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

Jakobsgatan 27 b | Box 16394 | 103 27 Stockholm | tel 08-411 92 24 | fax 08-411 94 61

e-post: info@rehnstroem.se | www.matsrehnstroem.se 

öppet torsdagar 15.00–18.30Jakobsgatan 27 nb | Box 16394 | 103 27 Stockholm | tel 08-411 92 24 | fax 08-411 94 61
e-post: info@rehnstroem.se | www.matsrehnstroem.se

öppet torsdagar 15.00–18.30

nyhetsbrev 305
 moderniteter

25 september 2017

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 böcker
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Höstens första nyhetsbrev innehåller äldre böcker från 1700- och 1800-talen. 
Här finns en del intressanta proveniensexemplar, bland annat en bok dedicerad 
till Karl XIV Johan, flera arbeten om brott och straff, en rad kokböcker etc.

Bland kok- och hushållböckerna finns fem stycken som härrör från Östanå och är 
bundna i de typiska gröna halvsaffianband som prydde många av böckerna i biblioteket 
där.

Swedbergs Ungdoms regel och ålderdoms spegel från 1709 innehåller även sonen Emanuel 
Swedenborgs separattryckta översättning av faderns sång med samma namn som 
bokens titel. Exemplaret har tillhört bomullsvävargesällen Sven Månsson Billsten 
som var en aktiv boksamlare i Stockholm vid 1800-talets mitt. Han var på intet sätt 
representativ för boksamlarna i Sverige vid denna tid, vilka oftast var akademiker och/
eller högreståndspersoner. Billstens vana att klistra in andras vapensköldar i sina böcker 
skapade mycket huvudbry för C. M. Carlander i dennes arbete med Svenska bibliotek 
och ex-libris.

Med vänliga hälsningar!



1. Acta ecclesiastica, oder gesamm
lete Nachrichten von den neuesten 
KirchenGeschichten. I-X. Leipzig & 
Weimar, S. H. Hoffman, 1734-38. 8:o. 
(16),112 s. Med en grav. vinjett på titel-
bladet som är tryckt i rött och svart. + 
(4),113-243,(1) + (1,1 blank),245-417,(1) + 
(1,1 blank),419-591,(1) + (1,1 blank),593-
749,(1) + (2),751-972 + (4),172 + (2),177-
360 + (2),361-526 + (2),527-684 s. Två sti-
liga samtida stänkdekorerade skinnbd med 
upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar, 
röda titeletiketter av marokäng och stänk-
ta snitt. Tre kronor guldpräglade i rygg-
fälten. Banden skiljer sig något på så sätt 
att det första bandet, som omfattar del I-V, 
har kantförgyllning och något annorlun-
da stänkdekorering på snitten. Dessutom 
är ryggen och övre delen av bakre pär-
men något blekta och främre pärmen 
har ytliga maskangrepp nedtill. Bra inla-
gor med anteckningar på försättsbladen. 
Del IX med fuktfläckar i yttermarginalen 
på s. 499-502 och del X med flottfläckar i 
yttermarginalen på s. 544-47. I samma del 
har även en tryckfärgsplump orsakat en 
liten textförlust upptill på s. 580. Fredrik 
I:s och Kungliga bibliotekets guldpräglade 
pärmexlibris. Har tillhört C. Eichhorns 
boksamling och med C. M. Carlanders 
exlibris. Från Ericsberg.  *9000
Sjög ren Svenska kungliga och fur st l iga 
bokägaremärken nr 4, noten, figur 124. De inle-
dande tio delarna av den väldiga serien ”Acta 
ecclesiastica” som fortsatte att utkomma under 
snarlika titlar under stora delar av 1700-talet. 
Bland de många intressanta texterna i föreliggan-
de delar kan nämnas ”Was in Engelland wegen 
einer Bille die Zauberey betreffend vorgegan-
gen”, ”Kurtze Nachricht aus America”, ”Jetziger 
Zustand der [...] Catolischen Mission in China” 
och ”Nachricht von dem zu Rom getauften 

Printzen von Marocco” samt, för svenskt vidkommande, ”Königl. Schwedische Verordnung, 
betreffend die Informatores in Schweden” på sidorna 308-13 i första pagineringsföljden. 
Eichhorns i bläck ifyllda blyertsanteckning på försättsbladet i del I lyder: ”Bunden för 
Kongl. biblioteket af Mich. Nurnberger, enl. räkn. af 22 febr. 1738 (i K. bibl. räkenskap).” 
och i del II: ”Sannolikt utfördt hos Mich. Nürnberger mellan 1739-42, liksom det föreg. 
bandet, ehuru det ej upptagits i de ej specificerade räkenskaperne för Kongl. bibl. under 
dessa år. De små varianterna äro ej af någon betydenhet, hvaremot stilar m.m. äro lika för 
båda banden.”
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2. AGRELIUS, NICOLAUS P. Institutiones 
arithmeticæ: eller en kort underwisning 
om the förnämsta och högnödigste reglor/ 
exempel/ italienska practiquer och com-
pendier, som i daglig räkning mäst brukelige 
äro. Them konst-älskadom til nytto och gagn 
sammanskrefwen af Nicolao P. Agrelio. Men 
nu förökt med några kortare räkne-sätt, samt 
tydelig underrättelse om wexel-räkningar 
och italienska bokhålleriet. Sthlm, J. L. Horrn, 
1738. 8:o. (8),476,(4),1-56 s. Titelbladet tryckt 
i rött och svart. Häftad och oskuren i samtida 
gråpappomslag. Ouppskuren från s. 25 och 
framåt, utom i slutet i avsnittet om bokföring. 
Med lite revor överst i ryggpappen. Enstaka 
lagerfläckar. På främre omslagets insida en 
överstruken samtida bläcknumrering ”Nr: 
288” och en kompletterande från 1800-talets 
första hälft ”13.11”, vilka visar att boken härrör 
ur familjen Grills bibliotek på Österbybruk. 
En gammal namnteckning Gust. Andersson. 
Fint ex. från Ericsberg.  *3000
Hammarsköld Förtekning på schole- och undervis-
nings-böcker 135. Den sista pagineringsföljden med 
eget titelblad. Det ”Italienska bokhålleriet” är författat av Georg Gottlob Heyne och över-
satt av P. A. Bliberg. Nicolaus Agrelius (-1681) var apologist, eller räknelärare, vid Linköpings 
trivialskola och sedermera borgmästare och tullförvaltare i Varberg. I över 100 år, räknat 
från mitten av 1600-talet, var Agrelius ”Institutiones arithmeticæ” praktiskt taget den enda 
räknelära, som kommit till användning vid undervisning i apologistklassen. Den kom ut 
i nio upplagor mellan 1655 och 1798 och de fyra sista med början med denna upplaga 
var bearbetade av P. A. Bliberg (1707-42). Då läroboken ansågs omodern redan i början 
av 1700-talet, tyder de många upplagorna på konservatismen hos de lärare som använde 
boken. Flertalet av dessa hade själva en gång skolats efter dess system av regler och fann det 
förmodligen bekvämt att fortsätta i de upplöjda fårorna. Bliberg framhåller i företalet till 
1738 års upplaga, att man väl även i Sverige börjat använda andra och ”kortare räknesätt” 
än dem Agrelius tillämpar, men att dennes metoder likväl visat sig vara ”lättare att fatta för 
de mindre kvicka och uppstädade huvuden, vilka begripa även så litet, ehuru man predikar 
för dem en hop beniga algebraiska upplösningar samt decimal- och centonal räkningar, 
som bonden grekiska”. Familjen Grills bibliotek, som byggdes upp under flera generation-
er, kom att ärvas till Österbybruk och familjen Tamm samt såldes tillsammans med senare 
tillkomna böcker på auktion 1885.

