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Cyberkatalog 15

Äldre småskrifter 

•

I denna cyberkatalog fortsätter vi att presentera 
arbeten ur vårt småskriftslager, denna gång med 100 
stycken nykatalogiserade tryck - från legostadgan 

1664 till en svensk översättning av The battle of Dorking 
1872. 

Här finns flera av dalins arbeten, två olika upplagor av 
gustav iii:s testamente, några skrifter om napoleon, 
polhems förslag till 1726 års riksdag, sahlstedts  
Sagan om tuppen och zetherströms följdskrift till  
Dalins Sagan om hästen samt en hel del lanthushåll ning, 
ofta ur riksdagsmannen hjalmar gustafssons rika 
boksamling som stod utanför Dädesjö i Småland. Man 
kan bara att hoppas att det finns lika litterärt kunniga och 
kulturellt intresserade personer bland riksdagsledamöter-
na idag.

Trevlig läsning!

mats rehnström



1. Anekdot-jägaren, eller hvad nytt i anekdot-
verlden? Första samlingen. Sthlm, Hörbergska 
boktryckeriet, 1848. 16:o. (2),106 s. Tagen ur band 
och med gamla infärgade snitt. Ett främre tryckt 
omslag med en småfläck bevarat. Några gamla 
bläckmarkeringar.  *1000
Allt som utkom. Utgiven av Albert Bonniers förlag. På om-
slaget avbildas en skämtteckning föreställande en man 
rökande en pipa. Innehåller en mängd svenska och utländska  
anekdoter samt roande historier. På s. 34-35 återfinns vad som 
eventuellt är första tryckningen av Tegnérs dikt ”Såg du dina 
drag i Seinens spegel”. På s. 104-05 skildras hur Karl Blythe 
kröns till zigenarnas konung på Irland.

2. (AULNOY, MARIE-CATHERINE) Grefvinnans 
d’Aunoye bref om Spanien. Öfversatte utur tyska 
Musæum för 1787. Uppsala, J. Edman, 1789. 8:o. 
(4),100 s. Tagen ur band och med stänkta snitt. 
Enstaka lagerfläckar.  *450
Breven skrevs på 1670-talet enligt översättarens företal.

3. BENNET, S. Berättelse om lins planterande, bere-
dande, spinning, wäfnad och öfriga tilberedning, til 
allmän nytta genom trycket utgifwen. Sthlm, Mer-
ckells enkia, 1738. 4:o. (80) s. Tagen ur band. Titel-

bladet med en längre reva från yttermarginalen och 
lite in i texten. En del småfläckar.                 *1350
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 970. Med ett 
förord av Eric Salander. Stephen Bennet (1691-1757) var 
född i Leicester men smugglades av Jonas Alströmer 1723 till 
Sverige, tillsammans med diverse modern teknisk utrustning, 
för att konstruera maskiner och så småningom leda arbetet vid  
Alingsås manufakturverk. Han flyttade sedan till Hälsingland 
och arbetade med Flors linnefabrik.

4. (BERNDTSON, B.) Beskrifning om tilwerknings 
sätten af harts, terpentin, terpentin-olja och kim-
rök. På hans kongl. maj:ts nådigste befalning ut-
gifwen af des Wetenskaps-academie, i synnerhet 
riksens allmoge til tienst och underrättelse. Sthlm, 
H. Fougt, 1774. 8:o. 40 s. & 3 utvikbara grav. plr. 
Tagen ur band. Ngt nött och med enstaka små-
fläckar. Titelbladet med en bläcknumrering.  *850
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 985.

5. [Bernstorff] (SCHÜTZ, F. W. von) Danske 
stats-ministern grefve v. Bernstorffs lefverne. 
Öfversättning från tyskan. Sthlm, Kumb linska 
tryckeriet, 1799. 8:o. Grav. porträtt,72 s. Tagen ur 
band. Endast putsade snitt. Några småfläckar. Slar-
vigt uppskuren.  *1000

Det fina graverade porträttet 
är osignerat men ser ut att vara 
graverat av någon i bröderna 
Martins krets. Andreas Peter 
Bernstorff (1735-97) var en av 
sin tids främsta danska politik-
er och statsmän samt statsmin-
ister 1784-97.

6. Berättelser af engelska societeterne till biblars 
och smärre gudeliga skrifters utspridande, för åren 
1812 och 1813. I sammandrag. Sthlm, S. Rum-
stedt, 1814. 8:o. 16 s. Häftad. Titelbladet dammigt 
och med ett märke efter en avlägsnad etikett i övre 
inre hörnet.  *400
Rumstedt kom att trycka ett stort antal biblar för utdelning.



7. Beskrifning om hampsädets plantering och 
skötsel; på kongl. maj:ts allernådigste befallning 
författad af dess Patriotiska sällskap. [=rubrik]. 
Göteborg, S. Wahlström, 1844. 8:o. 12 s. Tagen ur 
band. Lätt nött och lagerfläckig.  *750
”Hemtad ur Ekonomiska annalerne, utgifna af kongl. Weten-
skaps-akademien, och meddelad Götheborgs och Bohus läns 
egendomsägare och jordbrukare; af länets Hushållnings-sälls-
kaps förvaltnings utskott”.

8. BEXELL, C. E. Menskliga misshälligheterna: 
tingspredikan, hållen i Wernamo d. 1 maj 1839. Be-
gärd till trycket. Jönköping, J. P. Lundström, 1839. 
8:o. 16 s. Häftad och ouppskuren. Första och sista 
sidorna lite dammiga. Enstaka småfläckar.  *600

9. (BJURBÄCK, O.) Betänkligheter emot vissa, eft-
er uppsåtet och utseendet, för landtbrukets trefnad 
vidtagne anstalter och gynnande tänkesätt. Sthlm, 
A. Gadelius, 1818. 8:o. (2),124 s. Tagen ur band 
och insatt i ett enkelt senare omslag med prän-
tad titel på ryggen. Gamla stänkta snitt. Snedläst. 
En-staka lager- och småfläckar. Liten fläck i nedre 
hörnet på s. 91 och reva i nedre marginalen på s. 
119. Författarnamnet skrivet med bläck på titelsi-
dan i samtiden. Med Kungliga bibliotekets diskreta  
duplettmarkering i blyerts.  *1000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2564. Med kapitlen: 
”Understöd för jordbruket genom lättad tillgång på lån”, 
”Om en för jordbruket menlig och tärande yppighet, vållad, 
må hända, äfven genom några af de anstalter, hvarigenom man 
vill befrämja det samma, eller samhällets välmagt”, ”Tvång i 
näringarne, hvilket likväl begynt att försvinna, synes ock va-
rit ett hinder för landtbruket”, ”Krono-köp och lån. Sädes-
magazin”, ”Om skogs- och jägeri-betjening, så vida den har 
befattning med andra, än kronans egna skogar” och några 
avslutande ”Aphorismer”. Dessutom återfinnes bland annat 
en översättning: ”Om penninge-ränta, af D. Hume”. Förfat-
taren refererar flitigt till Smith, Say, Müller och andra nation-
alekonomer. Olof Bjurbäck (1750-1829) utnämndes till biskop 
i Karlstad 1803. Under sin studietid var han lärjunge till natio-
nalekonomen P. N. Christiernin. Hans litterära intressen var 
breda och han översatte bland annat Shakespeare och Schiller.

10. (BODINSON, C. U.) Cantate öfver Spastaras 
skald vid dess graf. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1796. 
4:o. (6),31,(1) s. Med grav. titelvinjett. Samtida 
nött och solkigt pappbd med en handskriven titel 
på en senare applicerad rygg. Maskhål i falsarna 
och främre pärmen skadad upptill. Titelbladet med 
en bläckfläck i övre marginalen. Inlagan med en ge-
nomgående smal fuktrand i övre marginalen. Små 
solkfläckar på s. 8 och en liten bläckplump på s. 
11-12. Med två gamla namnteckningar, den ena 

oidentifierad, den andra A. Elmgréen.  *1500

”Spastaras skald” är ju Bengt Lidner och Bodinson tillägnar 
änkan Eva Jaquette Lidner och dottern Adelaide detta arbete. 
Vid sin död lämnade Lidner sin lilla familj i yttersta armod och 
Bellman, som ofta stått vid Lidners sida som en hjälpande vän, 
måste skaffa ihop den anspråklösa summa som erfordrades till 
begravningen. Följande rim finns bevarat: ”Skalderna ha säl-
lan råd/ att en bror i graven sänka/ knappt till svepningen en 
våd/ mindre facklorna som blänka/ visen ömhet, visen nåd/ 
mot poeten Lidners änka”.

11. BRISMAN, S. Om arrende eller lego af jord, 
hvaruti nyttan deraf består, samt vägledning till 
bestämmande af billiga arrendevilkor. Skara, F. J. 
Leverentz, 1807. Liten 8:o. (8),54,(1) s. Tagen ur 
band och med gamla rödstänkta snitt. Lätt lager-
fläckig. En del vikta hörn.  *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2551. Sven Bris-
man (1752-1826) är kanske mest känd för sitt engelsk-sven-
ska lexikon som han gav ut när han var bosatt i Greifswald. 
Sedermera återflyttad till Sverige, hamnade han så småningom 
på Grunnevalds säteri, inte långt från Tidaholm i Västergöt-
land. Han skrev på senare år ett antal böcker om lanthushåll-
ning varav den sista var ”Landtmannens wän, innehållande  
upplysningar och råd i landthushållningen” 1822. Förelig-
gande arbete tillkom med anledning av den nya arrendelag-
stiftningen från 1802.

