Utställning på Stockholms bokmässa 2020
Ett urval böcker ur Sandemars stormaktstida bibliotek – en utställning anordnad av Axel Nordin.
Sandemar, nära Dalarö utanför Stockholm, är ett välbevarat 1600-talsslott. Det är känt för sin
barockträdgård som sträcker sig ned mot vattnet och för sina fina interiörer där de många
Ehrenstrahlmålningarna lyser på väggarna. Att där finns ett bevarat bibliotek från svensk
stormaktstid är däremot alldeles okänt, trots att det faktiskt har beskrivits i en av August Strindbergs
historiska noveller.
Detta bibliotek håller nu på att undersökas och ordnas upp. Det är som en upptäcktsresa i en annan
tid där böckerna berättar om ett bildningstörstande Sverige på uppgång som stormakt i Europa. Här
finns uppslagsverk, handböcker, tidskrifter och vetenskapliga verk samt religiös litteratur. Från
forskningens frontlinjer finns böcker av Descartes och Grotius, två män med nära relationer till
Sverige. Många böcker är illustrerade och det går att se trädgårdsanläggningar som inspirerat
Sandemar och överdådiga fyrverkerier som sedan länge falnat.
Bland böckerna hittas även sådana som tagits som krigsbyte, bland annat en från Pragrovet 1648,
vilken sedan tillhört drottning Kristina.
Böckerna är också vackra objekt bundna av skickliga bokbindare eller häftade med vackra omslag,
varav många i gnistrande guldbrokadpapper. En av de intressanta aspekterna med detta okända
bibliotek är det fina orörda skick som böckerna befinner sig i.
– Det är som en tidskapsel från 1600-talet, säger antikvariatsbokhandlaren Mats Rehnström som
deltar i uppordnandet.
Utställningen är en första presentation av detta bibliotek och det visas i montrar med böcker med
olika teman såsom band, provenienser, innehåll.
Montrarna kompletteras med fotografier på bokstilleben och detaljer ur böcker samt interiörbilder
från biblioteket.
Utställningen pågår helgen 7-8 mars 2020 i Ateljén två trappor upp i Konstakademiens hus,
Fredsgatan 12, Stockholm. Öppettider lördag 11-17 och söndag 11-16. Fri entré!
Kontakt:
Axel Nordin 070-6934528
Mats Rehnström 08-4119224
Utställningen är ett arrangemang i samarbete med Svenska antikvariatföreningen.

