastelsedom över huvudparten av bilderna. På de flesta håll är dock
uppskattningen ganska stor”. Detta är den första av Andersens barnböcker som översattes
till svenska.

2. ANDERSEN, H. C. Fodreise fra Holmens canal til Østpynten af Amager
i aarene 1828 och 1829. Norrköping, Östlund & Berling, 1841. Stor 12:o.
XII,144 s. Fint brunt hfrbd i gammal stil med guld- och blindpressad ryggdekor
(Levins, Uppsala). Stänkta snitt. Ett fåtal understrykningar och marginalbockar
i blyerts. Mycket fint ex. ur Gustaf Bernströms bibliotek. 
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Originalet utkom i Köpenhamn 1829 och denna smått omarbetade version första gången
1840. Den inleds med ett förord av författaren daterat december 1839 och ett omtryck av
en recension av verket skriven av J. L. Heiberg 1829.

3. ANDERSEN, H. C. O.T. Roman. Öfversättning. I-II. Sthlm, N. H.Thomson,
1840. Liten 8:o. 3-206,(2 blanka) + 207-450,(4) s. Ljusbrunt hfrbd med
guldornerad rygg inkluderande två lyror och vinröd titeletikett. Övre stänksnitt,
övriga snitt oskurna. Samtliga två häftesomslag medbunda inkluderande de två
ryggarna som är uppklistrade, om än lite skadade, på bakre omslagen. Första
omslaget med två fuktränder. Enstaka lager- och fuktfläckar. Thore Virgins stpl
”Bibliotheca Qvarnforsiana”, hans namnteckning och förvärvsanteckning daterad Köpenhamn den 9 januari 1936 samt hans löst bilagda blyertslapp: ”O.T. =
Otto Thostrup = Odense Tugthus.” Fint ex. 
*3500
Møller Bidrag til H. C. Andersens bibliografi S4. Furuland Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier K:59. Utkom som nr II i Thomsons ”Kabinets bibliothek af den nyaste
litteraturen. Femte samlingen.” Översättning från danska av förläggaren själv, Niklas Hans
Thomson. De sista fyra sidorna är bokreklam för Thomson. Virgin köpte volymen hos
Levin & Munksgaard.

4. ANDERSEN, H. C. Spelmannen från Svendborg. Roman. Öfversättning.
I-II. Sthlm, L. J. Hjerta, 1838. 12:o. 189,(3 blanka) + 221 s. Två fina pergament
imiterande pappbd med bruna titeletiketter i skinn (Levins, Uppsala). Övre
guldsnitt, annars endast putsade snitt. De två tryckta häftesomslagen medbundna, men rätt så fläckiga. I pergamentimiterande pappkassett. Något bruntonade inlagor med spridda fläckar. Starkare och fler fläckar på s. 71-76 i första
delen samt s. 171-77 och 202-10 i andra delen. Fuktränder i övre marginalen
från s. 147 i första delen och s. 89-110 i andra delen. Monogramsignatur ”W.
v. B.” på serietitelbladen, möjligen Wilhelm von Braun. Ur Gustaf Bernströms
bibliotek. 
*2500
Møller Bidrag til H. C. Andersens bibliografi S2. Furuland Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier L:74. Utkom i L. J. Hjertas serie ”Nytt läsebibliothek”.

5. BECKER, C. von. Försök i skaldekonsten. Sthlm, J. Imnelius, 1820. 8:o.
(8),146 s. Fint samtida hfrbd med vackert och rikt guldornerad rygg samt
beige titeletikett i glättad papp. Svagt gula snitt. Spridda svaga lagerfläckar,
mer på titelbladet, s. 86-94 och 141-46. Med Karin och Herbert Jacobssons
exlibris. 
*1500
Carl von Becker (1775-1831) var lagman i Västergötland och bodde på Traneberg på
Kållandsö vid Vänern. Enligt legenden ska han ha mördat sin svåger Carl Svante Ulfsparre i
trädgården, låtit trädgårdsmästaren få skulden och sedan först på sin dödsbädd erkänt mordet. Men han skrev också poesi och belönades därför av Svenska akademien inte mindre
än fem gånger. Innehåller bland annat dikterna ”Sång till Gustaf den tredjes ära”, ”Sång
till finska arméens ära år 1809”, ”I Mariestads veckoblad d. 1 januari 1817”, ”Samtal med
min första grå hårlock”, ”Staren och myran. Fabel”, ”Verser, afsjungna, då h.m. drottning
Hedvig Elisabeth Charlotta nådigst besökte Lunds helsobrunn år 1814” och ”Jacquette
Du-Rietz’s fattig-lazaret”.