12. BRISMAN, S. Om arrende eller lego af jord, 
hvaruti nyttan deraf består, samt vägledning till 
bestämmande af billiga arrendevilkor. Skara, F. J. 
Leverentz, 1807. Liten 8:o. (8),54,(1) s. Häftad. 
Ngt lagerfläckig.  *750
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2551. Sven Bris-
man (1752-1826) är kanske mest känd för sitt engelsk-sven-
ska lexikon som han gav ut när han var bosatt i Greifswald. 
Sedermera återflyttad till Sverige, hamnade han så småningom 
på Grunnevalds säteri, inte långt från Tidaholm i Västergöt-
land. Han skrev på senare år ett antal böcker om lanthushålln-
ing varav den sista var ”Landtmannens wän, innehållande up-
plysningar och råd i landthushållningen” 1822. Föreliggande 



arbete tillkom med anledning av den nya arrendelagstiftningen 
från 1802.

13. BROWN, J. Handbok för gas-förbrukare, eller 
råd och upplysningar med afseende på fördelakti-
gaste sättet att begagna gaslysning. Öfversättning 
af S. J. Callerholm. Med upplysande träsnitt. Sthlm, 
C. M. Thimgren, 1855. Liten 8:o. 68,(3) s. Med 
flera illustrationer i texten. Ngt nött mörkbrunt 
hfrbd från ca 1900 med sparsamt guldornerad rygg 
och titeln: ”Gas förbrukare”. Med Axel Bromans 
stpl.  *1500
Översatt från femte upplagan. Om gasens egenskaper och an-
vändning, huvudsakligen som belysning, men även för mat-
lagning och som värmekälla. Författaren var enligt titelbladet 
”f.d. inspektör öfver Sheffieldska gaslysnings-bolagets gas-
mätare”.

14. BURMAN, O. A. Poëtiske tankar åm wetens-
kapers uppkåmst och hinder, i del. På åminnelse-
dagen, öfwer det af hans kongliga höghet nådigast 
emottagna cancellers ämbetet, wid kongl. acade-
mien uti Upsala, på ven. consist. academici wägnar, 
den 26 feb. 1750 i stora carolinska läro-salen, yt-
trade. Uppsala, (1750). 4:o. (30) s. Häftad, oskuren 
och ouppskuren. En del lagerfläckar, obetydliga 
solkigheter och smärre fuktränder. Med en gammal 
bläcknumrering på titelsidan. Sista sidan med liten 
fläck vid vinjetten. Bra ex.  *1500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6311. Allt som 
utkom. På vers. Olof Burman (1709-59) föddes på Offerdals 
prästgård i Jämtland. Efter Frösö skola och Härnösands gym-
nasium studerade han i Uppsala. Han blev 1734 docent i poesi, 
efterträdde Ihre som vice bibliotekarie 1737 och utnämndes 
till professor 1748. 1751 erhöll han Offerdals pastorat. Som 
vitterlekare framträdde han ofta och gärna vid universitetet.

15. BÖRJESSON, J. Skapelsen i sånger. Uppsala, 
Palmblad & comp., 1820. 8:o. (2),71,(1) s. Tagen 
ur band. Några smärre fuktfläckar på s. 1-4 och 
några små solkfläckar på s. 5.  *1750
Hovpredikanten Johan Börjesson (1790-1866), kallad ”den 
siste fosforisten”, författade en rad dramer och diktsamlingar 
samt invaldes i Svenska akademien 1859. Om detta förstlings-
verk skriver Sven Stolpe i ”Svenskt biografiskt lexikon”, att 
”det förtjänar ett rykte av annan art än det herostratiska, som 
kommit den till del. Det är sant, att särskilt de kosmologiska 
partierna ofta tangera det parodiska, men andra delar, [...] äro 
sinnligt levande [...].” ”Skapelsen”, som alltså inte hörde till 
den svenska romantikens sämsta alster, enligt Stolpe, fick ett 
mycket ogynnsamt mottagande. En skarp recension infördes i 
”Stockholms posten” och inte ens vännerna var nöjda. Börjes-
son slog därför tills vidare sina diktarplaner ur hågen och  
upptog inte sin litterära verksamhet förrän i början av 
1840-talet, då han återkom med sitt kanske märkligaste 
verk, dramat ”Erik den fjortonde” som, efter flera svårigheter  

uppfördes på Kungliga teatern och mottogs väl av både publik 
och recensenter.

16. (CARELIUS, O.) Höns-gummans wisa, som 
hon söng för sig sjelf, i höns-huse, på herre-gålen, 
när sista kalase war. Melodien: När som ifrån hori-
zonten wår, then solen klar, &c. Sthlm, L. Salvius, 
1751. 4:o. (8) s. Tagen ur band. Lager- och små-
fläckig. Bläcknumrering på titelbladet som även 
har en stor fläck.  *3000
Första upplagan. ”Höns-gummans wisa” skrevs ursprungligen 
som en hyllningsdikt till Lovisa Ulrikas och Adolf Fredriks 
kröning 1751. Inramningen med den nittionioåriga gumman 
som berättar om en herrgårds olika innehavare under olika 
tider bär stark frändskap med Olof von Dalins ”Sagan om 
hästen”. Visan förblev populär långt in på 1800-talet och 
trycktes om många gånger. Olof Carelius (1702-58) föddes i 
Ösmo och var prästson. Efter studier i Lund prästvigdes han i 
Strängnäs 1725. Från 1739 till sin död var han  kyrkoherde i 
Huddinge söder om Stockholm.

17. CARLESON, (E.) & HÖPKEN, (C. F. von). 
Relation, om herrar envoyéernes och cancellie-
rådens, herr baron v. Höpkens och herr Carlsons 
hafde audience wid Ottomanniske porten 8/19 julii 
1740. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1740). 4:o. (8) s. 
Oskuren i helt ark. Perfekt ex.  *1750
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 7966. Edvard 
Carleson och Carl Fredrik von Höpken fick 1732 i uppdrag att 
göra en inofficiell rekognosceringsresa med målsättningen att 
finna nya lämpliga hamnar vid Medelhavet för svensk export 
och import. Under resan fick de ändrade direktiv och blev plac-
erade som sändebud i Konstantinopel vid Ottomanska hovet 
från 1735. Höpken stannade till 1742 och Carleson till 1745. 
Genom sin placering kunde de båda sändebuden understödja 
grundandet av det Levantiska kompaniet 1738. Den viktigaste 
insatsen var dock förhandlingarna om Karl xii:s kvarstående 
skulder till Turkiet där de lyckades få till stånd ett ackord som 
innebar att Sverige bara behövde betala tillbaka en tredjedel 
av summan.

18. (CHESNEY, G. T.) Slaget vid Dorking, en skarp-
skytts minnen. Öfversatt från engelskan. (Från ett 
exemplar af det två hundra tusendet). Falun, F. L. 
Schmidt, 1872. 8:o. 68 s. Nött samtida hfrbd med 
sparsamt guldornerad rygg. Ryggskinnet med små 
ytliga sprickor. Enstaka lager- och småfläckar. Med 
G. Lilliehööks namnteckning.  *1000
Lundwall Bibliografi över science fiction & fantasy s. 69-70. 
Originalet utkom första gången 1871 under titeln ”The battle 
of Dorking”. Den okända översättaren har dedicerat arbetet till 
Sveriges riksdagsmän. Arbetet skrevs efter de tyska framgån-
garna i Frankrike 1870-71 för att visa och varna att samma 
sak skulle kunna hända i Storbritannien. Historien berättas för 
några barnbarn femtio år efter att händelserna ägt rum.



19. [Cronhielm] NORDBERG, J. A. Huru guds 
barn weta/ hwad dem af gudi gifwit är: i synnerhet 
den seger som gud oss gifwit genom Jesum Chris-
tum. Förestäldt uti en christelig lik-predikan öfwer 
högwälborna fru grefwinnan/ Maria Wallenstedt, 
som efter en högstberömlig wandel saligen i her-
ranom afsomnade år 1723 den 23 augusti, och 
närwarande en hög-förnäm och mycket anseenlig 
församling/ af alla wid riksdagen warande stånden/ 
begrofs i S. Claræ kyrko i Stockholm nästföljande 
den 5 septembr. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1724. 
4:o. (2),8,1-52,(33) s. Tagen ur band och insatt i 
brunt senare pappersomslag med prydligt hand-
textad titel. Genomgående ganska fukt- och lager-
fläckad samt delvis bruntonad, bl.a. på titelbladet. 
Med Joh. Ax. Almquists stpl.  *1500
Maken var greve Gustaf Cronhielm. Avslutas med verser av 
bl.a. Sophia Elisabeth Brenner (en sonnett), Gustaf Lithou, Ja-
cob Frese, Carl Johan Lohman, J. Brisman, Sach. Westbeck 
och Lars Wicander.

20. (DALIN, O. von) Brynilda, eller den olyckelige 
kärleken. Tragædia i tre öpningar. Förestäld i no-
vember månad, 1738. Sthlm, Schneiderska bok-
tryckeriet, (1738?). 4:o. (4),44 s. Tagen ur band. 
Delvis aningen snävt skuren i övre marginalen. Ge-
nomgående lite tråkigt lager- och fuktfläckig samt 
med en del småfläckar. Några bläcknumreringar på 
titelsidan.  *1000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 78, upplaga b. Ett 
av de första fransk-klassiska dramerna på svenska.