3. (ALMQUIST, C. J. L.) Det går an. En tafla ur lifvet af författaren till 
Törnrosens bok. Sthlm, L. J. Hjerta, 1839. 12:o. 168 s. + (SNELLMAN, J. 
VILHELM) Det går an. En tafla ur lifvet. Fortsättning. Sthlm, L. J. Hjerta, 
1840. 12:o. (2),188 s. + (SILFVERSTOLPE, MALLA MONTGOMERY) 
Månne det går an? Fortsättning af ”Det går an.”. Uppsala, Leffler och Sebell, 
1840. 12:o. (2),64 s. Samtida mönsterpressat violett klbd med dekorativ lyra 
i guld mitt på ryggen och guldtryckt titel. Gröna snitt. Ryggen blekt mot 
brunt och med litet brytmärke. Pärmarna med enstaka småfläckar och den 
bakre med ringformad fuktrand efter glas samt svart missfärgning i övre hör-
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net. Försättsbladet med ett prydligt samtida hand-
skrivet register. Inlagorna med enstaka småfläckar. 
Första titelbladet till hälften loss i ryggen och reva i 
inte marginalen på s. 23-26. På frampärmens insida 
en handskriven blå numrerad etikett liksom namn-
teckningar av G. Stenman i bläck och Carl Åkermark 
i blyerts.  *12000
Almquistiana 231 för första arbetet. Leijonhufvud & Brithelli 
Kvinnan inom svenska litteraturen s. 156 för Silfverstolpe. 
Almquist i andra upplagan. Med ett nyskrivet förord. Första 
upplagan trycktes 1838, men makulerades och är endast känd 
i ett par exemplar. Inget har synts till på marknaden sedan 
Göteborgs universitetsbibliotek köpte ett på Carlanders auk-
tion 1892. Snellmans fortsättning är den mest betydelsefulla 
följdskriften i ”Det går an”-debatten. Trycket är utformat 
på samma sätt som förlagan. Försättsbladet med handskrivet 
register av den samtida ägaren G. Stenman, där författaren till 
det sista arbetet felaktigt anges vara ”professorskan Knös” i 
Uppsala, med rättelse i blyerts av Åkermark. Carl Åkermark 
(1888-1983) var banktjänsteman och stor boksamlare. Hans 
bibliotek auktionerades ut av Sten Lundquist och Styrbjörn 
Öhman. Åkermark donerade en fond till Svenska akademien 
för att dela ut stipendier till ”förtjänta artister inom svensk teater (dramatiker, skådespelare, 
regissörer eller scenografer)”. Aldrig har väl Lidköping fått så mycket uppmärksamhet i 
den svenska litteraturen som åren 1839-40 då både ”Det går an” och båda här medbundna 
följdskrifter utspelar sig där. Ytterligare ett antal följdskrifter utkom.

4. ARNDT, ERNST M. Resa genom 
Sverige år 1804. I-IV. Öfversatt af J. M. 
Stjernstolpe. Karlstad, E. Höijer, 1807-
08. 8:o. (2),196 + 220 + 200 + 128,121-
176 s. Två trevliga alrotsmarmorerade 
samtida hfrbd med guldornerade ryg-
gar, brunbeige titel etiketter i glättad 
papp och ovala bruna nummerskyl-
tar i saffian. Gula snitt. Första voly-
men med en liten repa i titeletiketten 
och med svaga spår av en lång men 
fint lagad vertikal spricka i ryggskin-
net närmast främre ytterfalsen. Enstaka 
småfläckar av olika slag. I första delen 
lagningar i innermarginalen på s. 2 och 
7 samt rivet nedre hörn på s. 155-56. 
Titelbladet till andra delen med liten 
reva i övre marginalen. I tredje delen 
små revor överst i innermarginalen på 
s. 51-70 och svaga röda trycksvärte-
fläckar och ett tumavtryck i rött på 
uppslaget s. 142-43. Några lite starkare 
fläckar på s. 15-20 och ett rivet nedre 
hörn på s. 67-68 i fjärde delen. Varje 
del med den samtida stämpeln ”DFD”. 
Fint ex.  *6000
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Bring Itineraria svecana 345. Aberstén Bibliographia Gothoburgensis 223. Brings kolla-
tionering av fjärde delen är felaktig då tryckaren av misstag låtit två Q-ark med samma 
paginering, men olika innehåll, följa på varandra. Originalet, ”Reise durch Schweden im 
Jahre 1804”, utkom 1805-06. En ny svensk upplaga av de tre första delarna trycktes 1813-
17. Del I-II innehåller mycket omfattande skildringar från Västergötland och Göteborg, 
bland annat omtalas ett besök hos Pehr Tham på Dagsnäs. I del III skildras bland annat 
samerna och norra Sverige och i del IV går färden söderut igen. Ernst Moritz Arndt (1769-
1860) var född i svenska Pommern och gjorde sin första resa i Sverige med rekommen-
dationsbrev från bland andra Thomas Thorild till Carl Christoffer Gjörwell d.ä. Han blev 
professor i historia i Greifswald 1806 och är känd för att ha övertygat Gustav IV Adolf att 
avskaffa livegenskapen i de svenska provinserna i Tyskland. Senare var Arndt drivande för 
ett enat Tyskland.