6. BERGIUS, P. J. Försök til de uti Swerige gångbara sjukdomars
utrönande, för år 1754. Til det allmännas tjenst, på kongl. Collegii medici anmodan, upsatt. Sthlm, L. Salvius, 1755. 8:o. (14),66 s. + BERGIUS, P. J.
Försök til de uti Swerige gångbara sjukdomars utrönande, för år 1755.
Efter de till kongl. Colleg. medicum af provincial medicis insände berättelser
och egna i Stockholms stad gjorda rön och anmärkningar, til det allmännas
tjenst, upsatt. Sthlm, L. Salvius, 1756. 8:o. (8),120 s. + BERGIUS, P. J. Försök
til de uti Swerige gångbara sjukdomars utrönande för år 1756. Efter
de till kongl. Colleg. medicum af provincial medicis insände berättelser och
egna i Stockholms stad gjorda rön och anmärkningar, til det allmännas tjenst,
upsatt. Sthlm, L. Salvius, 1758. 8:o. (4),92 s. Trevligt mörkbrunt stänkdekorerat
pappbd med benvit titeletikett (Johanna Röjgård). Gamla stänkta snitt. Det
första arbetet är tämligen lagerfläckigt i början och till viss del även mot slutet.
Enstaka obetydliga fläckar för övrigt. 
*6000
Allt som utkom. Genom Collegium medicums försorg samlades vid 1700-talets mitt ett
rikt material in från landets provinsialläkare rörande olika farsoter och deras härjningar.
Från 1755 och ett par år framåt sammanställdes dessa uppgifter av Peter Jonas Bergius i
denna serie, senare gjorde kollegiets tryckta riksdagsrelationer samma tjänst. Bland de
rapporterande provinsialläkarna märks bland andra Johan Haartman, Lars Gumælius, Nils
Retzius, Johan Gustaf Wahlbom, Sven Brodd och Johan Otto Hagström, men även Nils
Rosén von Rosenstein bidrog med information. Abraham Bäck har skrivit ett efterord i
första arbetet och Johan Haartman en avslutande text i andra arbetet.

7. Berättelser, inlämnade til kongl. Collegium medicum, rörande medici
nal-werkets tilstånd i riket; såsom en fortsättning af provincial-medicorum
berättelser til kongl. Collegium medicum, som äro tryckte år 1762 hos Nyström
och Stolpe. Sthlm, tryckt på L. Salvii kostnad, 1765. 8:o. (22),284,291-99,29899,302-03,302-03,306-07,306-42 s. Trevligt brunt stänkdekorerat pappbd med
svart titeletikett (Johanna Röjgård). Gamla stänkta snitt. Bra inlaga med endast
sporadiska obetydliga lagerfläckar. Enstaka för- och understrykningar med
rödkrita. 
*7500
I detta arbetets titel står att ”Provincial doctorernes til kongl. Collegium medicum inlemnade berättelser” är tryckta 1762 men de trycktes 1761. En fantastisk topografisk och
medicinhistorisk källa! Här avtrycks delvis mycket utförliga rapporter från provinsial- och
stadsläkarna där det utförligt redogörs för väderlek, grasserande sjukdomar och medicinska fallbeskrivningar från respektive ort i hela landet från Norrland till Skåne och från
Göteborg i väster till Lovisa i Finland i öster. Bland rapportörerna märks en rad namnkunniga läkare, ofta lärjungar till Rosén och Linné som David Schultz (von Schulzenheim),
Roland Martin, P. J. Bergius, Johan Haartman, Johan Otto Hagström och J. G. Wahlbom.

8. BLIGH, W. & (BURNEY, J.). Engelske capitainens Wilhelm Blighs resa
genom södra werlds-hafvet, tolf hundrade sjömil i öpen båt, från Tofoa till
Timor. Uppsala, J. Edmans enka, 1792. 12:o. 70,73-119,(1,2 blanka) s. Enkelt
men trevligt nyare marmorerat pappbd med ljusbrun titeletikett av skinn på
frampärmen. Det ursprungliga lite solkiga gråpappersomslaget medbundet.
Oskuren inlaga. Enstaka småfläckar. Titelbladet med svagt veck i nedre hörnet. En liten fläck mitt i texten på s. 61-68. På frampärmens insida den lite
barnsliga namnteckning för G. Z. Segerström daterad den 27 mars 1795 och
tillskriften ”Bibliotheket på Sjöholm”. Några till namnteckningar av G. Z.
och L. A. Segerström på bakre omslagets insida. Bra ex. 
*15000

Ferguson Bibliography of Australia 129.
Du Rietz Bibliotheca Polynesiana 90:
”almost unprocurable”. SWIM 2:46. Det
finns två olika varianter av detta tryck,
detta är en delvis omsatt variant där
Ödmanns kommentarer är inarbetade
som fotnoter i stället för att återfinnas
samlade på slutet. Översatt av Samuel
Ödmann. I sitt förord skriver denne
att han dels använt sig av Blighs egen
reseskildring, dels av två tyska översättningar av densamma. På sidorna 105-19
är ett appendix, ”Nyaste tidningar från
Otahiti”, vilket enligt Du Rietz är ”an
8.
abridgement in swedish of chapter 20 in
the first edition of Stockdale’s Botany Bay
volume 1789 [...]. This chapter deals with
Lady Penrhyn’s (captain William Sever)
visit to the Society Islands in 1788, the
account being compiled from John Watt’s
journal.” William Bligh (1754-1817) hade
gjort karriär inom marinen och tjänat för
kapten Cook innan han fick befäl över
skeppet Bounty 1787. Efter det bekanta
myteriet 1789 sattes Bligh och de män
som var lojala med honom på drift i en
mindre båt. Efter åtskilliga umbäranden
lyckades Bligh och hans män ta sig till ön
Timor i nuvarande Indonesien. Myteriet
och Blighs färd till Timor beskrivs i denna
skrift, den föregående resan och Blighs hemfärd från Timor till England utgavs på svenska
1795 i Uppsala, den gången var Carl Fredrik Landell ansvarig för översättningen. Den kallades ”första delen” med vilket avsågs att den kompletterade denna utgåva. Göran Zakarias
Segerström (1785-1827) påbörjade sina studier i Uppsala 1794 tillsammans med sin bror
Lars August Segerström (1782-1865).