21. (DALIN, O. von) Sagan om hästen, utgifwen 
1740. Sthlm, Nyström & Stolpe, (1759-65?). 4:o. 
24 s. Brunt stänkdekorerat klotryggbd med pryd-
ligt handskriven formklippt titeletikett på främre 
pärmen (Appelgrens bokbinderi, Skara). Främre 
pärmen med smärre brytmärken. Titelbladet med 
några anteckningar i bläck och blyerts. Fuktfläckig 
i övre marginalen från titelbladet till s. 18, från s. 
8 knappt skönjbart. Sista bladet med en liten äldre 
lagning i nedre marginalen.  *3500
Upplaga D i Mjöbergs genomgång av de olika upplagorna av 
”Sagan om hästen”. Han identifierade sammanlagt åtta olika, 
den första tryckt i december 1740.

22. (DALIN, O. von) Swenska friheten. Skalde-
dikt i fyra sånger af O. D. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
1755. 4:o. 55 s. Häftad i samtida turkmarmorerat 
pappomslag. Ryggen defekt och omslaget nästan 
loss. Ngt bruntonad i marginalerna. Stort exem-
plar.  *2500
Första upplagan utkom 1742. Från och med B-arket finns 
minst två sättningar, t.ex. på s. 9, andra raden: ”Fredricks-
hall” eller som här, ”Fredrikshall”. Hammarsköld skriver om 
”Swenska friheten”: ”Detta rimmade sammandrag af svenska 
historien är äfven i högsta grad skeft och poetiskt uppfattadt, 
och man skulle nu mera icke begripa, huru någon i detta verk 
kunde ana en tillkommande häfdatecknare, om man ej visste, 
att det egentligen var Hattpartiet, som med detta hedrande up-
pdrag belönade sin taleman”.



23. (DANCOURT, L. H.) De musulmanniske 
pelegrimerne, eller det oförtänkte mötet. Opera 
comique uti tre acter. Upförd första gången på Nya 
Svenska theatren den 20 junii 1786. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, 1786. 8:o. (4),84 s. Tagen ur band och 
insatt i ett gammalt gråpappomslag med nummer-
etikett på ryggen. De två första bladen med tråkiga 
fuktfläckar. Genomgående lagerfläckig. Några små 
revor.  *350
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 137-38. Originalets 
titel: ”Ali et Retzia ou la rencontre imprévue”. Översatt av 
Carl Envallsson. Dancourts arbete är i sin tur en bearbetning 
av en äldre pjäs av Lesage och D’Orneval. Musik av C. W. 
von Gluck. ”Theatren föreställer et torg eller allmän plats uti 
Cairo”.

24. (DANCOURT, L. H.) De musulmanniske 
pelegrimerne, eller det oförtänkte mötet. Opera 
comique uti tre acter. Upförd första gången på Nya 
Svenska theatren den 20 junii 1786. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, 1786. 8:o. (4),84 s. Häftad i gammalt 
gråpappersomslag. Ställvis lager- och småfläckig. 
Med ett litet hål i nedre marginalen på de första 
bladen.  *800
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 137-38. Originalets 
titel: ”Ali et Retzia ou la rencontre imprévue”. Översatt av 
Carl Envallsson. Dancourts arbete är i sin tur en bearbetning 
av en äldre pjäs av Lesage och D’Orneval. Musik av C. W. 
von Gluck. ”Theatren föreställer et torg eller allmän plats uti 
Cairo”.

25. De italienska stråtröfrarne i Calabriska bergen. 
Sthlm, P. G. Berg, 1855. 16:o. 16 s. Med en illust-
ration på titelsidan. Tagen ur band. Enstaka lager-
fläckar. Några svaga fuktränder i marginalerna mot 
slutet.  *400
Ur småskriftsserien ”Rom. hist. n:o 10”. Illustrationen 
föreställer en stråtrövare med kniven i högsta hugg. Typisk 
produkt från P. G. Bergs förlag.

26. (DE LA GARDIE, J. G.) Fale Bure. Drame i 
fyra acter. Original af Thure Wennberg. Sthlm, J. 
A. Carlbohm, 1795. 8:o. 92 s. Vinrött hklbd med 
mörkbrun titeletikett av skinn. Oskuren inlaga. En 
större fuktfläck i yttermarginalen fram till s. 8. Ngt 
solkig i yttermarginalen och med sporadiska små-
fläckar. Med Johan Carl von Wendels namnteck-
ning.  *500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 164. Utspelar sig i 
Medelpad på Byrestads gods. J. G. De la Gardies största insats 
är väl ihopsamlandet av De la Gardieska arkivet. Han översatte 
tillsammans med Silverstolpe texten till Haydns ”Skapelsen”. 
Thure Wennberg var verksam vid Konstakademien och dramat 
gavs ut i hans namn för att bevara den egentliga författarens 

anonymitet. Johan Carl von Wendel (1763-1825) var militär 
och dog på Höjentorp i Västergötland efter en lång karriär.

27. Den lustige nötknäpparn eller utwald sam-
ling af nöjsamma gåtor till tidsfördrif wid lediga 
stunder. Sthlm, Marquardska tryckeriet, 1815. 
8:o. 49,(1 blank),1-7 s. Tagen ur band med gamla 
blåstänkta snitt. Några enstaka lagerfläckar.  *900
En andra upplaga kom 1826. På de avslutande sju sidorna 
återfinns “gåtornas upplösning”.

28. Det nöjsamma res-sällskapet, eller twåhun-
dradefemtiofyra interessanta anekdoter, sinnrika 
infall och narraktigheter. Jönköping, N. E. Lund-
ström, 1829. 8:o. (2),88 s. Tagen ur band och med 
gamla rödstänkta snitt. En reva i nedre marginalen 
på s. 5. Sporadiska småfläckar.  *900
En andra upplaga utkom 1830 i två delar och utökad till 600 
anekdoter. Till den tredje upplagan 1831 fogades en tredje del 
med ytterligare 400 anekdoter.

29. EHRENREICH, J. E. L. Tankar om spannemåls- 
och matwarors brist, samt thes afhielpande igenom 
gode inrättningar och drift wid landbrukets up-
odling. Til allmänt ompröfwande underkastade. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1756. 4:o. 43 s. Enkelt 
grönmönstrat pappbd från mitten av 1900-talet. 
Titelsidan och sista sidan med spår av en gammal 
blå ryggremsa. Titelbladet småsolkigt och inlagan 
genomgående lite fuktbubblig. En rostfläck med 
hål i yttermarginalen på s. 13 och fuktfläckar i 
nedre marginalen från s. 14 till slutet. Ur Hjalmar 
Gustafssons bibliotek.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 52. Bland mycket 
annat så föreslår författaren en ”plan til en swensk landtbruks-
societet”. Författaren var Fredrik i:s hovtandläkare och grun-
dade Mariebergs porslins- och fajansfabrik 1758.

30. EHRENSVÄRD, A. Tal om svensk sjömagt; 
hållet för kongl. Vetensk. academien, vid præsidii 
nedläggande den 11 junii, 1766. Sthlm, L. Salvius, 
1767. 8:o. 31 s. Häftad, oskuren och ouppskuren 
med en nyare ljusbrun ryggremsa. Enstaka små  
lagerfläckar.  *750
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1521. Exem-
plar utan titelvinjett.

31. (ELERS, J.) Ode öfwer sjelfswåldet. Ny uplaga. 
Sthlm, A. Zetterberg, 1789. 4:o. (4) s. Enkelt grönt 
skinnryggbd från 1900-talets mitt med mönstrade 
pärmar. En del blyertsnoteringar på titelsidan. Ur 
Hjalmar Gustafssons bibliotek.  *300
Utkom första gången 1755. Johan Elers (1730-1813) föddes 
i Karlskrona. Han är väl idag mera känd som författare till 



det historiskt-topografiska verket ”Stockholm” 1800-01, än 
för sina vittra alster. Han var medlem i Tankebyggarorden och 
senare i Utile dulci, liksom i Vitterhetsakademien.

32. (ENVALLSSON, C.) Sorgen för glädjen går, 
eller mor Bobi och skolmästaren. Lyrisk comedie 
uti tre acter, original. Sthlm, A. Zetterberg, 1788. 
8:o. (4),66 s.  Tagen ur band och insatt i blått om-
slag. Svaga fuktränder i nedre marginalen på sina 
håll. Nött och med några små marginallagningar. 
Sista bladet förstärkt i inre marginalen. Med en 
oidentiferad gammal signatur, ”C,G,D,”, på titel-
sidan.  *400
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 145. ”På författa-
rens förlag.” Musiken hopplockad från många håll. Utan grav-
erad titelvinjett. Carl Envallsson (1756-1806) föddes i Vax-
holm. Han ändrade sitt efternamn från Enevall när han läste i 
Uppsala. Mellan 1781 och 1799 var han verksam vid den Sten-
borgska teatern i Stockholm, i första hand som översättare, 
men även som dramaturg. Han är en av den svenska litteratu-
rens mest produktiva författare och översättare. 1788 slöt han 
ett avtal med teaterledaren Carl Stenborg att leverera en lyrisk 
komedi per månad! Hans översättningar är ofta mycket fria 
bearbetningar, där han emellanåt anpassade miljöer, namn etc. 
efter svenska och stockholmska förhållanden. Han dog blind 
och fattig i Stockholm.

