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

Hej!

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter 
från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och 
konsthantverk från perioden 1885–1965 med start i opponenternas utställ-

ningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
Flera kataloger dokumenterar konst och konsthantverk som visades på olika stora 

svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, Göte-
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.

Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också  
i urvalet.

Med vänliga hälsningar! 

mats rehnström
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Äldre rara böcker
4:e november 2019

I detta nyhetsbrev presenteras bland annat ett tiotal olika verk med handkolorerade 
illustrationer, huvudsakligen rörande botanik, zoologi och medicin. Linnélärjung-
en Sven Hedins två arbeten om smittkoppor tillhör de tidigaste svenska arbetena 

som beskriver Edward Jenners epokgörande vaccinationsmetod och de första med 
illustrationer. Charmiga är den zoologiska barnboken Djur-kabinett av Cornelius med 
handkolorerade graverade planscher och Bonde-stolpe av Wulfschmidt med handkolo-
rerade träsnittsillustrationer.

Ett ståtligt exemplar av Commines historik över Frankrikes historia under 1400-talets 
andra hälft är tryckt 1624 och därmed den äldsta boken i nyhetsbrevet. Arbetet ingår i 
Eric Schroderus omfångsrika översättargärning, som är ett intressant samlarområde 
bara i sig själv.

Två arbeten av krigshistorikern och politikern Julius Mankell kommer båda ur R. M. 
Klinckowströms bibliotek på Stafsund och har sedan tillhört Henning Mankell.

Med vänliga hälsningar!



1. BATEMAN, (T. B.). Praktisk afhandling om hudens sjukdomar, efter 
Willan’s system. Enligt den af Thomson besörjda, af Calmann på tyska öfver-
satta samt af Blasius med anmärkningar försedda sjunde upplagan, utgifven på 
svenska af Ernest Swartz. Med en i färger tryckt tafla, föreställande hudsjuk-
domarnas hufvudsakliga former. Sthlm, Z. Hæggström, 1838. 8:o. XIV,(2),384 s. 
& 1 handkolorerad och färgtryckt grav. plansch. Samtida obetydligt nött brunt 
hfrbd med guldlinjerad rygg. Blekgula snitt. Ryggen lite blekt och med mind-
re skinnreva vid främre ytterfalsen. Frontespisen med skyddspapper av perga-
myn. Namnteckning L. Åman daterad 1850 på försättsbladet. Fint ex.  *2250
Den vackra men något makabra planschen är graverad av Ruckman och visar hudsjukdom-
arnas åtta klasser i åtta kvadratiska bilder. Det engelska originalet, ”A practical synopsis of 
cutaneous diseases”, utkom första gången 1813. Thomas Bateman (1778-1821) var brittisk 
läkare och föregångare inom hudsjukdomars klassificering där han vidareutvecklade sin 
lärare Robert Willans system.
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2. BILLBERG, G. J. Ekonomisk 
botanik, för landtbruk, trädgår-
dar och apotek. I-II. Sthlm, C. 
Delén, 1815-16. 8:o. (18) s. & 6 
handkolorerade grav. plr + (12) 
s. & 6 handkolorerade grav. plr. 
Två häften med tryckta omslag. 
Obetydliga småskador i ryggarna. 
Första häftets textblad med svag 
fuktrand i övre marginalen. Fint 
ex.  *4500
Krok Svensk botanisk litteratur 3. Allt 
som utkom. Planscherna graverade av 
Ruckman efter Palmstruchs förlagor. 
”Ekonomisk botanik” var tänkt som ett 
komplement rörande de odlade växt erna 
till Palmstruchs ”Svensk botanik”. Det 
skulle omfatta ”5-6 tomers vidd” med 
12 häften i varje. De utkomna delarna 
behandlar bland annat hästkastanj, snö-
dropp, kinesisk aster, digitalis, lin, solros 
och tobaksblomma.

3. BRELIN, J. Beskrifning öfver 
en äfventyrlig resa til och ifrån 
Ost-Indien, Södra America, och 
en del af Europa, åren 1755, 56, och 

57. Uppsala, Kongl. acad. tryckeriet, 1758. 8:o. (12),144,(5) s. Med avbildningar 
av kinesiska tecken i texten på s. 48-49. Häftad i samtida blått klistermar-
morerat pappomslag med lite senare handskriven titeletikett. Omslagsryggen 
nött, ytterfalsarna hårt nötta och ytligt spruckna. Delvis lagerfläckig,  främst i 
marginalerna. Dedikationsbladen i början mer fläckade. På frampärmens insi-
da en bortskrapad samtida bläcknamnteckning samt en datering i blyerts ”8 
sept 1842”.  *12500
Löwendahl China illustrata 492 med felaktig kollationering. På slutet återfinns avtryckta 
brev från F. Angerstein respektive Maria E. Aspgreen. Johan Brelin (1734-82) avreste i 
januari 1755 till Kina med Ostindiska kompaniets skepp Sophia Albertina under kapten 
Carl Gustav Lehmans befäl. Hemresan från Kina blev lång och omständlig. Brelin gick 
vilse, bröt foten och blev akterseglad på den obebodda ön Ascension väster om Afrika. 
Han fruktade ”en död som kan med skäl kan kallas den svåraste”, men räddades i sista 
stund av ett franskt fartyg. Med bruten mast tog de sig till Brasilien och sedan vidare mot 
Portugal där Brelin en kort tid misstänktes vara spion. Utfattig genomlevde han en vinter 
i Amsterdam innan han i april 1757 kunde återvända till Sverige. I Stockholm fann Brelin 
att han ”blifvit redan såsom döde begråtne” och att hans anhöriga ännu bar sorgedräkt 
för hans skull. Hans strapatsrika skildring präglas likväl av ett gott humör och ett öppet 
sinnelag. Resebeskrivningen utgavs i faksimil 1973.
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4. (CHARLES, H. R.?) Neuf pas 
autour de ma chambre. Tournée 
sentimentale, dédiée aux amateurs 
d’un exercice modéré. H. R. C. 
Sthlm, C. Deleen, 1816. 8:o. (4),113 
s. & 1 grav. plansch. Elegant sam-
tida alrotsmarmorerat skinnbd med 
gulddekorerad rygg, tegelbrun 
titeletikett och ramtryck i guldsling-
or på pärmarna. Gula snitt. Någon 
enstaka fläck. Inklistrad formklippt 
dedikationslapp på franska från för-
fattaren ”a son excellence monsieur 
le comte Mœrner” [=Mörner]. Med 
J. O. Wedbergs och Harald Wiens på 
Löberöd exlibris. Mycket fint pre-
sentex.  *3500
Antagligen utgiven av L. Paban. Som författare har angivits H. R. Charles eller Charon/
Caron. Reseberättelse i samma kategori som de Maistres ”Voyage autour de ma chambre” 
där författaren gör en resa i sitt rum, vilken inspirerar honom till allsköns reflektioner, 
dikter och gåtor. Här finns bland annat betraktelser över svenska och engelska regenter, 
ett akrostikon över svenska tronföljare, skildringar av författarens byrå, bord, spegel, port-
monnä och egen mor. Den graverade planschen hör till s. 63, men är bunden i början. Den 
föreställer ett antikt klätt sällskap som på en pegasus rygg flyger över ett landskap med 
berg, hus, väderkvarnar, vatten och båtar. Dedikationen är sannolikt ställd till Carl Mörner 
(1755-1821) som 1814 utnämndes till en av rikets herrar och 1812-16 var överståthållare i 
Stockholm och 1816-18 riksståthållare I Norge