9. DAL, N. Specimen biographicum de antiquariis sveciæ, in quo, Johannis
Hadorphii, Eliæ Brenneri & islandorum, curæ enarrantur. Sthlm, H. C.
Merckell, 1724. 4:o. (119) s. & 2 grav. porträtt. Titelsidan tryckt i rött och svart.
Nött samtida skinnbd med upphöjda bind och blank rygg med liten handskriven nummerlapp i nedersta fältet. Rödstänkta snitt. Defekt överst på ryggen och ett par minimala maskhål nederst. Några svaga lager- och fuktfläckar
i marginalerna. En fuktfläck i texten på några sidor i företalet. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9302. Fiske Icelandic collection s. 94-95.
Hesse Svensk numismatisk bibliografi 0256. Porträtten av Hadorph och Brenner är signerade ”C. H.” och av Claude Haton. Brenners porträtt användes 1731 även i andra upplagan av dennes ”Thesaurus nummorum”. Det avslutande kapitlet behandlar Jón Rúgman
och de andra islänningarna som arbetade åt Antikvitetskollegiet med att uppspåra, förvärva
och edera isländska handskrifter.

9.

9.

10. (EENBERG, J.) Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för
de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad och näst om
gränsande orter. Utur de förnämste swänske antiquarier sammandragen.
Med där til nödtorfftige figurer, samt särskilt en relation om sidste branden. Uppsala, J. H. Werner, 1703-04. Högsmal 12:o. Extra grav. titelblad,(35,1
blank),185,185-91,193-236 s.,extra utvikbart titelblad,1-54,(2 blanka) s. & 4
utvikbara träsnittsplr & 1 utvikbar stadskarta i träsnitt. Med träsnittsillustrationer i texten. Samtida ngt solkigt pergamentband med nyare oxblodsfärgad
titeletikett i marokäng, liksom gulddekor upp- och nedtill på ryggen från
1900-talets andra hälft. Rödstänkta snitt. Enstaka småfläckar. Stadskartan med
lång reva i en vikning och flera lagningar på baksidan samt med beskuren
planschnumrering. Sidorna 209-36 något bruntonade och svagt fuktfläckade.
Relationen om branden med svag fuktrand och det utvikbara extra titelbladet till den andra pagineringsföljden med lagningar i högra marginalen
och nedre hörnet. Med Olof Malmerfeldts namnteckning på titelbladet, Joh.
Henr. Schröders exlibris, Axel J. M. Lundebergs namnteckning daterad 1866
samt en oläslig namnteckning från 1874. Försättsbladet med noggrant präntad
ägaranteckning från 1824, delvis i runskrift. Med Nils Fries exlibris och hans
inköpsanteckning från Thulins antikvariat 1955 samt med Thulins maskinskrivna utvikbara kataloglapp inklistrad på bakpärmens insida. Bra ex. *8000

Bygdén Landskapet Upland och Stockholms stad s. 45. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 359. Teijler Bibliographia Upsaliensis 7433 och 8660. Bibliotheca
Rudbeckiana 768. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2771. Hesse Svensk numismatisk bibliografi 707. Med tryckt dedikation till prinsessorna Hedvig Sofia och Ulrika
Eleonora. Träsnitten i texten i den första pagineringsföljden avbildar Mora stenar, diverse
äldre mynt och sigill. Med ett företal av Olof Rudbeck d.ä. som också genomsett boken
före sin död. Innehåller bland annat en beskrivning över Uppsala universitetsbibliotek på
s. 51-84 och ett kapitel benämnt ”Rudbeckiorum, fadrens och sonens antique, och elliest
rare sakers beskrifwelse”. Med separat titelblad, paginering och arksignering återfinns i
slutet ”En utförlig relation, om den grufweliga eldzwåda och skada/ som sig tildrog med
Upsala stad den 16 maii, år 1702 då nästan hela den delen på östra sidan om åån/ och äfwen
snart hälften på wästra sidan/ med alle kyrkior/ kongl. slottet/ en academia, hospitalet, och
private huus större och smärre/ til tre fiärdedelar af staden/ innom 14 timars tid neder i
aska lades”. På det utvikbara extra titelbladet till denna del avbildas Uppsalabranden på ett
expressivt träsnitt. Bland annat kan vi läsa att Olof Rudbecks hus inte klarade sig så bra,
trots sin goda konstruktion: ”Allenast blef en underkammar behållen/ där sal. professorns
bibliothek inne war/ ty där war järndör och järnlucka för fönstret”. Johan Eenberg var
vice bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. När han i tretton års tid insupit det
”förgiftiga myckna bokdammet” sökte han i stället professuren i praktisk filosofi. Som
professor fick han även tid över för arbetet med denna beskrivning. Han avled 1709.
Olof Malmerfeldt (1763-1829) var stallmästare vid Uppsala universitet från 1793. Johan
Henrik Schröder (1791-1857) var universitetsbibliotekarie och professor i Uppsala samt en
framstående boksamlare. Hans bibliotek såldes på auktion 1866.

11.