5. (BECCARIA, C.) Afhandling om 
brott och straff. Öfwersättning. Sthlm, 
Wennberg och Nordström, 1770. 8:o. Grav. 
titelblad,(8),238,(2) s. Något nött samtida 
hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad 
rygg och röd titeletikett av marokäng. 
Stänkta snitt. Skinnskada i ryggslutet och 
några avskavningar av ytskinnet på främre 
falsen. Delvis lagerfläckig och hårdare 
fläckad på några ställen, t.ex. de första 
opaginerade sidorna.  *5000
Översatt av rättshistorikern m.m. Johan Henrik 
Hochschild (1711-76). Cesare Beccaria (1738-
94) var bara 26 år när han 1764 publicerade 
detta sitt viktigaste arbete, ”Dei delitti e delle 
pene”. Inspirerad av upplysningens tankar 
propagerar Beccaria bland annat för att straffet 
måste sättas i relation till den skada som brottet 
förorsakat samhället. Enligt Beccaria är det vik-
tigare att förhindra än att bestraffa brott och han 
vänder sig mot tortyr, hemliga domstolar och 
dödsstraff. Trots sitt radikala och stundom revo-

lutionerande innehåll blev arbetet en stor succé och utkom i sex upplagor de första två 
åren. ”Dei delitti e delle pene” översattes flitigt och påverkade bland annat Katarina II och 
de nya franska och nordamerikanska konstitutionerna. Den inspirerade även Gustav III 
till de straffrättsliga reformer som genomfördes i Sverige under 1770-talet, då till exempel 
tortyr förbjöds. Arbetets tendens avspeglar sig även i titelvinjetten där Justitia vänder sitt 
huvud bort från de avhuggna huvuden som bödeln visar upp för henne.

6. BERGIUS, B. Tal, om läckerheter, både i sig sjelfva sådana, och för sådana 
ansedda genom folkslags bruk och inbillning, hållet för kongl. Vetenskaps 
academien vid præsidii nedläggande, den 3 maj 1780. I-II. Sthlm, J. G. Lange, 
1785-87. 8:o. (6),272,(1) + (6),328 s. Båda delarna med grav. titelvinjetter, 
den senare inklistrad. + (BLOM, C. M.) Register öfver framledne ban
cocommissariens Bengt Bergii Tal om läckerheter, som hölts i kongl. 
Vetenskaps academien vid præsidii nedläggande den 3 maj 1780. Sthlm, J. G. 
Lange, 1785. 8:o. (4),20 s. Samtida något nött ljusbrunt stänkdekorerat hfrbd 
med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och olivgrön titel etikett i glättad papp. 
Ryggen med småskavanker och titeletiketten med några sprickor samt en 
liten ytlig reva nedtill vid främre falsen. Stötta pärmhörn. Enstaka lager- och 
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småfläckar, t.ex. i marginalerna på s. 84-99 
och 180-96 i första delen. Med en inköps-
anteckning daterad den 6 december 1816, 
J. H. af Geijerstams blindpressade exlibris, 
gammal namnteckning P. Rob. Lundberg 
och exlibris för ”Ulla & Boris” [Blomgren] 
utfört 1979 med restaurangmotiv. Registret 
är som tänkt bundet mellan de två delarna. 
Bra ex.  *22500
Du Rietz Gastronomisk spegel 48. Blomqvist Mat 
och dryck i Sverige s. 286. En tysk översättning 
utkom 1792. Utgiven efter författarens död 
av Samuel Ödmann och med en stor mängd 
komplet terande noter av denne. Det separat utgiv-
na registret till första delen sammanställdes av Carl 
Magnus Blom. Andra delen har ett register som 
ingår i pagineringen. Förordet i första delen är 
skrivet av brodern Peter Jonas Bergius och i andra 
delen av Samuel Ödmann. Första delen behandlar 
läckerheter ur växtriket och andra delen ur djur-
riket. Bengt Bergius och Samuel Ödmann häm-
tade huvuddelen av uppgifterna om läckerheter 
från jordens alla hörn ur olika reseskildringar och 
visade prov på en ovanlig vidsynthet vad gäller 
främmande seder: ”gammalt salt kött och fläsk samt 
förlegad torr-fisk är ej för oss någon smakelig kost; 
men rarheten och moden kan göra sådant til det 
smakeligaste”. Johan Henrik af Geijerstam (1804-
77) var kapten vid Svea artilleriregemente och 
sålde sin stora boksamling på 2578 nummer den 6 
februari 1858. Ulla och Boris Blomgren skrev ett 
par kokböcker tillsammans.

7. BJÖRKLUND, GUSTAFWA. Kokbok 
för husmödrar. Sjette, tillökade och 
genomsedda upplagan. Med ett träsnitt. 
Sthlm, Huldberg & komp:s boktryckeri, 
1863. 8:o. 392 s. & 1 plansch. Något nött 
grönt samtida halvsaffianbd med guld-
linjerad rygg, rödstänkta snitt och guld-
präglat titeltryck på rygg och främre pärm. 
Ryggen lite blekt och torr. Bakre ytterfals 
med spricka och pärmhörnen lite stötta. 
Inlagan med enstaka fläckar, t.ex. på s. 271 
i texten. I inre marginalen på s. 324-25 har 
ett litet torkat blad lämnat ett svagt avtryck. 
Från Östanå.  *1750
Du Rietz Gastronomisk spegel 129. Första uppla-

gan utkom 1847. Talrika upplagor utkom efter 1850 av denna klassiska kokbok. Författaren 
var bland annat restauratris på Lilla Sällskapet i Stockholm. Till skillnad från Cajsa Wargs 
berömda ”man tager vad man haver”, blev Gustafwa Björklunds motto ”exakta mått till 
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varje recept”. Måtten angav hon både i det gamla och det nya systemets viktenheter, d.v.s. 
i ort och gram. Dessutom presenterades de flesta rätter i både svenska och franska termer. 
Kokboken innehöll drygt 2000 anrättningar, varav hundratalet soppor, lika många svamp-
rätter och ett femtiotal fisksåser. Denna kokbok är bunden på ett påkostat sätt som är typ-
iskt för böckerna i biblioteket på Östanå under den tid fideikommisset tillhörde Elisabet 
Gustava Fredenheim (1815-63). Hon var gift med lagmannen Erik Samuel Boström (1804-
54) och efter hennes död tillföll fideikommisset sonen, den blivande statsministern Erik 
Gustaf Boström (1842-1907). Han fortsatte att binda böcker till biblioteket på samma sätt 
under 1860-talet.