5. COMMINES, P. de. Grundelighe beskrifwelse om allehanda wich-
tige handlingar/ som emellan konung Ludwijk then elleffte/ medh thet 
nampnet/ aff Frankrijke/ och then nampnkunnige krijgshiälten hertigh 
Carl aff Burgund/ som kallas then strijdhsamme: sedan och hwadh sigh uthi 
konung Carl then ottondes aff Franckrijke regiments tijdh/ räknandes ifrån 
åhr 1464 in til 1497 effter Christi börd/ uthi Frankrijke och Engeland/ uthi 
Burgund och Nederland/ thesslijkes uthi Italien om konungerijket Neapolis/ 
sigh hafwer förluppit och tildraghit. Medh een widhängd förklaring widh 
endan uthi thenna boken/ om någre saker/ hwarigenom närwarande historia 
må thess bättre kunna förstås. Uthtolkat och förswenskat aff Erico Schrodero. 
Sthlm, I. Meurer, 1624. Folio. (8),407,(1 blank,15) s. Titelsidan tryckt i rött och 
svart samt med det svenska riksvapnet. Samtida marokängbd med upphöjda 
bind och oxiderade ryggdekorationer, mitt- och hörnstämplar samt ram linjer 
på pärmarna. Stänkta snitt. Liten skada nederst på ryggen. En del smärre mask-
angrepp på pärmar, falsar och insidan av främre pärmen samt försättsbladet. 
Genomgående bra inlaga. Enstaka marginalanteckningar. Några bläckfläckar i 
yttermarginalen på s. 205 och 219. Fuktfläckar i nedre yttre hörnet på s. 347-
74 och sporadiskt därefter. Fint ex.  *9000
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 183. Översättaren Ericus Schroderus (1575-1647) var 
tillsammans med brodern Johan Skytte lärare åt prins Karl Filip och utsågs 1612 till korrek-
tor över kronans tryck med tillägget att han skulle låta översätta sådant som kunde anses 
nödvändigt och nyttigt, vilket 1622 befästes med titeln translator regius. Han grundade 
senast 1634 ett eget tryckeri och agerade själv förläggare för många av sina översättningar 
med hjälp av frikostiga anslag från statskassan, genom den så kallade ”bibeltryckstunnan”. 
”Svenskt biografiskt lexikon” skriver att det är troligt att Schroderus ensam gav upphov 
till fler trycksidor än vad som sammanlagts hade tryckts i Sverige under hela 1500-talet! 
Commines krönikor, som första gången trycktes tillsammans 1540, har, vilket Hierta menar, 
givit författaren rangen av ”den nyare tidens förste verklige historieskrifvare”.

6. (CORNELIUS, H. M.) Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver 
märkvärdiga och nyttiga inhemska och utländska djur; till ungdomens nytta 
och nöje utgifven. Öfversättning med förändringar och tillägg, af H. M. C. 
Med 12 kopparstick. Sthlm, J. Hörberg, 1828. Tvär-8:o. Handkolorerat extra 
grav. titelblad,103,(1) s. & 12 handkolorerade grav. plr. Samtida orangemar-
morerat pappbd. Ryggen med ytliga sprickor och avskavt papper upp- och 
lite nagg nedtill. Hörnen lite stötta. Texten ställvis obetydligt lager- och små-
fläckig. Nagg i nedre marginalen på s. 45-46. Bladet s. 71-72 med solkig och 
skadad övre marginal lagad med pergamyn. Eva Rodhes och Maya Nymanns 
gemensamma exlibris med mottot ”Läs allt. Pröfva tusenfalt” med motiv av 
en familj med fyra välartade barn som sitter ute i naturen i halvmånens sken. 
Bra ex.  *12500
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Klingberg Kronologisk bibliografi över barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 
1828:8. Sista opaginerade sidan med förlagsreklam. Det graverade titelbladet signerat ”C. 
J. Billmark aqu. fort.” De vackra planscherna avbildar trumslagande harar, bobyggande 
bävrar, spinnrocksspinnande hundar och barnrövande gamar. Dal skriver: ”Boken fanns att 
köpa okolorerad, med ’svarta figurer’, eller kolorerad”. Billmark (1804-70) var åren 1825-28 
elev vid Konstakademien i Stockholm.