11. En nyttigh bok/ om konnunga
styrilse och höfdinga/ fordom för
någre hundrade åhr/ af en förståndigh
swensk man skrifvin/ ock nu nyliga
framkommen/ och utaf framlidhne
salighe hoos gudhi martyren/ höglofligh hos oss uthi hele christenhetenne
i åminnelse. Den stormechtigeste
högborne förste och herre h. Gustaf
Adolf den andre och store/ Swerikes/
Göthes och Wendes konung/ storförste
til Finland/ hertigh uthi Estland och
Carelen/ herre utöfuer Ingermanland/
&c. fordom alles wår nådigeste konung/
&c. först öfwerläsin/ och efter h.k. m:tz
nådige befalning/ strax ord från ord
trykt blifvin/ och sedan imedlertijdh
medh torftige register förbettrad/ och
nu publicerat. (Uppsala, E. Mattsson),
1634. 4:o. (12),87,(1 blank,40) s. Alla
sidor med typografiskt ramverk och
titelsidan med en Bureussol. Fint halvpergamentbd från sent 1800-tal med rikt
guldornerad rygg och något nött röd titeletikett i skinn. Gammalt helt guldsnitt. Titelbladet med några små lagningar i marginalerna, andra bladet med
lagat hörn och tredje bladet med större uppfodrat hörn som har viss textförlust. Titelbladet med några anteckningar från början av 1800-talet. Några
gamla understrykningar i början. Nagg i övre marginalen på s. 57-87. Fint ex.
från Säbylund med Eugène Lewenhaupts exlibris. 
*10000

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 461-62. Utgiven av Johannes Bureus. ”Konnunga
styrilse” är en uppfostringslära för en ung kung skriven under svensk medeltid. Den 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. Manuskriptet kom i Bureus händer via
Johan Skytte och det stammar sannolikt ursprungligen från Vadstena kloster. Bureus hade
redan 1624 arbetet färdigt för utgivning och Gustav II Adolf hade tankar på att anbefalla
det för skolbruk. Det manuskript som Bureus använde sig av är i dag försvunnet och i
äldre tid ifrågasattes arbetets äkthet. I och med fyndet av det s.k. ”Vadstenafragmentet” i
Helsingfors senatsarkiv 1867 har dock verkets äkthet bestyrkts. Schück har kallat Bureus
utgåva ”vår första egentliga textedition”. Även om texten bygger på utländska förlagor är
den både språkligt och innehållsmässigt en mycket lyckad och självständigt hållen bearbetning. En ny upplaga utkom 1650 och en ny edition utgavs av Schefferus 1669.

12.

12. HÖGBERG, J. D. Svensk flora, innefattande Sveriges phanerogamvexter; med en kort, förberedande vextlära. För nybörjare utarbetad och
utgifven. Örebro, N. M. Lindh, 1843. 8:o. VIII,92,(4),1-296 s. & 3 litograferade
plr. Samtida läckert och välbevarat grönt mönsterpressat klbd med rikt
guldornerad rygg och stora kraftfullt blindpressade mittdekorer på pärmarna. Svartsprängda snitt. Försättsbladet fastklibbat mot pärmen upptill p.g.a. en
gammal bortriven auktionslapp. Delvis lagerfläckig, mest i övre marginalen.
Planscherna är i detta ex. inte delade utan finns på samma utvikbara kartongblad. Attraktivt exemplar. 
*1500
Krok Svensk botanisk litteratur 1. Förordet är daterat Uppsala den 1 maj 1843: ”Närvarande
arbete är ingalunda utgifvet i afsigt att öfverträffa de svenska floror vi förut hafva; det är
ämnadt att öfverlemnas åt landtmannen, nybörjaren och den olärde, som, med sinne för

naturens skönheter, ej kan undertrycka sin
vetgirighet utan önskar att litet närmare
känna botanikens väsende”. Johan Daniel
Högberg (1823-45) var apotekarlärling från
Strängnäs och avled endast tjugotvå år
gammal som student i Uppsala. Ändå hann
han utge flera diktsamlingar, en lärobok i
zoologi för nybörjare och ”Svenska colorerade fågelegg” 1840, alltså vid sjutton
års ålder.
13.

13. Kongl. Vetenskaps academiens
nya handlingar. Tom. I-IV. För år
1780-1783. Sthlm, J. G. Lange, 178083. 8:o. XVIII,323,(7) s. & 9 grav. plr. +
334,(8) s. & 7 grav. plr + 329,(7) s. &
1 utvikbar tryckt tabell & 9 grav. plr
+ 336 s. & 9 grav. plr. Både titelbladen och kvartalstitelbladen med graverade vinjetter. Fyra lätt nötta men
mycket eleganta samtida marmorerade skinnbd med upphöjda bind,
rikt guldornerade ryggar, oxblods
röda titeletiketter och mossgröna
deletiketter, bådadera av marokäng.
Pärmarna med guldtryckta ramverk
av bladslingor och blommor som
hörnstämplar. Svartpressad kantdekor och hela ciselerade guldsnitt. De första sidorna och s. 230-47 i första
volymen med smärre fuktfläckar i övre marginalen. Generellt bra inlagor som
dock är ställvis lagerfläckiga, främst i marginalerna. Plansch IV i årgång 1780
med en fem cm reva vid infästningen. Några andra planscher har liknande
men mindre revor. Frampärmarna med guldtryckt monogram ”P* H*” och
bakpärmarna med årtalet ”1784”. Gustaf Adolf Pyhlsons namnteckning på
försättsbladen. Mycket stilig svit. 
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Planscherna är delvis utvikbara, och kompletta enligt P. Thulins bibliografi.
”Vetenskapsakademiens handlingar” började utges 1739. I början av årgång 1780 återfinns
ett tvåsidigt företal där anledningen till begynnandet av en ny serie berörs: ”Ty som de
härtils utgifne vuxit til et antal af 40 tomer, af hvilka de förste äro uti boklådorna så utsålde,
at de ej mera stycke-vis kunna til köps erhållas, skulle en fullständig samling af dem med
tiden blifva altför dyr, om samma tomtal än vidare årligen ökades, hvarigenom månge
kunde afskräckas at sig dem vidare tilhandla”. Bland de många bidragsgivarna i dessa fyra
innehållsrika volymer märks Erik Acharius, Olof af Acrel, P. J. Bergius, Torbern Bergman,
Clas Bjerkander, Johan Fischerström, P. A. Gadd, A, J. Retzius, Sven Rinman, C.W. Scheele,
Anders Sparrman, C. P. Thunberg, Pehr Wargentin och Samuel Ödmann.