8. BODINSON C. U. Ode til konungen. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1796. Stor 
4:o. 16 s. Med grav. vinjett på s. 3. Läckert samtida alrotsmarmorerat skinnbd 
med sparsamt guldornerad rygg och helt guldsnitt. Smala guldpräglade pärm-
bårder och elegant pärmkantsdekor. Ryggen och delar av pärmarna blekta. 
Pärmarna bågnade. Inlagan tryckt på tjockt papper och med mycket breda 
marginaler. Svaga solkfläckar i övre marginalen på s. 8-9 och 12-13. Fint ex. 
från Ericsberg.  *2800
Den graverade vinjetten av Mårten Heland. Skrevs med anledning av Gustav IV Adolfs 
trontillträde. Hammarsköld skriver om författaren att ”Clas Urban Bodinson var bekant 
med Kellgren, som fann sig mycket besvärad af det förtroendet att genomläsa hans poëmer”. 
Bodinson var vid denna tid konduktör vid Kongl. museum och hans olika utgivna dikter 
är påkostat tryckta på fint papper om med eleganta graverade vinjetter av M. Heland som 
också var anställd vid Kongl. museum.

9. Den swenske kocken; eller handbok i den i Swerige nu brukliga 
så wäl tarfliga, som i synnerhet finare matlagningen. Jemte utförliga 
föreskrifter för tillredning af bakwerk, sylter, glacer, bärwiner och safter, fin-
are warma och kalla drycker, äfwensom öl, mjöd och wanliga drickes-sorter; 
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åtskilliga förwaringar genom inlägg-
ning, insaltning, torkning, m.m.; bered-
ning af ättikor, sirap, senap, o.s.w. Tredje 
omarbetade och tillökade upplagan. 
Sthlm, Hörbergska boktryckeriet, 1850. 
12:o. XII,348 s. Elegant grönt samtida 
halvsaffianbd med guldlinjerad rygg, 
brunstänkta snitt och guldpräglat titel-
tryck på rygg och främre pärm. Ryggen 
obetydligt blekt. Inlagan lagerfläckig, 
på sina ställen hårt, t.ex. på s. 258-64. 
Från Östanå.  *4000
Du Rietz Gastronomisk spegel 111. Första 
upplagan utkom 1837 och andra 1840. 
Utgiven av N. W. Lundequist och S. E. 
Klingstedt. Författarpseudonymen ”Johanna 
L-dt”, kommenterar bland annat i företalet 
till tredje upplagan att ”en i hufwudstaden 
mycket berömt kokfru, mad. Björklund” 
har utgivit en ny kokbok och poängterar att 
”derjemte fäster den sig så öfwerwägande 
wid hwad som är för hufwudstaden tjenligt, 
(t.ex. är mycket sparsam med mjölk, såsom 
en i Stockholm mindre tillgänglig artikel och 
späder derför, t.ex. risgrynsgröt med watten; 
nyttjar deremot ofta buljong som watten, emedan det i Stockholm är god tillgång derpå)”. 
Denna kokbok är bunden på ett påkostat sätt som är typiskt för böckerna i biblioteket på 

Östanå under den tid fideikommisset tillhörde Elisabet 
Gustava Fredenheim (1815-63). Hon var gift med lagman-
nen Erik Samuel Boström (1804-54) och efter hennes död 
tillföll fideikommisset sonen, den blivande statsministern 
Erik Gustaf Boström (1842-1907). Han fortsatte att binda 
böcker till biblioteket på samma sätt under 1860-talet.

10. FERGUSON, A. Försök till historien om 
borgerligt samhälle. Öfversättning ifrån engel-
skan, efter fjerde förbättrade uplagan, utgifven i 
London 1773. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1790. 8:o. 
(6),588 s. Lätt nött men fint samtida marmore-
rat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad 
rygg och mörkröd titeletikett i marokäng. 
Kantförgyllning, randiga stickade kapitälband, 
röda snitt och grönt läsband i siden. Ryggen 
något blekt och med en mindre repa överst. 
Enstaka fläckar. Några understrykningar och små 
marginalnoteringar i blyerts. Samtida rättelser i 
bläck på s. 68, 225, 521 och 548. Trevligt ex. med 
J. G. de Marés namnteckning.  *5000
Översatt av P. J. Hjelm. Den skotska filosofen och histori-
kern Adam Ferguson (1723-1816) var professor vid uni-
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versitetet i Edinburgh och vän med David Hume och Adam Smith. Hans ”An essay on the 
history of civil society” utkom första gången 1767. Hans kritik av kommersialismens brist 
på medborgerliga dygder fick stort inflytande och påverkade både Hegel och Marx. Jakob 
Gustaf de Maré (1768-1821) var student i Lund 1789 och sedan i Uppsala samt slutade sin 
karriär med bergsråds titel och som delägare i Ankarsrums bruk.

11. (HOSTE, P.) Evolu
tioner til sjös eller under
rättelse hur skieppen, af 
en örlogs flåtta, hållas 
uti sin tilbörliga ordning, 
i anseende til hwaran
nan, wid alla förefall
ande tilfällen och rörelser. 
Uppå hans kongl. maij:ts 
allernådigste befallning. 
Karlskrona, J. Winqwist, 
(1752). Folio. (6),372,(6) s. 
Med 115 grav. plr, varav 1 
utvikbar, vilka alla ingår i 
pagineringen. Nött mörk-
brunt hfrbd från mitten av 
1800-talet med guldornerad 
rygg och svagt stänkta snitt. 
Ryggen med lite repor och 
en begynnande spr icka 
överst i främre ytterfalsen. 
Bra inlaga med några ens-
taka smärre fläckar, varav en 
fläck innanför plåtkanten 
på planschen på s. 181. Från 
Biby.  *40000
Det franska originalet, ”L’art 
des armées navales ou traité des 
evolutions navales” utkom första 
gången 1696. En andra upp-

laga trycktes 1727. Översatt av Christoffer Falkengréen. De fina planscherna är graverade 
av Daniel Petersson Milander, som var anställd vid Amiralitetet i Karlskrona. I förordet 
framgår att Falkengréen tillsammans med sjöofficerarna Abraham Falkengréen, Eric Sparre, 
Claus von Stauden och Jöran Strandh ”uteslöto en dehl, som fants mehra curieust än 
nödigt, samt tillade mycket, som sedan den tiden blifwit förbättradt och upfunnit”. Paul 
Hoste (1642-1700) var professor i matematik i Toulon. Han hade tillbringat tolv år till 
sjöss i franska flottan och hans arbete om taktik vid krigsföring till sjöss var standardverket 
på området under större delen av 1700-talet. Christopher Falkengréen (1722-89), som 
sedermera blev riksråd och viceamiral, hade under några år på 1740-talet varit i fransk 
tjänst och bland annat haft befälet över fregatten ”Le Volage”.