7. (EDELCRANTZ, A. N.) Svensk folk-sång. Sthlm, Kongl. privil. not-
tryckeriet, 1805. Tvär-8:o. (3) s. grav. musik och text. Fint oskuret ex.  *3000
För fyrstämmig kör med piano. Detta var Sveriges nationalsång före ”Du gamla, du fria”. 
Den trycktes  i flera upplagor. Melodien är densamma som Storbritanniens ”God save the 
king”, och texten börjar också ”Bevara, gud! vår kung!”.

8. (FLYGARE)-CARLÉN, EMILIE. Romanhjeltinnan. Novell. Sthlm, 
Östlund & Berling, 1849. 8:o. 383 s. Hfrbd med svagt upphöjda bind, 
guldornerad rygg och mörkgrön titeletikett (Hedberg). Marmorerade snitt. 
Ryggen blekt och lite solkig. Enstaka fläckar, t.ex. en liten bläckfläck på andra 
bladet som även syns på titelbladet. Gustaf Bernströms guldpressade pärmex-
libris.  *2000
Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska litteraturen s. 73. Furuland Bibliografi över 
svenska skönlitterära häftesserier O:26. Utkom häftesvis i Östlund & Berlings ”Original-
bibliothek”. Ett omtryck utkom i Borgå samma år och romanen översattes till danska, 
franska, holländska och tyska.
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9. HEDIN, S. Kopporna kunna utrotas eller vaccinationen til sina lyck-
ligaste följder. Korrt afhandling med illuminerade tabeller. Sthlm, H. A. 
Nordström, 1802. 8:o. (4),24,(4) s. & 2 utvikbara handkolorerade grav. plr 
tryckta i röd ton. Marmorerat pappbd med mörkröd titeletikett (Hedberg). 
Den lätt gulnade ryggen lite nött upp- och nedtill. Inlagan lager- och små-
fläckig på sina håll och med spricka i häftningen mellan s. 18 och 19. Bandet 
håller dock ihop. Med samtida namnteckning ”Fleetwood”.  *6000
Bibliotheca Walleriana 4187. Trycktes i 1000 exemplar, varav 600 utdelades gratis. 1808 
återkom Hedin till ämnet i ett stort ettbladstryck med titeln ”Om smitt-koppor och för-
waringsmedel deremot”. Det åtföljdes av en graverad plansch.

10. HEDIN, S. Om smitt-koppor och förwaringsmedel deremot. 
[=rubrik]. Sthlm, H. A. Nordström, 1808. Stor folio i tvärformat. (1) s. & 1 
färgtryckt och handkolorerad grav. plansch som är tänkt att delas upp i två, 
numrerade 1 och 2. Oskuret ex. som är vikt en gång och lite nött i vecket. 
Planschen är ovikt.  *7500
Plansch 1 är nygraverad och plansch 2 omgraverad jämfört med planscherna i författarens 
”Kopporna kunna utrotas” från 1802.

11. KÖRNER, M. [Skandinaviska däggdjur tecknade efter naturen, litho-
grafierade, tryckte och utgifne. Lund, M. Körner, 1855. Stor 4:o]. 22 okolo-
rerade litograferade plr. Lösa planscher med en del lagerfläckar och enstaka 
småfläckar.  *4000
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Nissen Die zoologische 
Buchi l lus t ra t ion 2276. 
För att kunna producera 
Nilssons ”Il luminerade 
figu rer” startade Körner 
tillsammans med denne ett 
litografiskt tryckeri 1831, 
där senare planscherna till 
”Skandinaviska foglar” 1839-
46 och föreliggande arbete 
trycktes. Tanken var att nå 
ut även till dem som inte 
hade råd med det dyrbara 
praktverket. Flera svenska 
däggdjur avbildas här, enligt 
Björn Dal, för första gången. 
Detta är en uppsättning av 
planscherna utan den tänkta 
handkoloreringen.

12 . KÖRNER, M. 
Skandinaviska dägg-
djur tecknade efter 
naturen , l ithografi-
erade, tryckte och utgif-
ne. Lund, M. Körner 
respek tive Berlingska 

boktryckeriet, 1855. 4:o. Litograferat titelblad,6 s. & 22 handkolorerade lito-
graferade plr. + KÖRNER, M. Skandinaviska foglar tecknade efter naturen, 
lithografierade och utgifne. Lund, M. Körner respektive N. P. Lundbergs bok-
tryckeri, 1839-46. 4:o. Litograferat titelblad,(2),22,(2) s. & 62 handkolorerade 
litograferade plr. Samtida blått mönsterpressat och gulddekorerat klbd som 
har en guldpressad jaktscen med två vargar och en hund på frampärmen. 
Nötta ytterfalsar med småskador upp- och nedtill. Främre nedre pärmhör-
net med skada. Snitten är delvis förgyllda på ovanligt vis med tre slingriga 
blomsterornament på varje snitt. Något lös i bindningen. Sista textbladet i 
däggdjuren med lång och tråkigt lagad reva. Planscherna med enstaka fläckar. 
Större fläck i marginalen på däggdjursplanscherna 6 och 7 samt fågelplansch-
erna 41 och 42. Titelbladet till fåglarna med lång reva i ryggmarginalen och 
en kortare reva i ryggmarginalen på plansch 7. Fågelplanscherna är handn-
umrerade i bläck och dessutom försedda med nummer för varje fågel jämte 
en numrering i bråkform från 1/6 på första planschen till 2/563 på den sista. 
Dessa nummer hänvisar till Sven Nilssons ”Skandinavisk fauna. Foglarna” 
enligt förordet. Namnteckning H. Schveder. Inklistrad bokhandelsetikett från 
Quidings antikvariat i Lund.  *10000
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Nissen Die zoologische Buchillustration 
2276 för första arbetet och Nissen Die 
illustrierten Vogelbücher 525 respektive 
Friesen Öfversigt af Sveriges orni-
thologiska litteratur s. 11 för det andra 
arbetet. Det andra arbetet utkom i tio 
häften. Det har det ovanliga dedika-
tionsbladet som är ställt till Axel Gustaf 
Gyllenkrok. Björn Dal spekulerar i 
om titelbladets motiv kan vara hämtat 
från Gyllenkroks vinterbostad i Lund. 
Gyllenkrok hade bekostat arbetet, och 
redan på 1820-talet uppmuntrat den 
unga konstnären Körner ”med en 
svensk ducat”. För att kunna producera 
Nilssons ”Illuminerade figurer” startade 
Körner tillsammans med författaren 
ett litografiskt tryckeri 1831, där sena-
re planscherna till båda dessa arbeten 
trycktes. Tanken var att nå ut även till 
de som inte hade råd med det dyrbara 
praktverket. Enligt Dal är detta första 
gången som den skandinaviska fågel-
faunan presenteras på bild i sin helhet och även många däggdjur avbildas för första gången.