14.

14. LOCCENIUS, J. Politicarum dissertationum syntagma. Amsterdam,
apud I. Ianssonium, 1644. 12:o. Grav. titelblad,(22),540 s. Samtida pergamentbd med svagt upphöjda bind och handskriven ryggtitel. Röd- och blåstänkta
snitt. Ett fåtal småfläckar. Sjätte bladet med avrivet och uppfodrat nedre hörn
med några få bokstäver ifyllda för hand. Eftersättsbladet är delvis fastklibbat
mot bakpärmen. Med Hammerska bibliotekets exlibris och namnteckning A.
Lindhagen. Fint ex. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 531, som angivit både titeln från smutstitelbladet
och, som här, från det charmiga graverade titelbladet vilket föreställer tre skäggiga lärda
gubbar som tittar ned på titeln. Andra upplagan. Första upplagan utkom i Leiden 1637
under titeln ”De ordinantia republica, dissertationum libri quatuor.” Med tryckt dedikation till Axel Oxenstierna. ”Ett omfattande arbete i något, som kunde kallas statsklokhet”
(Lars Björne 1995). På sidorna 235-98 avtrycks och kommenteras två brev av Sallustius i
samma ämne. På sidorna 299-334 finns ”Respublicæ apum” där Loccenius jämför binas
samhällen med människornas statsbildningar: ”Apes naturâ sunt animalia sociabilia” - bin
är av naturen sociala djur. Juristen Arthur Lindhagen (1884-1950) blev hovrättsråd 1920,
justitieråd 1929 samt var president i Svea hovrätt 1946-50. Han var son till stadsplaneraren
Albert Lindhagen.

15. MAGNUS, J. Historia metropolitanae ecclesiae Upsalen. in regnis
Svetiae et Gothiae. A Ioanne Magno gotho sedis apostolicae legato, et eiusdem ecclesiae archi-episcopo collecta. Opera Olai Magni gothi eius fratri
in lucem edita. Rom, V. Luchini (respektive F. Mediolanensem de Ferrariis),
(1557)-1560. Folio. (16),179 s. Med en mängd fina initialer i träsnitt. Två

inklistrade tryckta rättelselappar i texten på s. 12. Nött och fläckigt gammalt
pergamentomslag med röd titeletikett i marokäng. Pergamentet med gamla
lagningar, mest i yttermarginalerna. Enstaka småfläckar och mindre fuktränder samt några smårevor i marginalerna. De fyra första bladen med maskhål
i yttre marginalen och några små maskhål på de följande. De två sista bladen
med maskhål med små textförluster. Litet hål i texten på s. 29-30 och 81-82
med små bokstavsförluter samt i marginalen på s. 173. Lagad reva i texten
på s. 67-68 och i yttermarginalen på s. 147-48. Med gammal vapenstpl nederst på titelsidan, antikvariatet C. E. Rappaports lilla etikett, Ivar Morssings
exlibris och Thore Virgins stpl samt Rolf Wistrands lilla exlibrisetikett. Ur
Kurt Winbergs bibliotek. Bra ex. 
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Collijn Sveriges bibliografi II, s. 269-70 (denne nämner inte de inklistrade rättelse
lapparna). Rudbeck Skrifter till Sveriges historia tryckta före år 1600, nr 1091. Warmholtz
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1885: ”räknas ibland de sälsyntaste svenska böcker”.
Andra editionen där titelblad och tre andra blad är omtryckta. I övrigt är 1557 års upplaga
återanvänd, vilken efter Olaus Magnus död samma år uppenbarligen till största delen blivit
liggande. Den trycktes i Birgittas hus i Rom. Detta ex. är av varianten med felaktig initial
på s. 163. Arbetet skrevs i Danzig 1536 som ett inlägg i reformationsstriden och behandlar
Uppsala ärkestifts historia med en biografisk förteckning över stiftets biskopar och många
avtryckta dokument. Den katolska kyrkans välgörande insatser för Sverige beskrivs i detalj.
Författaren är som vanligt mycket fantasifull, men Collijn menar att ”detta arbete ur historisk synpunkt är värdefullare än hans Historia de regibus”.

16. (OXENSTIERNA, J. G.) Skördarne. Poëme i nio sånger. Sthlm, J. P.
Lindh, 1796. 8:o. (20),190,(1 blank,1) s. Vackert samtida alrotsmarmorerat
skinnbd med rikt guldornerad rygg och mörkgrön titeletikett, guldtryckt
oxiderad kantdekor och gula snitt. Lätt blekt rygg och pärmarna med skrapskador. Något lagerfläckig. Axel Gabriel Oxenstiernas grav. exlibris ”AGO”
tryckt i ljusrött. Från Eka och sedan Säbylund. 
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Med en tryckt dedikation till G. F. Gyllenborg som var författarens morbror. Johan Gabriel
Oxenstiernas (1750-1818) mest berömda arbete och med motiv från skaldens hemtrakter
i Skenäs i Södermanland. Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö (1799-1839) var
kabinettskammarherre och slutligen överstelöjtnant. Han och författaren tillhörde olika
släktgrenar av den Oxenstiernska släkten.