33. (FORSTMANN, J. G. W.) En präst-hustrus 
lefwernes-beskrifning. Upsatt af dess efterlemnade 
man. Ifrån tyskan öfwersatt. Sthlm, C. Stolpe, 
1775. 8:o. 84 s. Tagen ur band. Småfläckig här och 
var, t.ex. på s. 36-38.  *500

34. (FREDRIK II) Anmärkningar öfver konungens 
i Sverige Carl XII militariska talanger och carac-
ter. På fransyska författade af framledne konungen 
i Preusen. Öfversättning. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
1788. 8:o. (2),24 s. Häftad. Ngt nött och med lite 
tråkiga fukt- och lagerfläckar i början och mot slu-
tet samt på s. 18. Med en gammal namnteckning, 
G. Lindgren [?], och numrering i bläck på titel-
bladet.  *900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 2703. Originalet ”Ré-
flexions sur les talents militaires et sur le caractère de Charles 
xii, roi de Suède” lät Fredrik ii trycka 1760, men utan att 
ange sig själv som författare i den ordinarie upplagan. Däre-
mot trycktes ett litet antal exemplar till kungens vänner och 
särskilt utmärkta generaler, där hans namn stod utsatt. En ny, 
något klåfingrigt redigerad upplaga trycktes under författarens 
dödsår 1786. Förmodligen är det denna som ligger till grund 
för den svenska översättningen. Inspiration till denna skrift 
fick Fredrik, förutom från vännen Voltaire, när han reste i de 
områden i Schlesien där Karl xii:s arméer kämpat under det 
polska fälttåget.

35. Försök att beswara frågan: hwilket är bättre, 
att wara gift eller hålla en mätress? Öfwersättning. 
Sthlm, Kongl. ordens-boktryckeriet, 1832. 8:o. 
(2),37 s. Häftad och oskuren i samtida gråpappers-
omslag. Ngt lagerfläckig. Med initialerna ”G. M.” 
daterade 1832 på titelbladet.  *900
”Den fråga, jag åtagit mig beswara, är swår. Jag fruktar 
mycket, att ej kunna göra det på ett tillfredsställande sätt. Om 
jag lyckats, att upptäcka sanningen, kan mitt arbete wara af 
någon nytta. I motsatt fall, må man undersöka mina misstag”.

36. [Grill] NORBERG, A. Äreminne öfver herr 
Claes Grill, kongl. maj:ts troman och directeur vid 
Ost-indiska compagniet samt ridd. af kongl. Nor-
dst. ord. uprättadt [...] och utgifvit af sällskapet 
Utile dulci. Sthlm, H. Fougt, 1774. 8:o. 59 s. Blått 
hklbd med titeletikett i skinn (Wilh. Johansons eftr. 
bokbinderi, Uppsala). Enstaka småfläckar. Lite 
snävt skuren i yttermarginalen. Titelbladet med 
lagad reva i innermarginalen. Sista bladet naggat i 
marginalen med en bokstavs förlust.  *500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9428. Det 
litterära och musikaliska sällskapet Utile dulci stiftades till 
Olof von Dalins minne 1766 med den unga Elis Schröder-
heim som centralgestalt. En rad kända poeter som exempel-
vis Creutz, Oxenstierna och Lenngren var tidvis aktiva med-
lemmar i sällskapet, som vissa ordensriter till trots hade en  
social och utåtriktad prägel. Vid mitten av 1780-talet uppgick 
medlemsantalet till 540 personer. Utile dulci, som stod un-
der Gustav iii:s beskydd, utlyste även pristävlingar, den mest 
uppmärksammade år 1781, då Thorild bidrog med ”Passion-
erna”. Sällskapet upplevde under 1780-talet en uppblomstring 
under Kellgrens ledning, men insomnade efter Schröderheims 
död vid mitten av 1790-talet. Claes Grill (1705-67) var en av 
sin tids främsta affärsmän och bland annat verksam i Ostindis-
ka kompaniet. Han blev tidigt invald i Vetenskapsakademien 
och stödde dess verksamhet.

37. (GUSTAV III) Detta är min sista wilja och tes-
tamentariske disposition, huru riket skal styras, om 
den högsta guden mig hädankallade innan min son 
kron-prinsen Gustaf Adolph hade ernått sine myn-
dige år; hwilket testamente jag til Swea hof-rätts 
wård öfwerlämnar, at det genast efter min död up-
bryta och genom trycket allmänt kundgöra. Stock-
holms slott den 2 junii 1789. Karlskrona, Kongl. 
Amiralitets-tryckeriet, 1792. 4:o. 20 s. Tagen ur 
band. Lös i häftningen Ngt lagerfläckig.  *2500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3661. ”Efter i Stock-
holm tryckt originale”. Består av ett testamente daterat den 
19 maj 1780 och ett tillägg daterat den 1 juni 1789. De är 
vidimerade av rådet respektive Svea hovrätt. Testamentet öpp-
nades den 29 mars 1792 enligt ett tryckt tillkännagivande på 
sidorna 3 och 17. Rart omtryck!



38. (GUSTAV III) Detta är min sista wilja och tes-
tamentariske disposition, huru riket skal styras, om 
den högsta guden mig hädankallade innan min son 
kron-prinsen Gustaf Adolph hade ernått sine myn-
dige år; hwilket testamente jag til Swea hof-rätts 
wård öfwerlämnar, at det genast efter min död up-
bryta och genom trycket allmänt kundgöra. Stock-
holms slott den 2 junii 1789. Sthlm, Kongl. ordens-
tryckeriet, 1792. 4:o. 20 s. Tagen ur band. Lös i 
häftningen. Liten bläcknotering i nedre marginalen 
på titelbladet.  *1250
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3661. Består av ett tes-
tamente daterat den 19 maj 1780 och ett tillägg daterat den 
1 juni 1789. De är vidimerade av rådet respektive Svea hov-
rätt. Testamentet öppnades den 29 mars 1792 enligt ett tryckt 
tillkännagivande på sidorna 3 och 17.

39. HJÄRNE, C. U. Ett enfaldigt tal om en rätt en-
drächtighets nytta och nödwändighet wid riksens 
högloflige ständers sammankomst. Hållit på den 
stora Riddarhuus-salen i Stockholm den 13 de-
cember 1740. Sthlm, Kongl. bok-tryckeriet hos P. 
Momma, (1740). 4:o. (27) s. Tagen ur band med 
spår av samtida guldbrokadryggremsa och insatt i 
ett omslag från början av 1900-talet med präntad 
titel på framsidan. Litet hål i blad B1.  *900
Bring Riksdagshandlingar s. 31. Skriven på ”okantige werser” 
enligt författarens förord. Ett antal av verserna blev uteslutna i 
samband med tryckningen på grund av rådande censur.

40. [Howard] SCHLICHTEGROLL, (A. H.) F. 
(von). Lefvernes-beskrifning om den ädle mennis-
ko-vännen Joh. Howard. Norrköping, A. F. Raam, 
1794. Liten 8:o. 27 s. Tagen ur band och med gam-
la rödstänkta snitt. Titelbladet med några smärre 
fläckar.  *900
John Howard (1726-90) gjorde stora insatser för att reformera 
fängelseväsendet i Storbritannien och reste även Europa runt 
för att studera fängelserna i olika länder och plädera för en 
humanare fångvård.

41. HÖPKEN, A. (J.) von. Tal uti kongl. svenska 
Vitterhets academiens första sammanträde den 24 
julii 1753. Sthlm, L. Salvius, (1753). 8:o. 12 s. Ta-
gen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa. 
Några obetydliga fläckar på första sidan. Diskret 
duplettmarkering i blyerts.  *1000
Vitterhetsakademien grundades på Lovisa Ulrikas initiativ 
1753.

42. KARL AUGUST. Tankar i åtskilliga ämnen af 
svenska kron-prinsen Carl August, framställde uti 
bref från honom till prinsen af ***. Öfversättning. 
Jemte korrta berättelser om högbemälte furstes död 
och om det så kallade Fersiska mordet. Med por-
trätt af Carl August. Sthlm, Elméns & Granbergs 
tryckeri, 1832. 8:o. Grav. porträtt,(4),64 s. Grön-
marmorerat pappbd med svart titeletikett av skinn 
på främre pärmen. Inlagan delvis med råkanter. 
Ngt lagerfläckig.  *1000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3924. Enligt Linnström 
översatt från tyskan. Porträttet graverat av E. Åkerland efter 
förlaga av ”E. L.” Breven är från tiden då Karl August kom 
till Sverige i januari 1810 för att tillträda som kronprins och 
det fjärde och sista brevet är daterat den 20 april. Samma år i 
slutet av maj avled han och ett grundlöst rykte gjorde gällande 
att han blivit förgiftad av Axel von Fersen, som i samband med 
kronprinsens begravning mördades.

43. [Karl August] ROSENSTEIN, C. von. Lik-
predikan öfwer högsalig hans kongl. höghet Carl 
August Swea rikes kronprins, hållen i Riddarholms 
kyrkan d. 13 juli 1810. Sthlm, C. Delén, 1810. 8:o. 
13,(3 blanka) s. + (ROSENSTEIN, C. von) Per-
sonalier öfver högstsalig hans kongl. höghet Carl 
August, Svea rikes kron-prins. Sthlm, H. A. Nor-
dström, 1810. 8:o. 24 s. Grönmarmorerat pappbd 
med svart titeletikett av skinn på främre pärmen 
(A. Nilsson). Kraftigt lagerfläckiga.  *600



Setterwall Svensk historisk bibliografi 3929 för det andra  
arbetet. Karl August dog på Kvidinge hed den 23 maj 1810. 
Carl von Rosenstein (1766-1836) var vid den här tiden ut-
nämnd till biskop i Linköping och blev 1819 Sveriges ärkebi-
skop.

44. (KARL XV) Några tankar angående svenska 
arméns organisation, framlagde för fosterlandsvän-
ner. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1865. 8:o. 32 s. 
Häftad i brunt samtida omslag. Några fuktfläckar 
på det främre och med en påskrift, ”Regements 
biblioteket”. Sidorna 3-14 helt loss.  *600
Översattes även till franska.