13. MANKELL, J. Hvilket bör ändamålet vara med Stockholms 
befästande? Några undersökningar svenska folket tillegnade. Sthlm, N. 
Marcus, 1859. 8:o. (4),115 s. Häftad i gult tryckt omslag. Oskuren. En del dis-
kreta anteckningar och markeringar i blyerts. Enstaka lager- och småfläckar. 

Fint ex. från Stafsund med dedikation till R. 
M. Klinckowström på främre omslagets insi-
da. Ur Henning Mankells bibliotek.  *1500
Akrell Stockholmiana 1099. Skriften är inte bara ett 
inlägg i dagspolitiken utan innehåller även en över-
sikt av befästningskonstens historia. Mankell och 
Klinckowström samarbetade i olika krigshistoriska 
utgivningsprojekt. Julius Mankell (1828-97) var krig-
shistoriker och politiker med militära frågor som sin 
specialitet. Hans idag mest kända verk är plansch-
verket ”Svenska arméens och flottans nuvarande 
uniformer” 1862-64.

14. (MANKELL, J.) Studier öfver svenska 
skärgårds-flottans historia, krigssätt och 
användande vid Sveriges försvar. Af en infan-
teri-officer. Med 14 i texten intryckta planer 
och 4 öfversigtskartor. Sthlm, Hörbergska 
boktryckeriet, 1855. 8:o. VIII,328,(1) s. & 4 
utvikbara litograferade kartor. Häftad med 
tryckt blekrosa omslag. Ryggen med hand-

13.
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skriven titel och omslaget med några smårevor. Oskuren. Inlagan lätt lager-
fläckig. Några marginalanteckningar i blyerts på s. 32-34 och 40. Sista kartan 
med en liten reva i vikningen. Med dedikation till och med R. Klinckowströms 
namnteckning. Från Stafsund och ur Henning Mankells bibliotek.  *3500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5153. Klinckowström och Mankell var tillsammans 
utgivare av ”Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia”. 
Om den svenska skärgårdsflottans skiftande öden, inte minst som stationerad i Sveaborg i 
Finland och under krigen 1788-90 respektive 1808-09. Det avslutande kapitlet har rubriken 
”Huru kommer den svenska skärgårdsflottan sannolikt att användas uti ett blifvande för-
svarskrig emot Ryssland?”. Boken fick flera kritiska genmälen. Julius Mankell (1828-97) var 
krigshistoriker och politiker med militära frågor som sin specialitet. Hans idag mest kända 
verk är planschverket ”Svenska arméens och flottans nuvarande uniformer” 1862-64.

15. NILSSON, S. Prodromus ichthyologiæ scandinavicæ. Lund, literis 
Berlingianis, 1832. 8:o. (4),124 s. Grönt moarémönsterpressat klbd från 1840-
talet med guldtryckt ryggtitel och dekoration samt marmorerade snitt. Bandet 
ngt nött och med ett par obetydliga småfläckar. Försättsbladen delvis ngt miss-
färgade. Inlagan bruntonad och ställvis lagerfläckig. Flera anteckningar och 
markeringar i blyerts samt även några överkorsade stycken. Namnteckningar 
av Otto Torell från 1847 och Gunnar Alm daterad 1917.  *4500
Lundberg Sveriges ichthyologiska literatur s. 4. De första 80 s. även utgivna som en aka-
demisk avhandling samma år. Upptar 165 arter. Författaren kallas av Björn Dal i ”Sveriges 
zoologiska litteratur” för ”giganten bland svenska vertebratzoologer under 1800-talet”. 
”Prodromus” lade grunden till en kritisk översikt av den svenska fiskfaunan. Otto Torell 
(1828-1900) påbörjade sina studier i Lund 1844, deltog i Sven Lovéns undersökningar av 
fiskfaunan längs Västkusten, utnämndes till adjunkt i zoologi 1860 och extra ordinarie 
professor i zoologi och geologi vid Lunds universitet 1866. Han är mest känd för sin 
gärning som polarforskare och geolog. Av allt att döma är det Torell som gjort de kunniga 
blyertsanteckningarna i boken. Gunnar Alm (1889-1962) var iktyolog och verksam vid 
Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå samt gav ut en rad arbeten om fiskar och fiske.