12. LA SALLE de l’ETANG, (S. PHILIBERT de). Manuel d’agriculture 
pour le laboureur, pour le propriétaire, et pour le gouvernement: conten-
ant les vrais & seuls moyens de faire prospérer l’agriculture, tant en France 
que dans tous les autres etats où l’on cultive; avec la réfutation de la nou-
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velle méthode de m. Thull. Paris, imprim-
erie de Lottin l’aine, 1764. 8:o. Graverad 
front,(4),XVIII,(2),584 s. Samtida lackat och 
vackert marmorerat skinn bd med upphöj-
da bind, rikt guldornerad rygg och brun 
titeletikett i marokäng. Pärmarna med 
tredubbla ramlinjer i guld och kantför-
gyllning. Blåmarmorerade snitt och vackra 
marmorerade för- och efter sättspapper. 
Litet nagg överst i ryggen. Mindre maskhål 
i främre falsen vid det näst översta bindet. 
Ett par minimala maskhål i bakre ytter-
falsen. Enstaka fläckar. Ett litet brunstråk 
på sista sidan. Försättsbladet med namn-
teckning Gustav Bonde och ett sentida 
diskret blindpressat monogram ”EHS”. 
Från Säfstaholmsbiblioteket med dess 
ex libris.  *6000
Denna brett upplagda handbok kritiserar såväl 
Jehtro Thull som Duhamel du Monceau. Den 
”blinde excellensen” Gustaf Trolle-Bonde (1773-
1855) erhöll såsom innehavare av Trolleholms 
fideikommiss tillstånd att kalla och skriva sig 
Trolle-Bonde 1809. I sin ungdom gjorde han 
och hans bror en lång studieresa i Europa, under 
vilken han förvärvade många böcker inom skilda 
ämnesområden. Som blivande stor godsägare var 
lanthushållning ett givet ämne. Han samlade sina 
och äldre generationers böcker i biblioteket på 
Säfstaholm. Huvuddelen av detta bibliotek såldes 
på auktioner 1921-32.

13. LEJEUNE, (LOUIS-FRANÇOIS). 
Siéges de Saragosse. Histoire et pein-
ture des événements qui ont eu lieu dans 
cette ville ouverte pendant les deux sié-
ges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809. 
Les matériaux de cette description ont été 
recueillis sur les lieux pendant le second 
siége; les récits des espagnols ont été véri-
fiés, et ce travail a été complété au moyen 
des pièces officielles réunies dans l’ouvrage de J. Belmas. Paris, librairie de F. 
Didot frères, (1839)-40. 8:o. VII,(1 blank),269 s. & 1 utvikbar litograferad karta. 
Samtida något nött rött hfrbd från Frankrike med guldornerad rygg och helt 
guldsnitt. Pärmhörnen med fint mönsterpressad dekor. Ryggen lätt blekt och 
med några skrapmärken. Några gamla bläckfläckar. Bortrivet övre hörn på 
s. 65 och liten reva i yttermarginalen på s. 101. Reva i kartans vikning. Med 
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dedikation till Karl XIV Johan 
daterad Toulouse den 1 januari 
1840 och med prins Augusts 
blåstpl på titelbladet.  *20000
Sjögren Svenska kungliga och furst-
liga bokägaremärken nr 8, figur 388 
för prins Augusts stpl. Om Napoleons 
truppers belägring av Zaragoza 1808-
09 under det spanska självständighets-
kriget. Författaren Louis-François 
Lejeune (1775-1848) var fransk gene-
ral, målare och litograf. Han var gift 
med Louise Clary, brorsdotter till 
Karl XIV Johans hustru drottning 
Desirée. Lejeune och Bernadotte 
hade båda deltagit i Napoleons fält-
tåg och tillsammans vid exempelvis 
slaget vid Austerlitz 1805. Lejeune 
utnämndes 1824 till kommendör 
med stora korset av Svärdsorden av 
Karl XIV Johan. Boken översattes till 
svenska 1841 under titeln ”De begge 
belägringarne af Saragossa åren 1808 
och 1809”. Där avtrycks det följebrev 
som sannolikt medföljde föreliggan-
de exemplar, liksom kungens tack-
brev. Prins August (1831-73) var her-
tig av Dalarna och Karl XIV Johans 
sonson.

14 . LEJEUNE, (LOUIS-
FRANÇOIS). De begge beläg
ringarne af Saragossa åren 
1808 och 1809. Öfversättning. 
Sthlm, Nordströmska bok-
tryckeriet, 1841. 8:o. (10),245 
s. Lätt nött samtida ljusbrunt 
hfrbd med guldlinjerad rygg. 
Blåstänkta snitt. Ett fåtal fläckar, 
t.ex. i marginalen på s. 45-46. 
Maria Hagströms vackert prän-

tade namnteckning på försättsbladet har slagit igenom lätt på titelbladet. Bra 
ex. ur Tommy Hellmans bibliotek.  *900
Översatt av Adolf Regnér. Om Napoleons truppers belägring av Zaragoza 1808-09 under 
det spanska självständighetskriget. Författaren Louis-François Lejeune (1775-1848) var 
fransk general, målare och litograf. Han var gift med Louise Clary, brorsdotter till Karl XIV 
Johans hustru drottning Desirée. Lejeune och Bernadotte hade båda deltagit i Napoleons 
fälttåg och tillsammans vid exempelvis slaget vid Austerlitz 1805. Lejeune utnämndes 1824 
till kommendör med stora korset av Svärdsorden av Karl XIV Johan. Originalet ”Siéges de 
Saragosse” trycktes 1839-40. Här avtrycks det följebrev som medföljde författarens gåvoex-
emplar av boken, liksom kungens tackbrev daterat den 23 mars 1840.
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15. LIVINGSTONE, D. En missionärs resor och forskningar i SydAfrika. 
Öfversättning från engelska originalupplagan, med två kartor, talrika i tex-
ten intryckta träsnitt, samt vyer i tontryck. I-II. Sthlm, J. & A. Riis, 1859-60. 
8:o. Grav. porträtt,3-383 + 3-352,(1 blank,4) s. & 2 kartor & 23 plr, varav 1 
utvikbar. Träsnitt i texten, bl.a. helsides träsnitt på s. 73 i del II. Grönt oklbd 
med blind- och guldpressad dekor samt titel. Ryggen obetydligt tonad mot 
blått. Inlagan delvis lätt bruntonad; några ark i början och slutet är vitare. De 
sista fyra sidorna något bruntonade och med svag fuktrand i övre marginalen, 
liksom några av kartorna. Med Gustaf Adolf Sparres diskreta accessionsnum-
mer, ”3800”, i övre hörnet på frampärmens insida. Från Trolleholm med Carl 
Trolle-Bondes exlibris. Mycket fint ex.  *3500
Printing and the Mind of Man 341 för det engelska originalet, ”Missionary travels and 
researches in South Africa”, vilket utkom 1857. Första delen utkom i en ny svensk upplaga 
1860. Översatt av Otto Wilhelm Ålund. Komplett med alla planscher enligt förteckningen 
i slutet. Den vackra planschen över Victoriafallet är utvikbar. Frampärmens guldillustration 
visar en lejonjakt. En fristående tredje del ”Nya missionsresor i Södra Afrika” utkom 1867.