45. KNUTBERG, C. Upmuntran til allahanda, 
vid lands- och stads-hushållningen nyttiga ämnens 
samlande; uti et tal, hållet för kongl. Vetensk. acad-
emien, vid præsidii nedläggande, den 5 maji 1762. 
Sthlm, L. Salvius, 1762. 8:o. 26 s. Med en inklis-
trad grav. titelvinjett. Tagen ur band. Enstaka små 
lagerfläckar.  *400
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 67. Bland annat om 
att koka gelé ur ben, sädesmagasin, medicinalväxter, färgegräs, 
mineraler, barnarbete och naturaliekabinett.

46. Kongl. maj:ts förnyade nådiga stadgar för dess 
Landtbruks-akademi: gifne Stockholms slott den 
28 augusti 1841. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 
1841. 8:o. 32 s. Häftad i blått samtida omslag. Lite 
lös i häftningen och med en genomgående fuktfläck 
i övre marginalen.  *500

Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 193. Kontrasignerad 
av O. I. Fåhræus. Sista bladet med ett register.

47. Kongl. maj:ts nådiga förordning om skogarne 
i riket. Gifwen Stockholms slott den 10 decem-
ber 1793. Stlm, Kongl. tryckeriet, 1794. 4:o. (50) 
s.  Tagen ur band. Gammal bläckpaginering i övre  
yttre hörnet.  *600

48. Kongl. may.tz stadga och påbudh/ om tiänste-
folck och legohjon. Sthlm, I. Meurer, 1664. 4:o. 
(10,2 blanka) s. Tagen ur band. Lite bruntonad 
och ngt fläckig. Samtida marginalanteckningar och 
paginering.  *1750
Sveriges första legostadga. Den reglerade tjänstefolks och lego-
hjons rättigheter och skyldigheter i förhållande till sin hus-
bonde. Lösdrivare och lättingar som saknar tjänst eller egen 
gård ska förmås att om möjligt bli borgare, i annat fall rekry-
teras till krigsmakten.

49. Kongl. Sundhets-kollegium har uti cirkulär af 
den 8 januari 1849, till ledning för de åtgärder som 
till hämmande af den i Skåne och Halland utbrut-
na elakartade lungsjukan hos boskapen, meddelat 
följande wigtiga råd och anwisningar. [=rubrik]. 
Växjö, P. Lönnegren, 1849. 4:o. (7) s. Tagen ur 
band och insatt i senare enkelt gråpappomslag med 
handskriven titel på främre omslaget. Ur Hjalmar 
Gustafssons bibliotek.  *900
Spridd som lokalkungörelse från Växjö landskansli och under-
tecknad av Carl Mörner och kontrasignerad av G. Lagerstråle.

48. 50.



50. KRAFTMAN, J. Utdrag af academiska föreläs-
ningar uti landthushålningen, år 1746 om höste-
termin hålne. Sthlm, L. Salvius, 1747. 8:o. 100 s. 
Tagen ur band. Enstaka små lagerfläckar. Fint ex-
emplar.  *3000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 30. Johan Kraft-
mann (1713-91) blev docent i ekonomi 1746, rektor vid Björ-
neborgs trivialskola 1748 och e.o. professor i matematik 1755 
innan han 1758 drog sig tillbaka till sin egendom i Koivisto 
i Ulvsby. Där drev han ett mönsterjordbruk och ägnade sig 
åt fortsatt skriftställarskap. Dessa föreläsningar är det första 
akademiska arbetet på svenska om lanthushållning. Kraftman 
påpekar nödvändigheten av att höja kunskapsnivån om och i 
ämnet och att sammankoppla ekonomisk teori och praktiska 
kunskaper. Han blev förbigången av P. Kalm då en ny eko-
nomiprofessur skulle tillsättas i Åbo 1747.

51. [Lagerström] KRYGER, J. F. Åminnelse-tal, 
öfver framledne kongl. maj:ts tro-man, commerce-
råd och directeur vid Ostindiska compagniet, samt 
ledamot af kongl. svenska Vetenskaps academien, 
och af kongl. Vetenskaps societeten i Upsala, väl-
borne herr Magnus Lagerström; efter kongl. Veten-
skaps academiens befallning, hållit på stora Rid-
darehus-salen den 20 febr. 1760. Sthlm, L. Salvius, 
1760. 8:o. 32 s. Med inklistrad grav. titelvinjett. 
Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggrem-
sa. Gamla rödstänkta snitt. Delvis med fuktrand 
och enstaka lagerfläckar. Minimal bläckfläck i yt-
tersta marginalen t.o.m. s. 10.  *600
Magnus Lagerström (1691-1759) blev Ostindiska kompaniets 
sekreterare från starten 1731. På denna tjänst gjorde han stora 
insatser och utsågs 1746 till en av kompaniets direktörer. Han 
blev ledamot av Vetenskapsakademien 1748 och stödde dess 
verksamhet, liksom han samarbetade med Linné. I yngre år 
försörjde han sig bland annat som översättare och han gav 
många av Holbergs dramatiska arbeten en svensk språkdräkt.

52. (LEBOEUF, J. J.) Renaud. Lyrisk tragedie i 
tre acter. Upförd på Kongl. opera theatren den 29 
januarii 1801. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1801. 4:o. 
(4), 33 s. Häftad och oskuren i nött och lite trasigt 
samtida turkmarmorerat omslag. En del pappers-
förluster på det främre omslaget. Genomgående  
tydlig fuktfläck i ytterhörnen. Lager- och små-
fläckig.  *675
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 184. Med 
rollförteckning. Översatt av N. B. Sparrschöld och med musik 
av J. C. F. Hæffner.

53. (LEOPOLD, C. G. af) Då hans kongl. maj:t 
till riddare af dess Nordstjerne-orden allernådigst 
täcktes dubba astronomiæ professoren, välborne 
herr Daniel Melanderhjelm. Af de studerande vid 

kongl. academien i Upsala. (Uppsala), J. Edman, 
1785. 4:o. (4) s. Tagen ur band och insatt i ny grå-
pappersryggremsa. Ngt lagerfläckig och aningen 
snävt skuren.  *1000

54. LEYONHUFVUD, A. G. Tal, hållet för kongl. 
svenska Vitterhets-academien, [...] då han derstädes 
blef intagen, den 9 februarii 1773. Sthlm, L. Salvi-
us, 1773. 8:o. 8 s. Med inklistrad grav. titelvinjett. 
Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggrem-
sa.  *800
Axel Gabriel Leyonhufvud (1717-89) var president i Åbo hov-
rätt och författare samt mecenat till bland andra Johan Henrik 
Kellgren.

55. LIDNER, (B.). Gustaf Adolphs ärestod. Poëme. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1791. 8:o. 8 s. Tagen ur 
band och delvis loss i häftningen. Fuktrand i övre 
marginalen och de avslutande två bladen med sva-
ga fuktfläckar nederst.  *1000
Det dröjde ytterligare några år innan stayn över Gustav ii  
Adolf stod på plats på nuvarande Gustav Adolfs torg i Stock-
holm.

56. LISSANDER, A. Beskrifning om jord-pärons 
plantering. Sthlm, C. Stolpe, 1773. 8:o. 16 s. Tagen 
ur band. Lagerfläckig och lös i häftningen.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 950. Ytterligare två 
upplagor utkom samma år och en 1774. Dessutom översattes 
skriften till danska och finska. I arbetet diskuteras också po-
tatisens användningsområden. Författaren försäkrar att de 
”äro äfwen så wälsmakande, som ärter”. Lissander är kanske 
mest bekant som Bellmans vän och beskyddare, men var på 
sin tid känd som flitig ekonomisk skriftställare rörande bl.a. 
trädgårds- och fårskötsel. Han var under lång tid verksam 
inom Manufakturkontoret.

57. (LISSANDER, A.) Underrättelse, om thet bästa 
och genom förfarenheten bepröfwade sätt, huru 
fåren böra klippas och ullen handteras i landtman-
nens händer, innan hon säljes til städerne. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1751. 4:o. (4) s. Marmorerat 
pappbd från 1900-talets mitt med svart titeletikett 
på främre pärmen. Bra inlaga. Ur Hjalmar Gustafs-
sons bibliotek.  *1000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1615. Anders Lis-
sander (1704?-86) var under lång tid verksam inom Manu-
fakturkontoret och kommersråd i Kommerskollegiet samt på 
sin tid känd som flitig ekonomisk skriftställare rörande bland 
annat lanthushållning och fårskötsel. Nu är han kanske mest 
bekant som Bellmans vän och beskyddare och det var efter ett 
framträdande i Lissanders hem som J. G. Oxenstierna skrev 
sina berömda dagboksanteckningar om Bellman.



58. MARSOLLIER (des VIVETIÈRES, B. J.). Ca-
milla, eller det underjordiska hvalfvet. Skådespel 
med sång uti tre akter. Originalet af herr Marsol-
lier. Öfversättningen af herr Envallsson. Musiken 
af riddaren D’Aleyrac. Upförd första gången på 
Svenske comiske theatern den 28 maji 1797. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1797. 8:o. (6),79 s. Tagen ur 
band. Småfläckig, bl.a. på titelbladet och från s. 57 
till slutet. Det sista bladet med gamla lagningar och 
bläckfläckar.  *400
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 171. Inleds med en 
dikt ”Til fruntimerna”. Ämnet till pjäsen är hämtat ur ”Adèle 
et Théodore” av Genlis och ”händelsen är på et urgammalt 
och til hälften nedfallet slott, belägit i en stor skog, och icke på 
många år bebodt.” Carl Envallsson var sin tids mest produk-
tiva översättare och bearbetare av utländsk dramatik.