16. (NYRÉN, C.) Mappa geographica Scelestinæ, eller Stora Skälms-
landets geographiska beskrifning. Sthlm, J. G. Lange, 1786. 8:o. 56,1-336,335-
37 s. & 1 stor utvikbar graverad karta. Litet träsnitt på s. 49 i andra paginer-
ingsföljden. Vackert nära samtida havsblått glättat pappbd med guldlinjerad 
rygg vilken är blekt mot ljust blågrönt. Rödstänkta snitt. En röd missfärgning 
på s. 12 troligen från snittstänkningen. Några fläckar och fuktränder i början. 
Ganska starka spridda lagerfläckar här och där. Liten rostfläck på s. 204. Med 
Lars von Engeströms graverade vapenexlibris med devisen ”Speravit infes-
tis” och hans lilla handskrivna biblioteksnummerlapp på frampärmens insida. 
Något fläckigt men sympatiskt exemplar.  *25000
Lundwall Illustrerad bibliografi över science fiction & fantasy s. 226. Med en versifi-
erad ”Dedication. Til den swenske studerande ungdomen”. Tidig svensk fantasy och Sarah 
Ljungquist förtecknar den som den sjunde svenska utopin i ”Den litterära utopin och 
dystopin i Sverige”. Kartan graverades av J. L. Caton 1788: ”Land-Charta öfver Stora 
Skälmslandet med nästangränsande orter författad af et luftseglande sällskap 1785”. Verket 
finns upptaget i trycklistan först 1789, men med all sannolikhet trycktes texten 1786. 



Carl Nyrén (1726-89) var kontraktsprost i Kuddby, medar-
betare till Jonas Alströmer och översättare. Föreliggande arbete 
fann ingen nåd hos Hammarsköld: ”Det skall vara en imita-
tion af Gullivers och Klims diktade resor, men är utfördt utan 
phantasi och qvickhet. Uppfinningen är platt, satiren ytlig, 
utförandet rått och obehagligt”. Fredrik Böök var om möjligt 
än mer negativ i sitt omdöme när han kallade romanen ”den 
tråkigaste bok som finnes i den svenska vitterheten”. Sarah 
Ljungquist ser den däremot som ett mycket intressant exem-
pel på en tidig svensk utopi som ”visar prov på ett betydligt 
mer avancerat och nydanande förhållningssätt till genren än 
någon av sina inhemska föregångare” och att Nyrén baserar 
”stora delar av sin utopi på ett emblematisk uttryckssätt med 
rötter i 1600-talets barockestetik”. Arbetet bygger delvis på en 
tysk utopi från mitten av 1600-talet, ”Erklärung der Wunder-
seltzamen Land-Charten Utopiae”. Utrikesministern Lars von 
Engeström (1751-1821) ärvde 1791 sin morbror Mathias von 
Benzelstiernas (1713-91) dyrbara bibliotek och handskriftssam-
ling samt det hus på Södermalm där det var inrymt. Engeström 
förmerade det aktivt och hade anställda bibliotekarier. Vid hans 
död hade han mer än fördubblat volymantalet till över 13000 
volymer. Böckerna och handskrifterna blev grunden till det 
von Engeströmska biblioteket, vilket sedermera genom över-
bibliotekarien Klemmings och excellensen Manderströms 
inverkan blev donerat till Kungliga biblioteket 1864. Devisen 
på Lars von Engeströms exlibris kan översättas: ”Han hoppades 
i motgångar”.

17. OSBECK, P. Dagbok öfwer en ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752. 
Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, 
hushållning, m.m. På fleras åstundan utgifwen. Jämte 12 tabeller och afledne 
skepps-predikanten Toréns bref. Sthlm, L. L. Grefing, 1757. 8:o. (8),376,(16) s. & 
12 grav. plr. + (EKEBERG, C. G.) Kort berättelse om den chinesiska landt-
hushållningen, af C. G. E. B. Sthlm, L. L. Grefing, 1757. 8:o. 32 s. Fint perga-
mentbd med blått infärgat titelfält (Johanna Röjgård). Inlagan genomgående 
ngt bruntonad och med enstaka lager- och småfläckar. Sporadiska marginal-
anteckningar och mindre kludd. Fuktfläckar i övre hörn och i yttermargi-
nalen på s. 17-50 och dessa återkommer i övre hörn på s. 104-32 och i övre 
marginalen på s. 193-216 och 329-46. En fläck i nedre marginalen på s. 325. 
Planscherna 1-10 mer eller mindre fuktfläckiga i övre marginalen och på sina 
håll in över plåtkanten, mest på plansch 2. Sista arbetet med en liten fuktfläck 
i yttermarginalen på s. 17 till slutet.  *25000
Löwendahl China illustrata 491 respektive 489. Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 
3599 vad gäller Torén. Krok Bibliotheca botanica suecana s. 565. Hebbe Den svenska lant-
brukslitteraturen 529. Det separat tryckta bihanget av Ekeberg saknas oftast och är rart. 
Med ett avtryckt brev från Linné rörande verket på s. 312. Toréns resebeskrivning upptar 
s. 313-76. Linnélärjungen Pehr Osbeck (1723-1805) avreste 1750 som skeppspredikant på 
ostindiefararen Prins Carl och återvände till Sverige 1752; fem år senare utgav han sin 
”Dagbok”. Sten Lindroth skriver: ”Den är exakt och osmyckad, enbart inriktad på att 
meddela mesta möjliga undervisning. För honom liksom för andra gav Linnés landskaps-
resor mönstret. Folkliv och hushållning får lika mycket utrymme som naturalhistorien, 
den typografiska uppställningen är kalkerad efter lärofaderns resedagböcker. Osbeck ger 
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en utförlig skildring av Kanton och Kina – den första tryckta av en svensk författare – och 
prisar Confucius ’härliga moral’. Växtlistor och latinska växtbeskrivningar överflödar, också 
fåglar och fiskar får sitt”. I slutet av arbetet avtrycks sju brev från Olof Torén (1718-53) 
till Linné. Om Torén skriver Lindroth att han intar något av en särställning bland Linnés 
lärjungar: ”Han hemförde väl rara örter till Linné men har i sina brev föga att säga om 
växter och djur. I gengäld är han, ensam bland den äldre generationen resande apostlar, 
munter och kvick, med sinne för drastiska poänger förtäljer han livfullt om orter, folkliv, 
byggnader, religion och annat i Indien och Kina”. Carl Gustaf Ekeberg (1716-84) anställ-
des 1742 som styrman på ett av Ostindiska kompaniets skepp och gjorde i dess tjänst tio 
resor, från 1758 som kapten. Ekeberg lyckades 1763 föra hem tebuskar till Sverige. Han var 
ledamot av Vetenskapsakademien och brevväxlade med Linné. Resan som Ekeberg gjorde 
1769-71 har beskrivits av J. Wallenberg i ”Min son på galejan”. I sin skrift om den kinesiska 
lanthushållningen framför han fysiokratiska idéer.