16. LUNDBERG, CHRISTINA. Oumbärlig hjelpreda i hushållet för 
unga husmödrar, kokerskor och tjenstflickor, innehållande anwisning-
ar, efter hwilka man, hushållsaktigt men godt, kan tillaga alla brukliga mat-
anrättningar, inlägga och förwara födoämnen, tillreda drycker, brygga och baka; 
jemte förslag till mat-ordning. Efter tjuguåtta års erfarenhet. Andra upplagan. 
Norrköping, Östlund & Berling, 1852. 8:o. 128 s. Läckert litet grönt samtida 
halvsaffianbd med guldlinjerad rygg, rödstänkta snitt och guldpräglat titeltryck 
på rygg och främre pärm. Obetydligt blekt rygg och liten repa i nedre delen 
på bakre ytterfalsen samt liten skada i pärmpappret på främre pärm. Inlagan 
med en råkant i yttermarginalen på s. 65 och en liten fläck i texten på s. 90. 
Fint ex. från Östanå.  *4500
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Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 213 för första upplagan från 1850. Flera upplagor 
följde. Christina Lundberg var eventuellt en pseudonym. Denna kokbok är bunden på 
ett påkostat sätt som är typiskt för böckerna i biblioteket på Östanå under den tid fidei-
kommisset tillhörde Elisabet Gustava Fredenheim (1815-63). Hon var gift med lagmannen 
Erik Samuel Boström (1804-54) och efter hennes död tillföll fideikommisset sonen, den 
blivande statsministern Erik Gustaf Boström (1842-1907). Han fortsatte att binda böcker till 
biblioteket på samma sätt under 1860-talet.

17. MÖLLER, MARIA. Anwisning för hushållet och köket. Sthlm, J. 
Beckman, 1860. 8:o. (8),312 s. Elegant grönt samtida halvsaffianbd med guld-
linjerad rygg, brunsprängda snitt och guldpräglat titeltryck på rygg och främre 
pärm. Ryggen något blekt och med en liten repa. Pärmarna lite stötta i nedre 
ytterhörnen. Ovanligt ren inlaga med enstaka mindre fläckar, t.ex. i yttermar-
ginalen på s. 196 och en tråkig fläck i nedre marginalen på s. 262. Fint ex. från 
Östanå.  *4000
Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 214. Med ett förord undertecknat G. Montgomery 
som varit författarens ”mer än trettioåriga husbonde”. En andra upplaga utkom 1863 med 
en plansch. Denna kokbok är bunden på ett påkostat sätt som är typiskt för böckerna i 
biblioteket på Östanå under den tid fideikommisset tillhörde Elisabet Gustava Fredenheim 
(1815-63). Hon var gift med lagmannen Erik Samuel Boström (1804-54) och efter hennes 
död tillföll fideikommisset sonen, den blivande statsministern Erik Gustaf Boström (1842-
1907). Han fortsatte att binda böcker till biblioteket på samma sätt under 1860-talet.

18. (OLIVECRONA, A.) Vägledning genom en del af de nordiska far
vattnen, innefattande Östersjön med norrbottniska och finska vikarne, 
Öresund och Belterne samt Kattegatt och Skagerrack. På kongl. maj:ts nådiga 
befallning utgifven af kongl. svenska Sjökarte-kontoret. Femte delen. Sthlm, 
Hörbergska boktryckeriet, 1851. 4:o. VIII,185,(1) s. & 5 utvikbara grav. plr, 
numrerade 1-2 och 11-13. Träsnitt i texten. Blått ohklbd med tryckt titeletik-
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ett. Bandet lätt nött och de övre hörnen något stukade. Ställvis lagerfläckig, 
mest i marginalerna. Planscherna med fler fläckar. En samling starkare fläckar 
vid nedre hörnet på s. 81-84. Samtida ägaranteckning ”Calmar Lots Contoir 
år 1852” i bläck på försättsbladet. Bra ex.  *6750
Senare publicerade delar och nya upplagor kallades ”Svenske lotsen”. Andra bladet är en 
deltitel ”Beskrifning öfver sydvestra delen af Östersjön, från Öresund och Belterne till 
Kalmar på den svenska och Rixhöft på preussiska kusten, med tillhörande vägledning-
ar. Under commendeur-capitainen och riddaren A. Almlöfs öfverinseende”, författad av 
August Olivecrona, vilken var kaptenslöjtnant vid flottan. De charmiga planscherna liksom 
de många träsnitten i texten avbildar kustsilhuetter sedda från havet.

19. (OSKAR I & LIVIJN, C.) Om straff och 
straffanstalter. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 
1840. 8:o. VI,156 s. & 3 utvikbara litograferade plr. 
Samtida mörkbrunt hfrbd med guldornerad rygg 
och tätt blåstänkta snitt. Ryggen något torr och 
nött. Inlagan lätt lagerfläckig och med en ljus, men 
knappast störande, fuktrand i övre marginalen mot 
slutet. På titelblad är Oskar I:s namn ditskrivet i 
bläck som författaruppgift. Spår av raderad namn-
teckning på försättsbladet. Med J. Bollstens samtida 
namnteckning, Ivar Wallenius exlibris och Bengt 
Liljenzins namnteckning daterad 1955.  *2500
Denna första upplaga såldes inte i bokhandeln utan delades 
ut. En andra upplaga utkom samma år och såldes till för-
mån för Gutenbergska stiftelsen. Översattes till norska (i två 
versioner), tyska, engelska, franska och holländska. ”Svenskt 
biografiskt lexikon” skriver: ”Även beträffande behovet av 
en ny kriminalpolitik var O och oppositionen på samma 
linje. Han arbetade aktivt för reformer, bl a att kroppsstraffen 
skulle avskaffas och gemensamhetsfängelserna ersättas med 
ett fångvårdssystem byggt på cellfängelsets principer och 
med återanpassning som mål. Kriminaliteten såg han som 
i hög grad socialt betingad, och fångvårdens framgång var 
beroende av ökade försörjningsmöjligheter, bl a genom en 
friare näringslagstiftning. Påverkad av Geijer samarbetade 

han nära med fångvårdschefen Clas Livijn som till en betydande del svarade för den skrift 
som O 1840 under illa dold anonymitet utgav, Om straff och straffanstalter, ofta omnämnd 
som ’gula boken’ efter färgen på omslaget. Arbetet fick ett stort genomslag i opinionen, 
om än den inkonstitutionella formen för agerandet väckte misshag”. Samma källa nämner 
i artikeln över Livijn att ”Tack vare denna kungliga inblandning kom riksdagen att bevilja 
nära två milj rdr för införandet av cellsystemet i rikets fängelser. Summan var långt större 
än den regeringen begärt”.