59. [Mazeppa] Kossackhöfdingen Mazeppa berät-
tar för Carl XII sina ungdoms-äfwentyr. Sthlm, P. 
G. Berg, 1855. 16:o. 16 s. Med en illustration på 
titelsidan. Tagen ur band. En genomgående fläck 
i nedre marginalen och en fläck i övre marginalen 
från s. 13 till slutet.  *200
Ingår i småskriftsserien ”Rom. hist. n:o 8”. Illustrationen på 
titelsidan föreställer Mazeppa bakbunden på en vild häst.

60. MENNANDER, C. F. Tal om folkhopens til-
växt, som grunden til rikets näringars upkomst, 
hållit för kongl. Vetensk. academien, vid præsidii 
nedläggande den 2 nov. år 1765. Sthlm, L. Salvius, 
1766. 8:o. 34 s. Enkelt grönt pappbd. Oskuren, 
ouppskuren och lite fukt- och lagerfläckig på sina 
håll. Ur Hjalmar Gustafssons bibliotek.  *900
Exemplar utan titelvinjett. Carl Fredrik Mennander (1712-
86) var biskop och prokansler för universitetet i Åbo, och 
sedermera prokansler för Uppsala universitet och ärkebiskop. 
Hans namn pryder över 70 akademiska disputationer och ett 
flertal tal. Hans fina boksamling såldes på auktion i Uppsala 
1788.

61. (MOLIÈRE, J. B. P.) Qwinno-skolan, eller den 
enfaldige Agnes, i fem acter förestäld på den Swens-
ka theatren i Stockholm anno 1738. Sthlm, Schnei-
derska boktryckeriet, 1739. 4:o. (4),84 s. Tagen 
ur band. Genomgående lagerfläckig, mer i början. 
Fuktfläckig från titelbladet till s. 50. Liten samtida 
bläckuträkning nederst på titelsidan.  *1750
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 79. Översatt av 
Gustaf Palmfelt. Det franska originalet, ”L’école des femmes”, 
utkom första gången 1662.

62. (MUNCK, P.) Samtal om det oinskränkta 
qwinno-wäldet. Sthlm, P. J. Nyström, 1755. 4:o. 
12 s. Tagen ur band. Ngt nött och lite lagerfläckig. 

Genomgående fuktfläckig. Med Ol. Sundholms 
namneckning.  *1000
”Jag kommer nyligen ifrån mina utländska resor. Efter et 
långt bortowarande tycker jag mig knapt känna igen mitt 
fädernesland. All ting är förändrat. Alt har annat utseende. 
Alt gjör at jag twiflar, om jag icke rest i tankarne til et obekant 
land, och fallit i en sjukdom, som bestått i en inbilning, at jag 
råkat Swerige. [...] Et liust äcktenskap och en kär maka trodde 
jag skulle bli den hamn, hwarest jag kunde indraga mina segel, 
och trygg hwila för alla stormwäder. Et swenskt funtimmer war 
i mina tankar det, som jag för andra hölt wärdt min kärlek. Jag 
kommer till Stockholm at utwälja mig et til tröst under min 
instundande ålderdom. Men hwad hörer jag icke här? Man 
talar endast om execution af et grymt qwinno-wälde. Man ser 
en man får swikta under hårda slag, och et grymt sinne kan ej 
hämmas utan genom blodiga strimmor”. I texten följer sedan 
en dialog mellan ”Sincerus”, ”Cholericus”, ”Melancholicus”, 
”Phlegmaticus” och ”Owäldig”, vilket mynnar ut i att ”Since-
rus” ändå kan tänka sig giftermål och sammanfattar: ”Jag will 
lämna henne alt det wälde hon med skäl kan fordra. Jag be-
gär ingen oinskränckt magt öfwer henne, ej heller fruktar jag 
något oinskränkt qwinno-wälde”. Författaren (1732-1803) 
blev sedermera biskop i Lund. Olof Sundholm (1752-1819) 
var präst och verksam i Skara stift. Han var en stor samlare 
och hans omfattande arkiv inklusive handskrivna västgötska 
sockenbeskrivningar finns i Skara stiftsbibliotek.

63. [Napoleon] Europas slut-liqvid med kejsar Na-
poleon. Öfversättning. Sthlm, C. Delén, 1813. 8:o. 
28 s. Tagen ur band. Gammal bläckpaginering. 
Med en liten bläckplump i nedre yttre hörnet på 
titelbladet.  *400

64. [Napoleon] Napoleonisk kalender. Ny upplaga. 
Skara, P. Hedenius, 1834. 16:o. 28 s. Nött hfrbd 
från 1800-talets slut med sparsamt guldornerad 
rygg och stänkta snitt. Ryggskinnet med tråkiga 
nötmärken. Enstaka lagerfläckar. Med Kristen Ras-
mussens exlibris.  *350
Första upplagan utkom 1822. För var och en av årets dagar 
anges en händelse ur Napoleons liv som inträffade just den 
dagen. I förordet konstateras att ”denna kalender är i verld-
shäfderne ensam i sitt slag”.

65. [Napoleon] Napoleons himmel på jorden, eller 
continentalsystemet. Öfwersättning. Sthlm, A. 
Gadelius, 1813. 8:o. (2),27 s. Tagen ur band. Gam-
mal bläckpaginering. Saknar ett avslutande blad 
med prisuppgift.  *600
Kontinentalsystemet var en handelspolitisk åtgärd som Napo-
leon införde 1805 efter förlusten mot Storbritannien vid Tra-
falgar. Det proklamerades den 21 november 1806. Napoleon 
förbjöd all import av brittiska varor till Europas fastland. Det-
ta skulle skapa arbetslöshet och oro i Storbritannien och bana 
väg för Napoleons seger över engelsmännen. Kontinentalsyste-
met blev ett misslyckande och drabbade nog kontinenten mer 
ekonomiskt än Storbritannien.



66. [Napoleon] Tout ou rien, eller Napoleon åter 
i stormen. Samtal emellan en hvardags-filosof och 
en ny Diogenes. Sthlm, C. Nyberg, 1815. 8:o. 16 s. 
Mörkt klistermarmorerat pappbd från 1900-talets 
första hälft med röd titeletikett på främre pärmen. 
Fuktfläck på titelbladet och i övre marginalen från 
s. 12 till slutet.  *750

67. (NICANDER, A.) In obitum reverendissimi 
doctoris et episcopi Jacobi Serenii, die iv septem-
bris, a:o mdcclxxvi. Strängnäs, 1777. 4:o. (4) s. 
Tagen ur band och lätt fläckig.  *500
På vers. Avslutas med tre olika kronogram. ”Rikspoeten” An-
ders Nicander (1707-81) visade tidigt både intresse och fallen-
het för latinsk poesi och väckte uppmärksamhet med publika 
orationer på latin och grekiska redan innan han påbörjade sina 
studier i Lund. Han blev senare tulltjänsteman i Västervik.

68. [Nicander] Konung Salomos ord-språk på 
heroisk vers efter grund-texten författat af An-
ders Nicander. Kalmar, L. Lindeblad, 1760. 4:o. 
(12),76,(1) s. Modernt tråkigt grönmarmorerat 
pappd. Inlagan med enstaka marginalanteckningar, 
en fläck i övre marginalen på s. 3-4 och bläckfläck-
ar i inre och nedre marginalen på s. 55. Med L. 
F. Rääfs exlibris klistrat på baksidan av titelbladet. 
 *2000
Med tryckt dedikation till kronprins Gustav (iii), hyllningsdik-
ter av A. O. Rhyzelius, M. Beronius och H. J. Sivers. Avslutas 
med en liten hyllningsvers till översättaren från And. Löfman.

69. ODHELIUS, J. L. Dödligheten i Stockholm, i 
et tal för k. Vetensk. acad. granskad då præsidium 
nedlades den 16 febr. 1785. Sthlm, J. G. Lange, 
1785. 8:o. 32 s. Med en grav. titelvinjett. Tagen 
ur band. Enstaka lager- och småfläckar. Övre yttre 
hörnet på titelbladet bortrivet.  *650
Bibliotheca Walleriana 6948. Svarstalet av Johan Carl Wilcke.

70. (PALMBLAD, V. F.) Den argusiska dynastien, 
eller Argus i, ii och iii:s bedrifter i politik, litteratur 
och commerce. Historiskt utkast efter authentiska 
källor. Uppsala, Palmblad & c., 1825. 8:o. 56 s. Ta-
gen ur band. Enstaka småfläckar. Sista bladet med 
revor i både inre och övre marginalen.  *400
”Aftryck ur Swensk litteratur-tidning n:o 100-105 för år 
1824.” Palmblads angrepp på tidskriften ”Argus” och dess re-
daktör Johan Johansson.

71. POLHEM, C. Åtskillige allmänne hushålds 
förslag/ såsom: 1. Om järnbergslagernas förening, 
at dymedelst slippa taga främmande förlag, samt 
altid hålla järnet uti skiäligt prijs. 2. Om monopo-
liernas afskaffande utan någons prejudice. 3. Om 
upstädernas cultur och tilwäxt. 4. Om åkerbärg-
ningen. 5. Om lijns bråkande och beredande. 6. 
Om giödselns förökande. 7. Om kiärr och måsars 
beredande till åker och äng. Wid närwarande rijks-
dag andras mognare ompröfwande underkastade. 
Sthlm, Biörkman, 1726. 4:o. (2),28,(2 blanka) s. 
Tagen ur band och insatt i en ny gråpappersryg-
gremsa. Enstaka lager- och småfläckar. Bra exem-
plar.  *4500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 542. Bring Riksdags-
handlingar s. 22.