18. PALMSTRUCH, J. W. Svensk zoologi, utgifven af J. W. Palmstruch. Med 
text börjad af C. Quensel. Och fortsatt af O. Swartz. I-II. Sthlm, C. Delén, 1806-
(25). 6:o. (8),VIII,112 + 9,(1 blank),9-59,(1 blank),91-103 + 15,(1 blank),15-
52,95-111 + 66 + 108 + 56,79-115,(4) s. & 72 handkolorerade grav. plr. Två 
stiliga och välbevarade marmorerade mörkbruna skinnbd från 1900-talets 
slut med rikt guldornerade ryggar och mellanbruna titeletiketter i marokäng. 
Pärmarna med ramlinje i guld och blindpressad kantdekor. Gula snitt. Ytliga 
skrapningar på första volymens bakpärm. Enstaka fläckar. Några planscher 
lätt bruntonade. Plansch 21 ”Gråbrun fjällorm” och dess första textsida med 
fuktfläckar. Planscher och texter nr 3-6 omkastade vid inbindningen. Svårläst 
namnteckning i första volymen. Praktex.  *40000
Nissen Die zoologische Buchillustration 3259. Allt som utkom. De 72 avsnitten av ”Svensk 
zoologi” är bundna i nummerordning medan pagineringen följer de tänkta sex avdel-
ningarna, som för övrigt var: ”ett däggdjur, en fågel, ett kräldjur, en fisk, en insekt och 
ett ’mask-kräk’”. Kollationerigen som anges här är för enkelhetens skull sammanställd 
efter dessa avdelningar. Notera att det ändå förekommer hopp och oregelbundenheter i 
pagineringsföljderna, sannolikt till följd av den långa utgivningstiden och missförstånd vid 
sättningen. Även vissa planscher och enstaka avsnitt är felaktigt numrerade. Arbetet med 
”Svensk zoologi” hade påbörjats av G. J. Billberg och utgavs i häften på samma sätt som 
den tidigare påbörjade ”Svensk botanik”. Under Palmstruchs ledning utkom de första nio 
häftena, fram till dennes död 1811. Häfte 10, 11 och 12 utkom 1813, 1818 respektive 1825. 
På andra delens titelblad står dock 1809. Conrad Quensel skrev de första texterna men 
avled under utgivningens första år och uppgiften övertogs av Olof Swartz. En tredje volym 
planerades men utkom aldrig.

19. [Riego] Don Raphael del Riego’s lefwerne och afrättning. Ett bio-
graphiskt utkast för historiens wänner. Öfwersättning. Linköping, A. Petre, 
1824. 8:o. (2),75 s. & 1 handkolorerad grav. plansch. Häftad i tryckt grå-
pappersomslag, det främre med några småfläckar och pappersrester. Spridda 
småfläckar.  *1500
Rafael del Riego Nunez (1784-1823) var spansk officer och politiker. Han deltog i fri-
hetskriget mot Napoleons arméer 1807-08 men fängslades, fördes till Frankrike och tog 
där till sig av franska revolutionens idéer. Han försökte starta ett eget spanskt uppror mot 
kung Ferdinand VII 1820, men misslyckades. Andra samtida oroligheter ledde ändå till att 
monarkin i Spanien försvagades. När omvärlden oroades för denna utveckling beslutades 
att franska trupper skulle gå in i Spanien och återställa ordningen. Riego slogs mot de fran-
ska trupperna, men förrådes av kungavänliga landsmän och överlämnades till fransmännen 



1823. Han avrättades på Plaza de la Cebada i Madrid samma år. Omslaget anger att den fina 
planschen föreställer ”Riego klädd i spanska constitutionella armeens generals uniform” 
och den handkolorerade planschen kallas ”laverad”. I London utkom 1823 ”Memoirs of 
the life of don R. del Riego y Nunez. By a spanish officer”. Möjligen är föreliggande 
översättning gjord efter detta arbete.

20. SAY, J.-B. Afhandling uti statshushållningsläran, eller enkel framställning 
om sättet, huru förmögenhet uppkommer, fördelar sig och förbrukas; jemte 
ett sammandrag af hufvudgrunderna i statshushållningsläran. Öfversättning. 
Efter fjerde, tillökta och förbättrade upplagan. I-II. Sthlm, G. Scheutz, 1823-
24. 8:o. (2),LXXXI,(1 blank),3-505 + (2),547,(1) s. & 1 utvikbar tryckt tabell. 
Två aningen nötta samtida hfrbd med bruna titeletiketter av lite olika nyans 
och gröna deletiketter. Blekta gula snitt. Något avnötta pärmkanter och hörn. 
Enstaka fläckar och tabellen i slutet lagerfläckig. Några vikta hörn. Under- 
och förstrykningar i blyerts i inledningen. Lilla sällskapets stpl på titelbladen 
och deras ovala bruna etikett med de guldpräglade bokstäverna ”L. S.” i nedre 
ryggfältet.  *6000
Översatt av Carl David Skogman. J.-B. Say utvecklade Smiths och Riccardos ekonomiska 
teorier. Hans indelning av nationalekonomin i tre huvuddelar, produktions-, fördelnings-, 
och konsumtionslära var central i 1800-talets ekonomiska teoribildning. Översättaren Carl 
David Skogman (1786-1856) var bland mycket annat en av organisatörena bakom spar-
bankerna och med tiden president i Kommerskollegium. han var ledamot av Svenska 
akade mien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien. Lilla sällskapet var en herrklubb 
med läsesalong vid Munkbron i Stockholm som grundades 1814 och las ned i början av 
1840-talet. Det hade ett omfattande och prydligt bundet bibliotek, som såldes på auktion 
1842. Sannolikt var Says ”Afhandling” ett hett samtalsämne bland medlemmarna på 1820-
talet.