17. PAULINUS GOTHUS, LAURENTIUS. Symbolum carolinum: thens
stormechtigste/ höghborne furstes och herres/ her Carls thens IX.des/
Swerigis/ göthers/ wenders/ finners carelers/ lappers i Norlanden/ the
cajaners och esters i Lifland/ etc. fordom konung (nw berömmeligste och
höghlofligste ihugkommelses) symbolum, Iehova solatium meum, gudh min
tröst: uthi then höghborne furstinnes och frws/ f. Sophies/ boren konungsdotter til Swerige/ furstinnes til Saxen/ Engern oc Westphalen/ etc. (nw
mere saliges i herranom) furstlige begraffning i Strängnäs domkyrkio/ then
22 aprilis/ anno 1612. Korteliga förklaradt och framstält. Sthlm, I. Meurer,
1613. 4:o. 40 s. Titelbladet tryckt i rött och svart. Med träsnitt på titelbladets
baksida. Brunt skinnbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och fyrdubbla
guldramar samt hörndekorationer på pärmarna (Arne Nilsson). Ryggen med
titeln: ”Sophia”. Fuktränder i övre marginalen och enstaka småfläckar. Ur
Arne Nilssons bibliotek. 
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Med ett inledande epitafium över Karl IX. Sofia (1547-1611) var dotter till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud. Biskopen i Strängnäs
Laurentius Paulinus Gothus skriver inledningsvis att man ”i gåår”
den 21 april varit samlade för att begrava Karl IX som avlidit den 30
oktober 1611. Nu hade man åter samlats för att begrava hans syster
Sofia som avlidit på Ekolsund den 17 mars 1611. De begravdes bägge
i Stegeborgska gravkammaren i Strängnäs domkyrka. Skriften är i
huvudsak en teologisk betraktelse över ”Psaltarens” ord ”Gudh min
tröst” - Karl IX:s valspråk - med hänvisningar till Karl IX:s och Sofias
liv. I en passage återges konungens ord till sina hovpredikanter på
Väsby gård när han såg Halleys komet 1607: ”Jagh weet wäl, at såsom
cometer sig yppade för min salige herfaders och herbroders k. Johans,
&c dödelige affgång, så är och thenne cometen itt wist tekn och förbudh, at mine dagar äro snart räknade, och tijden fast nalkas at iagh
skal skilias ifrå thenna bullersamma werldenne”. Herman Lundström
skriver i biografin över Paulinus Gothus att det i själva verket var
denne som kallades till konungen för att tolka kometen. Karl IX
var så pass nöjd med Paulinus Gothus uttolkning så att han beordrade honom att skriva ett traktat om kometer. Det var färdig redan
påföljande år, men trycktes först 1613 under titeln ”Cometoscopia”.
Paulinus Gothus hade redan i januari 1612 i samband med att det
kungliga liket befann sig i Nyköping sammanställt en biblisk betraktelse, ”Iosiæ then femtonde juda konungz historia”, tryckt 1613.

18. SJÖBERG, N. L. Skaldestycken. Sthlm, A. Zetterberg,
1796. 8:o. XVI,165 s. Vackert samtida alrotsmarmorerat skinnbd med rikt guldornerad rygg och mörkgrön
titeletikett, guldtryckt oxiderad kantdekor och gula snittt.
Pärmarna med skrapskador. Något lagerfläckig. Axel
Gabriel Oxenstiernas grav. exlibris ”AGO” tryckt i ljusrött.
Från Eka och sedan Säbylund. 
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Nils Lorens Sjöberg (1754-1822), den förste innehavaren av stol nr 18
i Svenska akademien, diskuterar i förordet svensk verslära och uttals
principer. Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö (1799-1839)
var kabinettskammarherre och slutligen överstelöjtnant. Han och
författaren tillhörde olika släktgrenar av den Oxenstiernska släkten.
Hans änka förde delar av biblioteket på Eka till Säbylund.

19. SPRENGEL, C. Om växternas byggnad och natur. Öfversättning af
H. M. Rönnow med företal af professor C. A. Agardh. Uppsala, Palmblad &
c., 1820. 8:o. VIII,152,(7) s. & 5 grav. plr, delvis med handkolorering. Samtida
hfrbd guldornerad lätt flammig och blekt rygg samt tegelbrun titeletikett.
Gula snitt och alrotsmarmorerade pärmpapper. En liten bläckfläck på s. 9
och en minimal rostfläck på s. 143. Med A. G. Tamms samtida namnteckning,
Margaretha Cronstedts och Nils Fries respektive exlibris samt den senares
diskreta inköpsanteckning. Fint ex. 
*2000
Krok Sveriges botaniska litteratur 4. Den första planschen är signerad J. G. Ruckman.
Kurt (Curtius i latiniserad form) Polycarp Joachim Sprengel (1766-1833) var tysk läkare
och botaniker. Han ska inte förväxlas med den av eftervärlden mer kända farbrodern,
naturalhistorikern och blombiologins grundare, Christian Konrad Sprengel (1750-1816).
Översättningen är gjord ur hans arbete ”Von dem Bau der Natur Gewächse” som
trycktes första gången i Halle 1812. Översättningen är selektiv då originalets huvudtext överskrider 640 sidor. Kurt Sprengel invaldes 1810 som utländsk ledamot i svenska
Vetenskapsakademien.

16 & 18.