72. Prophetia af den för sin stora wisdom mycket 
namnkunnige och berömde eremiten Martin Za-
deck, som han i sitt 106:te års ålder wid Soluturn 
i Sweitz har uppenbarat för sine wänner d. 20 de-
cember år 1767. Örebro, J. Lindh, 1773. 4:o. (8) s. 
Tagen ur band och insatt i ett enkelt omslag. Har 
varit vikt och med spår av detta. Med någon små-
fläck.  *1500
Flera upplagor trycktes under perioden 1771-1801.

73. RABBE, S. Tal, om folk-mängden i äldre och 
nyare tider, hållet för kongl. Vetenskaps academien, 



vid præsidii nedläggande, den 24 october 1770. 
Sthlm, L. Salvius, 1771. 8:o. 128 s. Med inklistrad 
grav. titelvinjett. Tagen ur band. Ngt lagerfläckig 
i början. Med en fuktfläck i yttermarginalen på s. 
17-28.  *600
Med ett svar av Pehr Wargentin. Rabbe tillhörde Tabellverkets 
tillskyndare.

74. RAHBECK, K. L. Fritalaren eller tidens seder. 
Öfversättning från danskan af L. P. W. Göteborg, S. 
Norberg, 1797. 12:o. 72 s. Tagen ur band och med 
gamla grönstänkta snitt. Titelbladet delvis loss.  
Lager- och småfläckig. En fuktfläck nedtill i inre 
marginalen och text från s. 11 till slutet. Med J. P. 
[?] Karlbergs namnteckning.  *1250
Översatt av Lars Peter Wåhlin.

75. (RISTELL, C. F.) Memoire de la premiere ar-
rivée de son altesse roiale le prince Gustave ainé 
prince héréditaire de Suede &c. &c. &c. duc de 
Holstein &c. &c. à l’université d’Upsale le 24 sep-
tembre 1759. Uppsala, (1759). 4:o. (4) s. Har varit 
vikt. Titelsidan delvis lätt bruntonad och med små 
nagg. Hål i andra bladet med förlust av en liten 
typografisk vinjett och två bokstäver.  *500
På vers. Carl Fredrik Ristell (1710-87) var dans- och språk-

mästare vid universitetet i Uppsala. Han skrev en del tillfäl-
lighetsvers på olika språk och var far till Adolf Fredrik Ristell.

76. (ROOS, A.) Kort, dock til alla delar sanfärdig 
berättelse, huru det tilgick wid calabaliquen uti 
Turkiet, hwarest den glorwördigste högst sal. hans 
maj:t konung Carl xii blef af turkarna och tartar-
erne bloquerad i 3:ne weckors tid, innan som de 
fattade den resolution, at angripa hans maj:ts hus 
eller hans höga person, uti byen Warnitza, derest 
hans maj:t hade sitt hög-qwarter, en half fjerdings-
wäg ifrån staden Bender, som ligger på gräntsen 
af Turkiet och Wallachiet. Gävle, E. P. Sundqvist, 
1783. 8:o. (16) s. Häftad men helt loss i häftningen. 
Genomgående bruntonad, solkig och med fukträn-
der, mer i början och mot slutet. Övre yttre hörn 
avklippt och pappersförlust i övre marginalen på 
sista sidan med ett par siffrors förlust. Med Lenn-
art Floréns namnteckning daterad 1902 skrivet på 
snedden nedtill på titelsidan.  *1350
Setterwall Svensk historisk bibliografi 2954. Utkom i en  
mängd separata upplagor, den första 1761 och den sista 1833, 
oftast tryckta i Gävle. Översattes även till franska. Sista bladet 
förtecknar ”de under-officerare och gemena” som deltog i 
kungens försvar med uppgift om deras respektive officerare. 
Axel Roos (1684-1765) deltog i krigen från Narva 1700 till 
norska fälttåget 1718. Under kalabaliken i Bender 1713 räd-
dade han kungens liv vid tre tillfällen enligt denna berättelse 
som dock delvis avviker från andra bevarade beskrivningar av 
händelseförloppet.

77. (RUDBECK, O.) Boråsiade, poeme i fyra sånger. 
Sthlm, H. Fougt, 1776. 4:o. (4),35 s. Tagen ur band 
med spår av det ursprungliga gråpappersomslaget 
närmast ryggen. Hundöron och en del fläckar. Litet 
brännhål i inre marginalen s. 7.  *1250
Bibliotheca Rudbeckiana 1512. Nya upplagor utkom 1783, 
1820, 1833-34 etc. Dikten, som även översattes till danska, 
är ett komiskt epos som inspirerats av Hofmanska upproret 
i Västergötland 1766 och boråsarnas försvar mot Hofmans 
bondehär. Schück skriver i sin litteraturhistoria att ”det, som 
särskilt tyckes hava roat Rudbeck, var det martialiska lynnet 
hos boråsarna” och menar att poemet ”onekligen är en bland 
de bäst lyckade dikter, som finnas från denna tid”. Olof Rud-
beck den yngste (1750-77) var kanslist i Riksarkivet och son-
sons son till ”Atlanticans” författare. Han skrev ”Boråsiaden” 
som sjuttonåring, men omarbetade den av politiska skäl före 
utgivningen 1776.

78. (RUNEBERG, E. F.) Undersökning, huru wårt 
landtbruk bäst må kunna uphjelpas genom præ-
mier. Gävle, E. P. Sundqvist, 1762. 8:o. 48 s. En-
kelt grått pappbd med röda för- och eftersättsblad. 
Titelbladet med en gammal numrering i övre hör-
net. Lite snävt skuren på sina håll. Enstaka för- och 



81.



understrykningar. Ur Hjalmar Gustafssons bib-
liotek.  *2500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1863. Med ett förord 
av Fredric Sparre. Edward Fredric Runeberg (1721-1802) var 
verksam inom bland annat lantmäteriet och Tabellverket. Han 
var en flitig skriftställare inom ekonomiska ämnen.

79. Rätta begrepet om drömmar, jämte swar på frå-
gan: [om] det är rätt, at i de så kallade drömböcker 
söka drömmars uttydning, och sätta tro därtil, så 
at man fruktar sig för en elak och gläder sig öfwer 
en god betydelse? Öfwersättning. Sthlm, J. A. Carl-
bohm, 1786. 8:o. 24 s. Tagen ur band. Skrapmärke 
på titelbladet med förlust av två bokstäver. Någon 
lager- och småfläck.  *1250
Skriften är ett generalangrepp på drömtydning i alla dess for-
mer, ”ty drömmars uttydande kommer allena gud til”.

80. (SAHLSTEDT, A. M.) Sagan om tuppen. 
Första–sjette året. Sthlm, P. J. Nyström, 1758. 4:o. 
52 s. Nött marmorerat pappbd med trasig rygg. 
Stänkta snitt. Delvis ngt bruntonad. Netzelius ex-
libris.  *4000
Flera följdskrifter utkom och författades av Sahlstedt själv. In-
nehåller enligt ”Svenskt biografiskt lexikon” ”en för samtiden 
ovanligt realistisk allmogeskildring, klart påverkad av Dalin”.

81. Signal-bref för kongl. arméens flotta. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1796. 8:o. (4),47,(3) s. & 1 ut-
vikbar handkolorerad tryckt signalflaggplansch & 
1 utvikbar tryckt tabell. Häftad och oskuren i sam-
tida nött och fuktskadat gråpappomslag. Ryggen 
skadad nedtill. Fuktfläckig på de sista opaginerade 
sidorna. Talrika prydliga samtida anteckningar i 
texten och på medhäftade blad.  *800
De medhäftade anteckningsbladen innehåller kompletterande 
kapitel.

82. [Stjernecrantz] LÉNSTRÖM, C. J. [preses] & 
LÖFBERG J. S. [respondent]. Arvid Adrian Stjerne-
crantz. En Bellmannian. Skaldeporträtt. A.a. Upp-
sala, Leffler och Sebell, 1842. 8:o. (2),16 s. Häftad 
i samtida marmorerat omslag. Med en handskriven 
dedikation på insidan av främre omslag: ”Hr stud. 
Th. Elfstedt”.  *650
Marklin Catalogus disputationum 49. Stjernecrantz (1755-85) 
samarbetade med Kexél och var aktiv i Par Bricole. Hans vittra 
arbeten är bl.a. bevarade genom Völschows avskrifter.

83. (STRANG, J. R.) Några försök om skogsplan-
teringen och skogens rätta skötsel, efter pröfwad 
ärfarenhet, på et aldeles nytt härtils okunnigt, men 
ganska fördelaktigt sätt. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
1749. 4:o. 16 s. Enkelt gråpappbd från mitten av 

1900-talet. Med författarnamnet skrivet i gammal 
tid på titelbladet. Ur Hjalmar Gustafssons bib-
liotek.  *500
Hebbe Den svenska lanthushållningen 1388. Innehåller även 
en sida om ekorrar: ”Et arcanum, om then stora skada som 
ikornar förorsaka på all furu- och mogen tallskog”. Författar-
en avslutar med: ”om något odjur skal utödas, så bör ikornen 
äfwen ibland them få sit ställe”.

84. (STRANG, J. R.) Några rön uti landt-hushåll-
ningen, efter pröfwad erfarenhet til thet allmännas 
tienst wälment framgifne. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
1749. 4:o. 13,(1,2 blanka) s. Pergamentskott mar-
morerat pappbd från 1900-talets mitt. Med en-
staka små lagerfläckar. Bläcknumrering i övre yttre 
hörnet på titelbladet. Ur Hjalmar Gustafssons bib-
liotek.  *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 37. Utkom i tysk 
översättning 1766 i D. G. Schrebers ”Neue Cameralschriften”. 
Innehåller bl.a. artiklarna ”Om aspskogs planterande”, ”Om 
åkrens tilredande för linväxt”, ”Om åker-ärter” och ”Om rof-
wor”.