18, 21, 20.



21. SJÖBORG, N. H. Samlingar för Nordens fornälskare, innehållande 
inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och stensättningar i Sverige och 
Norrige, med plancher. I-III. Sthlm, F. B. Nestius, 1822 respektive J. Hörberg, 
1824-30. Stor 4:o. (12),140 s. & 2 grav. plr & 43 litograferade plr, varav 7 
utvikbara + litograferat titelblad,(10),204 s. & 46 litograferade plr numrerade 
1-60 + litograferad front,(8),191 s. & 49 litograferade plr numrerade 1-60. + 
SJÖBORG, N. H. Odaterat egenhändigt skrivet brev. 4:o. (1) s. Tre prydliga 
och välbevarade ljusbruna hfrbd med guldornerade ryggar, tegelbruna titel-
etiketter och ljusbruna deletiketter (Knut Hässlers bokbinderi, Stockholm). 
Blåstänkta snitt. Titelbladet till första delen lagerfläckigt och tredje delens text 
ställvis fläckig. Planscherna något fläckiga, och några planscher i första delen 
nära skurna upptill med delvisa förluster av numreringarna. Första delen med 
E. Martins ”Runstenen i parken vid Dagsnäs” som frontespis och ”Saleby-
stenen vid Dagsnäs” vid s. 28, båda okolorerade. Med Hugo Diedrichs för-
gyllda initialer nederst på ryggarna och Eric Törnqvists exlibris.  *7500
Montelius Bibliographie de l’archéologie préhistorique 35 nämner inte de två graverade 
extraplanscherna. De föreställer båda Salebystenen vid Dagsnäs. Den ena är graverad av 
Elias Martin (Frölich 109). Ett fåtal exemplar av boken handkolorerades och oftast enbart 
första delen. Titelbladet i del II och frontespisen i del III signerade C. Müller. Verket inne-
håller bland annat en del avbildningar av Tycho Brahes anläggningar på Ven. Historikern 
Nils Henric Sjöborg (1767-1838) blev professor i Lund 1799. Genom Lars von Engeströms 
förordnande utnämndes han 1814 till en sorts  antikvitetsintendent för hela riket, med upp-
gift att resa runt i landet och inventera och granska fornlämningar. När förordnandet gick 
ut 1816, omvandlades det till tjänstledighet på livstid. Sten Lindroth skriver om föreliggan-
de verk: ”För att finansiera utgivningen  lyckades Sjöborg uppbåda ett s.k. Archäologiskt 
sällskap med kronprins Oscar och andra mecenater i spetsen. De slösade sin välvilja på ett 
ovärdigt föremål, Sjöborgs Samlingar var hopplöst efter sin tid. De tre banden innehåller 
ett brokigt sortiment oordnade planscher av medelmåttig kvalitet jämte inledande text och 
bildbeskrivningar – runstenar, gravkummel och hällristningar varvade med kyrkoruiner, 
dopfuntar och andra medeltida kvarlevor, därtill en egyptisk mumie. Sjöborg var till typen 
en samlare utan ledande idéer, och hans bilderbok har närmast kuriosakabinettets prägel”. 
Det i första volymen insatta brevet börjar ”Första tomen af mina antiqviteter innehåller 
ganska mycket egentligen och helt och hållit wettenskapligt och egentligen endast för 
dem, som äro bekante med historien och Nordens antiquiteter” och är en slags handled-
ning för den oinsatte vad planschernas förkortningar betyder och vilka textstycken som 
är särskilt läsvärda.

22.  THYSELIUS, P. E. & EKBLOM, V. Handlingar rörande Sverges inre 
förhållanden under konung Gustaf I. I:1-2-II:1-2. Sthlm, Hörbergska bok-
tryckeriet, 1841-45. 8:o. Litograferat porträtt,VI,(2),208 + (4),209-376,1-52,I-
XVI + (2),248 + (6),249-417,(1 blank),XXII s. & 1 faksimilplansch. Fyra oskur-
na och ouppskurna häften i tryckt grått, rosa, grönt och blått omslag. Några 
småskador i omslagen vid falsarna. Andra häftet med fuktrand i övre margin-
alen mot slutet. Fin orörd svit.  *2500



Setterwall Svensk historisk bibliografi 1008. Första delen utgavs av P. E. Thyselius och V. 
Ekblom, den andra av den förra ensam. Underrubriken till de bägge delarna ”Handlingar 
till Sverges reformations- och kyrkohistoria under konung Gustaf I”. Första delen avtryck-
er brev från perioden 1520-31 och den andra 1531-61. Faksimilplanschen avbildar gamla 
1500-talshandstilar. Samuel E. Bring menade att ”Thyselius’ editioner beteckna ett stort 
framsteg i den historiska urkundspubliceringen, i det han för första gången systematiskt 
anlitade de rika och förut outnyttjade skatter, som finnas i riksregistraturet”.