20. (OSKAR I & LIVIJN, C.) Om straff och straffanstalter. 2:dra upp-
lagan. Säljes, med författarens tillåtelse, till förmån för Gutenbergska stiftelsen. 
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1840. 8:o. VI,156 s. & 3 utvikbara litograferade 
plr. Elegant samtida rött halvsaffianbd med guldornerad rygg och mönster-
pressat brunt pärmpapper. Blåsprängda snitt. Något lagerfläckig på de första 
tjugo sidorna och i övre marginalen på de sista sidorna samt på planscherna. 
Mycket fint ex.  *2500
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Första upplagan från samma år såldes inte i bokhandeln utan 
delades bara ut. Översattes till norska (i två versioner), tyska, 
engelska, franska och holländska. ”Svenskt biografiskt lexikon” 
skriver: ”Även beträffande behovet av en ny kriminalpoli-
tik var O och oppositionen på samma linje. Han arbetade 
aktivt för reformer, bl a att kroppsstraffen skulle avskaffas 
och gemensamhetsfängelserna ersättas med ett fångvårds-
system byggt på cellfängelsets principer och med återan-
passning som mål. Kriminaliteten såg han som i hög grad 
socialt betingad, och fångvårdens framgång var beroende av 
ökade försörjningsmöjligheter, bl a genom en friare närings-
lagstiftning. Påverkad av Geijer samarbetade han nära med 
fångvårdschefen Clas Livijn som till en betydande del svarade 

för den skrift som O 1840 
under illa dold anonymitet 
utgav, Om straff och straff-
anstalter, ofta omnämnd som 
’gula boken’ efter färgen på 
omslaget. Arbetet fick ett 
stort genomslag i opinionen, 
om än den inkonstitutionella 
formen för agerandet väckte 
misshag”. Samma källa näm-
ner i artikeln över Livijn att 
”Tack vare denna kungliga 
inblandning kom riksdagen 
att bevilja nära två milj rdr för införandet av cellsystemet i 
rikets fängelser. Summan var långt större än den regering-
en begärt”.

21. RUDER, G. Anledning til snillewalet, eller 
ungdomens snille-gåfwors och naturliga böjelsers 
bepröfwande, wal och anförande, til the weten-
skaper, konster, ämbeten och syslor, med hwilka 
hwar och en kan wäl och beqwämligen tjena gudi 
och fädernes-landet: tagen utaf the lärdas skrifter, 
grundad uti naturen, förestäld uti taflor, befästad 
med många försök och wissa rön, lämpad efter 
rikets lägenhet och nödtorft, nu först på swens-
ka språket författad, och med egen bekostnad til 
trycket befordrad. Sthlm, F. P. Paulssen, 1737. 8:o. 
(16),125,130-79,(1) s. Trevligt alrotsmarmorerat 
skinnbd från slutet av 1800-talet med upphöjda 
bind, guldornerad rygg, röd titeletikett och stänk-
ta snitt. Ryggen något blekt och lite flammig samt 
med litet nagg nederst. Bra inlaga med enstaka 
obetydliga fläckar, dock några solkfläckar i texten 
på s. 7-8. Nära skuren på sina håll i nedre mar-
ginalen. Med L. Ehrenstams namnteckning på 
titelbladet och Gustaf Holdo Stråles exlibris. Från 
Ericsberg.  *6000
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Hoppet i pagineringen har uppstått på grund av slarv vid sättningen. Med hyllningsvers-
er av Johan Gustaf Hallman, Carl Gustaf Hallman och Andreas Berghult. Gustaf Ruder 
(1708-71) var pedagog och drev under en lång tid privatskola i Stockholm. För honom 
innebar ”snilleval” att varje individs utbildning anpassades efter dels vederbörandes person-
liga förutsättningar, dels efter arbetsmarknadens behov. Ruder var kraftigt influerad av den 
så kallade temperamentsläran, men hans idéer omsattes aldrig i praktiken, då de läroverk 
som yttrade sig om hans arbete alla var negativa - framför allt vände man sig mot tanken 
att någon annan än läraren kunde avgöra en students begåvning och fallenhet. Han har 
karaktäriserats som ”en av det svenska 1700-talets mest hängivna, uppslagsrika och origi-
nella pedagogiska personligheter”. Rörstrandsdisponenten Gustaf Holdo Stråle var stor 
boksamlare och byggde upp flera bibliotek som han sedan nödgades att sälja på återkom-
mande auktioner. Bonde på Ericsberg tillhörde de aktivaste köparna. Stråles böcker var 
oftast påkostat inbundna.