20. Stycken, til befrämjande af rätta begrep om philosophien, dess
ändamål och närvarande tilstånd, utgifne af Daniel Boëthius. Uppsala, J. F.
Edman, 1794. 8:o. (4),148 s. Samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad
rygg och rosa titeletikett. Rödstänkta snitt. Ryggen med några små nötningar.
Fint och trevligt ex. med Kungliga bibliotekets diskreta duplettmarkering i
blyerts. 
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Enligt företalet är fyra av verkets fem uppsatser översatta ur ”Beyträge zur Geschichte der
Philosophie” som utgavs av Fülleborn i Breslau. Den femte uppsatsen ”Utväg til öfverensstämmelse emellan undervisningen i philosophien vid rikets lägre och högre lärosäten” är
skriven av utgivaren. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”B. hade i okt. 1794 färdig den
första av Kants anda präglade boken på svenska, »Stycken til befrämjande af rätta begrep
om philosophien»”. Den följdes av en motskrift av P. N. Christiernin följande år, vilket
startade en livlig fortsatt debatt.

21. Svenska Patriotiska sällskapets handlingar. I-VI. Sthlm, J. G. Lange (t.o.m.
V:1) respektive Kongl. tryckeriet (V:2-3) respektive P. A. Brodin (VI), 177082. 8:o. (2),XXXII,(2),159,(1) + (8),161-342,(1) + VII,(1),333,(1) + (8),250,(2
blanka),251-370 s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),248 s. & 3 utvikbara grav.
plr & 2 utvikbara tryckta tabeller. Sidorna 179-80 är också en utvikbar tryckt
tabell + 134,(1) + 216,(1) + 126 s. & 3 tryckta tabeller varav 2 utvikbara &
1 utvikbar grav. karta. Med grav. titelvinjetter. + Kongl maj:ts nådige stadfästelse uppå svenska Patriotiska sällskapets grund-reglor; gifven Stockholm,
i rådkammaren den 12 februarii 1772. Sthlm, J. G. Lange, 1773. 8:o. 36 s. Sex
vackra samtida hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar, benfärgade titeletiketter, svarta nummerskyltar och röda snitt. Ryggarna lätt blekta
och sista volymens nummerskylt lite repig. I del I:1 ett bortrivet nedre hörn
på s. 85 med bokstavsförlust, sporadiska fläckar och ganska solkig på s. 14546 samt enstaka förstrykningar i blyerts. Solkfläckar på s. 287 i del I:2 liksom
även på s. 189 i del III:2. Liten fuktfläck i övre marginalen på s. 255-350 i del
III:3. Del V genomgående nära skuren i nedre marginalen. I sista delen några
förstrykningar och kartan med en liten reva. Sidorna 179-80 i del IV:1 är
hämtade ur ett annat exemplar och fint insatta. Med Axel Hermelins namnteckning daterad 1869 och Joseph Hermelins från 1916 samt Bror Oijers exlibris och namnteckning daterad 1967. Ovanlig komplett! 
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Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen hänvisar till en rad uppsatser i handlingarna.
Titelvinjetterna är signerade av Lantingshausen respektive Snack. Del I upptas i sin helhet
av Adolph Modeers ”Försök til en allmän historia om Svea rikes handel”. Därutöver ingår
en rad intressanta uppsatser med anknytning till nationalekonomi, lantbruk och hushållning, t.ex. ”Om Vesterbottns och lappmarkens upodling” av F. Fryxell, ”Svar på frågan:
huru skall allmogen på slättbygden, bäst upmuntras och förmås til skogsplantering” av C.
G. Nordström, O. Hindbeck och E. G. Liedbeck, ”Beskrifning om tilståndet i den svenska
skärgården, i anseende til landtbruket” av M. Blix, ”Om förmon och nödvändigheten
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af sjömagt, försvaret af Svea rikes gränsor til sjöss, samt marinierens bättre öfning” av
J. Nordenankar, ”Oförgripeliga tankar, om Dal-orten och dal-folket” av M. Biuggren,
”Tankar öfver beskaffenheten af et upodlings-sällskap genom actier” av von Storch, ”Någre
anledningar til hushållningens uphjelpande uti Dalarne” av J. F. Angerstein, ”Undersökning
om Svea rikes folkmängd” av A. Modéer, ”Om orsakerne til det mycket i vår tid förökta
tiggeriet, samt medlen, hvarigenom det tyckes kunna hämmas och förminskas” av S. Hof,
”Berättelse angående pommerska hushållningen” av A. G. Barchæus, ”Om landtbrukets
öden i Sverige” av F. Mozelius, ”Tankar angående jordbrukets uphjelpande uti Savolax,
Carelen och en del af Tawastland” av C. Weber och ”Samlingar til svenska åkerbruks och
sädes historien” av E. Jörlin samt flera inlägg i debatten om den nationella klädedräkten.
Sista delen omfattar ”Den systematisk-practiske och theoretiske landt-hushållaren” av A.
Forssenius samt ”Svar på den utsatta frågan: angående skogsskötseln? af h:r Brüel, OberForster i Hanover” och en avslutande kommentar av Johan Fischerström.