23. TUNELD, E. Geographie öfver konungariket Swerige, samt därunder 
hörande länder. Sjunde uplagan. I-III. Sthlm, A. J. Nordström, 1793-95. 8:o. 
XII,408 + 592 + 652,(4) s. + AKREL, F. Carta öfver Sverige. Sthlm, 1801. 
4:o. (1) s. Utvikbar handkolorerad grav. karta i slutet av band I. Tre samti-
da ljusbruna hfrbd med guldornerade ryggar, rosa titeletiketter och gröna 
rikt guldornerade nummeretiketter med infällda ovala rosa nummerskyltar. 
Stänkta snitt. Ryggarna med lätta ytliga skrapmärken och några småfläckar. 
Inlagorna delvis obetydligt bruntonade och med några småfläckar. En liten 
utsmetad bläckfläck i nedre hörnet på s. 143 i första bandet. Understrykningar 
och marginalanteckning om Härjedalen och Jämtland i nedre marginalen på s. 

6 i tredje bandet. Namnteckningar Håk. 
Jöransson från 1802 och i tredje ban-
det även av Felix Nordén från 1853. Ur 
Gustaf Bernströms bibliotek med hans 
blyertsanteckning ”coll. cat.” på försätts-
bladen. Tre löst bifogade katalogblad 
i bläck prydligt skrivna av Bernström. 
Mycket fin svit.  *6000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5664. 
Warmholtz Bibliotheca histor ica Sueo-
Gothica 214 för tidigare upplagor: ”denna så 
oumbärliga, som väl författade, bok”. Första 
upplagan trycktes 1741, den åttonde och sista 
utkom 1827-33 men förblev oavslutad. Denna 
kraftigt utökade sjunde upplaga är utgiven av 
J. Björkegren och innehåller en biografi över 
författaren av C. C. Gjörwell. På s. 242-539 i 
del III beskrivs Finland och Karelen och på s. 
583-87 St. Barthelemy. Dessutom återfinns där 
på s. 642-48 en förteckning över svenska kar-
tor sammanställd av Björkegren. Eric Tunelds 
geografi är den första i sitt slag och en av den 
svenska topografins klassiker. Den innehåller 
mängder av nyttig information i både historis-
ka, naturalhistoriska och ekonomiska ämnen. 
När första upplagan kom ut var dess lättöver-
skådliga landskapsbeskrivningar oftast de mest 
tillförlitliga och omfattande redogörelser som 
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fanns om respektive landsände. Dess betydelse understryks av Sten Lindroth som skriver 
att ”ännu in på 1800-talet var Tunelds geografi en del av det svenska nationalmedvetan-
det”. Tuneld (1709-88) hade studerat i Uppsala och var en tid anställd vid Riksarkivet, 
men lyckades inte göra karriär vid ämbetsverken. 1751 drog han sig i stället tillbaka till 
Eriksholm i Östergötland, där han inte utan framgång ägnade sig åt lantbruk.

24. (WALLMARK, P. A.) Resan till Stockholm, år 1913. Af Fuselbrenner 
den yngre. Andra, ändrade och tillökta upplagan. Med bilagor. Sthlm, R. 
Ecksteins tryckeri, 1819. 8:o. 135,(1),1-89 s. & 4 handkolorerade litograferade 
plr. Ngt nött brunt hfrbd med guldlinjerad rygg, beige författaretikett och 
grön titeletikett samt guldtryckt årtal nederst på ryggen (Hedberg, osignerat, 
1952). Övre rött snitt, annars oskuren inlaga. Det tryckta gråpappersomslag-
et medbundet och med en liten lagning nederst på framsidan. Ryggen ngt 
mörknad och med nötta ytterfalsar. Ett fåtal småfläckar. En liten och en längre 
lagad marginalreva på s. 75 i bilagorna. Bra ex.  *5750
Akrell Stockholmiana 882. Planschen hörande till sidan 41 är bunden som frontespis. En 
tidig svensk science fiction-roman som publicerades första gången 1817-19 som följetong 
i ”Allmänna journalen”. Detta är första bokupplagan. En tredje oillustrerad upplaga utkom 
1832. Wallmark påstår själv, något ursäktande, att berättelsen är skriven ”på hållen”, det vill 
säga medan sättaren väntade på bladfyllning till nästa dag. Det är bara denna upplaga som 
är illustrerad och det är några av de äldsta litografiska bokillustrationerna i Sverige. Det 
tryckta omslaget har titeln: ”Fuselbrenner den yngres resa till Stockholm, år 1913. Med 
karrikaturer”.

25. (WULFSCHMIDT, J. P. von) Bonde-stolpe [=omslagstitel]. Gävle, E. P. 
Sundqvist, 1783. Folio. (20) s. & 11 dubbelsidiga handkolorerade planschblad 
inklusive omslaget. Med författarens handskrivna kommentarer till illustra-
tionerna. Brunt hklbd från tidigt 1900-tal med tryckt lite skadad pappers-
etikett. Första omslagsbladet med marginalnagg samt några fläckar. Kungliga 
bibliotekets blindstpl överstämplat med liten prydlig stpl ”Duplum” i nedre 
marginalen på första bladet. Spridda fläckar, bl.a. trycksvärtefläckar på de två 
näst sista planschbladen. Bra ex.  *35000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2011a. Bernström Jacob Pontus von Wulfschmidts 
Bondestolpe 14. Schreber Svenska jaktens litteratur 415, noten. Müntzing Svensk jaktlit-
teratur (1928) nr 247. Den sista upplagan av detta charmiga arbete med presentationer i 
text och bild av författarens egenhändiga uppfinningar och förbättringar av redskap för 
jordbruket m.m. Bland annat beskrivs och avbildas ett björnspjut, en vargsax, en stående 
räv- och örnsax, en harsnara och ett abborrfiskedon med lysande agn samt simdynor. 
Denna upplaga är den vanligaste av de totalt åtta upplagorna som utkom mellan åren 1771 
och 1783, men ändock en sällsynthet. Jacob Pontus von Wulfschmidt (1730-89) var furir 
vid Bohusläns dragoner innan han blev verksam som jordbruksreformator och uppfinnare. 
Planscherna med vattenmärken ”C H” (Carl Hultman) och ”L B” under Upplands vapen 
för Lingonbacka pappersbruk.
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