22. SWEDBERG, J. Ungdoms regel och 
ålderdoms spegel/ af Salomos predik. XII kapi-
tel/ förestelt i ene wiso/ med thess förklaring/ 
i twå predikningar/ hålna til afsked i Upsala åhr 
1703. På egen kostnad til trycket befordradt/ 
med kongl. may:tz nådigste frihet/. Skara, A. 
Kiellberg, 1709. 8:o. (24),578,(30) s. Titelsidan 
tryckt i rött och svart. + SWEDBERG, J. 
Parentis optimi, canticum Svecicum, ung
doms regel och ålderdoms spegel/ ex. ecclesi-
ast: c. XII latino carmine exhibitum ab Emanuele 
Swedbergio, filio. Skara, typis Kielbergianis, 
1709. 8:o. (8) s. Samtida något nött mörkbrunt 
mönsterpressat karduansbd med upphöjda bind, 
guld- och blindlinjerad rygg samt mörkröd 
titeletikett i skinn. Titeletiketten med litet nagg 
i övre vänstra hörnet. Smärre sprickor och 
maskhål i bakre falsen. Fuktfläckar på övre och 
främre snittet har trängt in i marginalerna med 
små och knappast störande fuktfläckar som följd. 
En kraftig rostfläck i texten på s. 573-76. Sista 
bladet delvis loss och lite naggat i marginalen. 
Frampärmens insida med träsnitt föreställande 
Palmskiöldska vapnet. Frampärmen med de 
pressade initialerna ”W*S*” och försättsbladet 
med Wilhelm Mauritz Schwartz namnteckning 
daterad Arboga den 12 juni 1728 samt Sven 
Månsson Billströms namnteckning daterad den 
30 mars 1859.  *12000
Tryckpappersexemplar med prisuppgiften ”en och 
half carolin”. Skrivpappersexemplar har prisuppgiften 
”2 caroliner” på titelbladet. Med en hyllningsvers av 
P. Hesselius. I sin ”Lefwernes beskrifning” skriver 
Swedberg: ”Åhr 1703 sammansatte jag Salomos predik-
ares tolffte kapitel i songwis. Wisan begynnes så: Så gläd 
tig tu yngling i ungdomen tin. Then förklarade jag i twå 
fredags predikningar i Upsala bondakyrkio. (: Storkyrkian 
war förderfwad af wådelden :) Then jag ock sedan här i 
Skara af trycket lät utgå [...] och hafwer dedicerat eller 
tilskrifwit bokena then studerande ungdomen i Upsala.” 
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Hyde A bibliography of the works of Emanuel Swedenborg 9 respektive Stroh & Ekelöf 
Kronologisk förteckning öfver Emanuel Swedenborgs skrifter 6 för det andra arbetet som 
är översatt till latin av sonen Emanuel Swedberg, senare adlad Swedenborg. Den svenska 
originaltexten återfinns i början av ”Ungdoms regel och ålderdoms spegel”. Uppgifterna 
i Hyde 8 om att den latinska översättningen även är avtryckt i det första arbetet är med 
all sannolikhet ett missförstånd, då föreliggande tryck, som här, emellanåt är medbundet i 
detta verk. Wilhelm Mauritz Schwardz (1708-71) hade enligt anteckning fått boken av sin 
mor. Billsten, som titulerar sig bomullsvävargesäll, köpte boken på auktion i Stockholm. 
Sven Månsson Billsten (1797-1870-talet) var född i Skåne och bomullsvävaregesäll. Han 
sålde i början av 1870-talet sina böcker till bokauktionskommissarie Claes Gartz och en 
del fanns bland de böcker som denne sålde 1894. Dessa uppgifter kommer från Carlander 
som sedan nämner att Billsten hade ovanan att klippa ut vapensköldar ur heraldiska verk 
och klistra in som ett slags exlibris i sina böcker, som i denna volym. Detta hade förvillat 
Carlander som tagit upp några av dessa vapensköldar som exempel på olika exlibris i första 
upplagan av ”Svenska bibliotek och ex-libris”. På Carlanders fråga svarade Gartz: ”Billsten 
gick på bokauktionerna i slutet av 1860-talet, såg ut som en halfbonde, men hade bra reda 
på böcker”. Han är ett mycket ovanligt historiskt exempel på en samlare av äldre böcker 
som tillhörde arbetarklassen.

23. SWEDENBORG, E. Kort sam
mandrag af läran för den nya för
samlingen, hvilken i uppenbarelse 
boken förstås med nya Jerusalem. 
Öfversättning. Köpenhamn, J. R. 
Thiele, 1788. 8:o. 179 s. Nära sam-
tida ljusbrunt hfrbd med guldlin-
jerad rygg och orange titeletikett 
samt fint mönstrade pärmpapper. 
Gula snitt. Något nött rygg och titel-
etiketten lite naggad i högerkanten. 
Försättsbladet urrivet. Enstaka små-
fläckar. Bibliografiska blyertsanteck-
ningar på frampärmens insida. Fint 
ex.  *4000
Hyde A bibliography of the works of 
Emanuel Swedenborg 2508. Översatt från 
”Summaria expositio doctrinae Novae 
ecclesiae” av Mårten Sturtzenbecher. En rad 
böcker av och om Swedenborg trycktes på 
svenska i Köpenhamn för att undkomma 
den svenska teologiska censuren.

24. WINGÅRD, C. F. af. Öfversigt 
af christna kyrkans senare hän
delser och nuvarande tillstånd. Uppsala, Wahlström & Låstbom, 1843. 8:o. 
(8),206,(1) s. & 1 litograferat musikblad. Häftad och oskuren i tryckt ljusrosa 
omslag. Ett fåtal småfläckar och s. 67-78 loss i häftnen. Fint ex. från biblioteket 
på Högsjö gård.  *1500
Musikbladet är ”Sång af predikande barnen i Timmeheds socken. N:o 6 af Zions sånger”, 
en kort melodi utan text som börjar i G-dur och slutar i parallelltonarten e-moll. Timmele 
församling ligger utanför Ulricehamn i Skara stift. Boken bygger på föredrag som Wingård 
höll vid synoderna i Göteborg 1823, 1830 och 1836 samt utökad med en fortsättning till och 
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med 1842. Verket är en allmän översikt av 
den kristna kyrkans nuvarande läge med his-
toriska tillbakablickar under huvudrubriker-
na: ”Österländska kyrkan”, ”Katholska kyr-
kan”, ”Protestantiska kyrkan” och ”Svenska 
kyrkan”. I ett bihang avtrycks texter om 
skevikarna, ”Utförligare uppgifter om sven-
ska bibel-, missions- och evangeliska säll-
skapen” och ”Till Straussianismens historia i 
Sverige” samt biskop J. A. Butschs brev ”om 
predikosjukan”, vilket är daterat Brunsbo 
den 4 april 1843. Carl Fredrik af Wingård 
(1781-1851) var först biskop i Göteborg och 
sedan ärkebiskop från 1839 samt ledamot av 
Svenska akademien.

25. (ÖBERG, SOFIA LUDOVIKA 
HILDEGARD) Den snälla köksan. 
300 enkla anvisningar till matlagning 
för tarfliga hushåll; jemte bihang: något 
om hästkött; om besparing af bränsle; 
om kökskärlen och deras rengöring, 
samt anwisningar till 28 kaffesurro-
gater. Af Christina Lindgren. Femte 
tusentalet. Sthlm, L. Söderqwist, 1863. 
12:o. VIII,98 s. Läckert litet grönt sam-
tida halvsaffianbd med guldlinjerad 

rygg, rödstänkta snitt och guldpräglat titeltryck på rygg och främre pärm. 
Ryggen något blekt och solkig samt med några små repor. Fin inlaga med 
enstaka lagerfläckar. Fint ex. från Östanå.  *5000
Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 217 för första upplagan som utkom 1858. 1886 utkom 
det femtonde tusendet. Christina (ibland Christine) Lindgren var pseudonym för Sofia 
Ludovika Hildegard Öberg. Denna kokbok är bunden på ett påkostat sätt som är typ-
iskt för böckerna i biblioteket på Östanå under den tid fideikommisset tillhörde Elisabet 
Gustava Fredenheim (1815-63). Hon var gift med lagmannen Erik Samuel Boström (1804-
54) och efter hennes död tillföll fideikommisset sonen, den blivande statsministern Erik 
Gustaf Boström (1842-1907). Han fortsatte att binda böcker till biblioteket på samma sätt 
under 1860-talet.
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