22. TOPHAM, E. Bref om Skottland. Öfversättning från tyskan. Sthlm, J. A.
Carlbohm, 1798. 8:o. (4),164 s. + FORTIS, ALBERT. Bref om Morlackerna.
Öfwersatte af Samuel Ödmann. Göteborg, S. Norberg, 1792. 8:o. 64 s. Samtida
grönt hfrbd med guldlinjerad rygg och beige titeletikett. Gula snitt. Ryggen
med småfläckar och ett par minimala skador. Försättsblad med lagningar
överst och småfläckar. Vertikalt smalt fuktstråk på s. 11-12 och 27-28 i del I.
Carl Jacob af Nordins namnteckning och Carl Gustaf Lewenhaupts blåstpl
med lejonhuvudet. Trevligt ex. 
*3500

Första arbetet översatt av Samuel Ödmann som också författat förordet i vilket framgår
att boken översattes via en tysk översättning tryckt i Leipzig 1777. Det engelska originalet
hade året innan utgivits i London under titeln: ”Letters from Edinburgh, 1774 and 1775,
containing some observations on the diversions, customs, manners, and laws of the Scotch
nation”. Andra arbetet är översatt från ”Viaggio in Dalmatia” som utkom 1774 och rör
enligt Ödmanns företal en ”hos oss aldeles okänd nation”. Morlackerna hör enligt arbetet
till ”den stora illyriska nationen” och bebo ”de täcka dalarne uti Kotar, längs åt floderna
Kerka, Cettina, Naventa, och öfwer det inre Dalmatiens berg” i nuvarande Kroatien.
Arbetet berör även Bosnien och sydslaviska förhållanden i allmänhet. Innehåller bland
annat översättningen ”Skaldeqwäde om Hassan Agas ädelsinnade makas död” på s. 62-64.

23. TREMOILLE, H.-C. de la. Mémoires
de Henri-Charles de la Tremoille, prince
de Tarente. Liege, J. F. Bassompierre, 1767.
8:o. LXXII,380,(12) s. Titelbladet tryckt
i rött och svart. Samtida nött marmorerat skinnbd med rikt guldornerad rygg,
23.
mörkröd titeletikett av marokäng, blindpressade enkla ramlinjer på pärmarna, svart
pressad kantdekor och röda snitt. Ryggen
med småskador både upp- och nedtill. Hårt
nött och delvis sprucken i främre falsen
samt något nött i bakre falsen. Frampärmen
med Karl XIII:s förgyllda pärmstpl med två
korslagda C under kunglig krona. Titelbladet med Karl XV:s stora blå stpl. På
försättsbladet blyertsanteckning av Henrik Alm från 1960: ”Min farfars fadder
in memoriam”. 
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Sjögren Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken nr 13, figur 239 för Karl XIII:s
pärmexlibris och nr 46, figur 440 för Karl XV:s stämpel. Utgiven av Henri Griffet.
Henri-Charles de la Tremoille (1620-1672) var hertig av Tarent. Han var gift med Emelie,
prinsessa av Hessen-Kassel och Fredrik av Hessens syster. Hon var den blivande kung Karl
X Gustavs älskarinna i Tyskland 1648-50.

24. WALLERIUS, J. G. Tankar om verldenes, i synnerhet jordenes, danande och ändring. Sthlm, H. Fougt, 1776. 8:o. (6),183,(1 blank,4) s. & 1
utvikbar grav. plansch. Fougts tryckarmärke i träsnitt på titelsidan. Obetydligt
nött samtida hfrbd med upphöjda bind, vackert och rikt guldornerad rygg
samt tegelbrun titeletikett. Röda glättade snitt. Ryggen obetydligt ruggad
allra överst. Ett fåtal lager- och småfläckar, t.ex. på försättsbladet och de första
opaginerade sidorna samt i övre marginalen på s. 9-16 och 174-77. Delvis på
blåtonat papper. Fint ex. 
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Med Henrik Fougts tryckarmärke på titelsidan. I detta berömda men även för sin tid
omoderna geologiska arbete försökte Wallerius med hjälp av de nya vetenskaperna att
förklara världens uppkomst utifrån gamla testamentet. Wallerius argumenterar för att
världen skapats ur vatten och ljus (motsvarande första Moseboks himmel och jord) och
åberopar bland annat en mängd tänkare ur den mystiska traditionen. Frängsmyr ser arbetet
som ”ett levande exempel på den underströmning av mystik som kännetecknar det
förnuftsinriktade 1700-talet.” Boken blev också uppskattad i sin samtid och översattes till
band annat tyska, franska och italienska. En latinsk utgåva utkom 1779.

25.

25. ÖDMANN, S. Hågkomster från hembygden och skolan. 1. Ett prest
hus i Småland från förra århundradet. 2. Skolan i Wexiö, för sextio år sedan.
Andra upplagan. Uppsala, Palmblad & c., 1830. Stor 12:o. 108 s. Läckert litet
marmorerat hfrbd från 1900-talets första hälft med upphöjda bind, rikt guldoch blindpressad ryggdekor och röd titeletikett samt guldprickad linjedekor
runt de marmorerade pärmpapperena. Övre guldsnitt. Helt obetydligt blekt
rygg. lätta småfläckar på s. 52-53. Fint ex. med Nils Fries exlibris och diskret
inköpsanteckning. 
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Setterwall Svensk historisk bibliografi 6514. Cappelin Anteckningar till en småländsk
biografi s. 121. Wingborg Litteratur om Växjö 302. Första upplagan utkom samma år och
följdes av nya utgåvor 1842, 1861 och 1888. Utgivare var C. G. Rogberg. ”Ett presthus i
Småland” skrevs ursprungligen som en slags tröst åt vännen E. M. Fant då denne förlorat
sin maka 1801. Manuskriptet tillhörde Fant och hans släkting Rogberg gav ut det efter
Ödmanns bortgång. ”Skolan i Wexiö” skrevs sannolikt ca 1805. ”Ett presthus i Småland”
översattes till danska av Molbech och trycktes 1834 i ”Dansk ugeskrift”.