85. (STURTZENBECHER, M.) Tröst för den 
brottslige af en känslofull. Sthlm, C. Deleen, 1817. 
12:o. 36 s. Häftad, nött och ngt fläckig. Ryggen 
med revor. Sista bladet delvis loss och med ett par 
bläckfläckar i texten. En samtida bläckanteckning 
och en oidentifierad signatur på titelsidan. Fukt-
fläck i yttermarginalen från s. 19 till slutet.  *1500
Bring Rättegångshandlingar 1081:1. Åhlén & Åhlén Censur 
och tryckfrihet 18.64. En andra utökad upplaga utkom 1821. 
I skriften argumenterade författaren för att gud genom sin 
allsmäktighet också var orsak till de onda gärningarna och att 
förbrytaren genom frånvaro av fri vilja i praktiken var skuld-
fri. Åtminstone var det så skriften tolkades. Tankarna väckte 
stor uppmärksamhet och dess författare åtalades men frikän-
des. Sturtzenbecher var en av de ledande swedenborgarna i 
Stockholm och medlem av Manhemsförbundet. Bland hans 
vänner märks den unge Almquist i vars skrifter man har velat 
spåra inflytande från Sturtzenbecher. ”Tröst för den brottslige” 
är en föregångare till de diskussioner om brottets natur och 
brottslingens behandling som kom att föras i press och skönlit-
teratur inte minst under 1840-talet. ”En gudlös och skändelig 
skrift” enligt den samtida anteckningen på titelsidan. 

86. (STYRELL, C.) Moreaus död och slaget vid 
Leipzig. Sthlm, A. Gadelius, 1813. 8:o. (7) s. Tagen 
ur band. Lite lagerfläckig. Gammal bläckpaginer-
ing i övre yttre hörnen.  *500
På vers.

87. THUNBERG, A. Förberedande kunskap vid 
geografisk undervisning. Skara, F. J. Leverentz, 
1803. 12:o. (4),66,(2) s. Häftad i blått samtida 
klistermarmorerat omslag. Ett brännhål på främre 



omslaget vilket har bränt bort en gammal namn-
teckning daterad 1806. Någon enstaka lagerfläck. 
Med Bertil Ekbergs namnteckning.  *1500
Thunberg var konrektor vid Skara trivialskola. Innehåller en 
kortfattad beskrivning av solsystemet, jordens olika bestånds-
delar, meteorologi, folkslag, världsdelar etc.

88. [Troil] (STENHAMMAR, J.) Vid ärkebisko-
pinnans, välborna fru Magdalena von Troils graf. 
På Östgötha landskaps vägnar. Uppsala, J. F. Ed-
man, 1794. 4:o. (4) s. Tagen ur band. Har varit 
vikt. Ljus fuktrand och revor i marginalerna och 
ryggen. Stort ex.  *600
På vers. Omtrycktes även i den utgivna minnesskriften över 
Magdalena von Troil. Hon var gift med Uno von Troil.

89. Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta 
och bruk, af kongl. maj:ts och riksens Commerce 
collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1749). 4:o. (8) s. Mar-
morerat pappbd från 1900-talets mitt. Med några 
enstaka lagerfläckar. Ur Hjalmar Gustafssons bib-
liotek.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 939. Blomqvist Mat 
och dryck i Sverige s. 111. En andra upplaga trycktes 1772. 
Potatis föreslås bl.a. kokt, stekt eller i brödbakning.

90. WALLENBERG, J. Su-
sanna, drama i fem acter. 
Ingifwen i kongl. Wetens-
kaps- och witterhets-sam-
hället i Götheborg. Sthlm, 
J. C. Holmberg, 1798. 8:o. 
90 s. Bra stänkdekorerat 
gult pappbd med ben-
vit titeletikett (Johanna 
Röjgård). Obetydligt lager-
fläckig.  *2000
Klemming Sveriges dramatiska 
litteratur s. 112. Första separata 
upplagan utkom 1778. Public-
erades även i samhällets handlin-
gar 1778. Skrevs under författa-
rens ostindiska resa.

91. (WELLANDER, J.) Thetis och Pelee. Opera i 
fem acter, upförd på den Kongl. svenska theatren 
första gången den 18 januarii, 1773. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, 1773. 4:o. (16),67 s. Med Fougts bok-
tryckarmärke på titelbladet. Häftad i gråpappom-
slag med prydlig vit tryckt titeletikett på främre 
omslaget. Inlagan genomgående ngt lagerfläckig 
och med sporadiska fuktfläckar i nedre marginalen. 
Sista blanka sidan med mindre bläckfläck.  *2750
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 99. En ny omarbe-
tad version trycktes 1791. Musiken av Francesco Uttini. Efter 
en plan av Gustav iii. Spelades vid invigningen av Kongl. teat-
ern på Bollhuset i Stockholm.

92. (WERNING, K. R.) Politiska betraktelser öfver 
Sveriges och Dannemarks ställning, med utsigt åt 
nuvarande och tilkommande tider, jämte nödvän-
digheten af desse tvänne staters nogaste samdräg-
tighet. Af en til Sverige nyligen ankommen dansk 
patriot. Sthlm, A. Zetterberg, 1795. 8:o. 23 s. Häf-
tad i nött och trasigt samtida korallgrönt omslag. 
Enstaka fläckar. Titelbladet ngt solkigt. Med Jon 
Fred. Jonssons namnteckning daterad 1795.  *900
Med tryckt dedikation till hertig Karl.



93. WESTRUMB, J. F. Anledning at tilreda aldeles 
ren baryt (tungjord) och ren saltsyrad baryt; med 
några anmärkningar rörande så väl detta salt, som 
tungspaten och whiteriten. Öfversättning. Sthlm, 
H. A. Nordström, 1798. 8:o. (4),36 s. Tagen ur 
band och med gamla rödstänkta snitt. Spår av ur-
sprungligt gråpappersomslag närmast ryggen. En-
staka lagerfläckar.  *800
Den okände översättaren har undertecknat sitt företal med ini-
tialerna ”S. B.” Johann Friedrich Westrum (1751-1819) var 
tysk kemist och apotekare.

94. WILCKE, J. C. Tal, om naturkunnighetens nyt-
ta, behaglighet och uphielpande, hvar med Thamis-
ka föreläsningarne å nyo börjades, d. 27 oct. 1761. 
Sthlm, L. Salvius, 1762. 8:o. 38 s. Med en grav. 
titelvinjett. Tagen ur band. Gamla stänkta snitt. 
Fint ex.  *800
Wilcke utnämndes 1759 till Vetenskapsakademiens Thamiske 
lektor i experimentalfysik. Om denna tjänst skriver Lindroth: 
”Den Thamiska tjänsten bar namn efter det göteborgska kom-
merserådet Sebastian Tham, vilken till Riddarhuset skänkt ett 
betydande kapital att användas till adelsynglingars uppfos-
tran. Efter skickligt arbete lyckades Vetenskapsakademien få 
den Thamiska räntan under sin disposition. Den skulle brukas 
till avlöning av akademiens sekreterare, på villkor att denne i 
Riddarhusets Auditorium illustre offentligen föreläste över den 
nya naturläran. [...] Under tjugofem år verkade Wilcke som 
Thamisk lektor i experimentalfysik, från 1770 med professors 
namn. Föreläsningarna hölls tre dagar i veckan, var avgiftsfria 
och drog till en början mycket folk. Vid varje termins början 
annonserades i Lärda tidningar, när de skulle begynna. Wilckes 
bevarade föreläsningskoncept ger en fullständig bild av under-
visningens art och omfång”.

95. WINDAHL, E. A. Tal, til cavallerie-corpsen i 
Falun. Den 11 november 1788. Efter åstundan til 
trycket befordradt. Sthlm, J. C. Holmberg, 1788. 
4:o. (4) s. Tagen ur band. Med några små solkfläck-
ar.  *350
En annan upplaga trycktes i Falun samma år. Ingick i den strida 
ström av skrifter som utgavs i propagandasyfte för att stödja 
kriget i Finland 1788-90. Eric Adolf Windahl (1761-1803) var 
en lokalt verksam tillfällighetspoet i Dalarna och gav ut sina 
samlade skrifter under titeln ”En liten rimmares försök” i två 
delar 1788-99.

96. (ZETHERSTRÖM, J. N.) Den philosophiske 
carpusens moraliska målningar af åtskilliga sorter 
hattar, mössor och carpuser. N:o 1-2. Uppsala, 
J. Edman, 1769. 4:o. (4) + (4) s. Tagna ur band.  
Lagerfläckiga.  *1200
Allt som utkom. Det andra numret endast med titeln ”Philoso-
phiske carpusen”. Den återfinns ej i Lundstedt Sveriges period-
iska litteratur och är möjligen en slags följdskrift till tidningen 
”Myssan”.

97. (ZETHERSTRÖM, J. N.) Grollens sednare 
öden, eller fortsättning af Sagan om hästen. Tryckt 
år 1765. Sthlm, J. G. Lange, (1765). 4:o. 12 s.  
Tagen ur band. Med en del småfläckar, mest på 
titelbladet.  *1000
Dalins ”Sagan om hästen” fick flera följdskrifter.

98. (ZETHERSTRÖM, J. N.) Swar til unders-sto-
len. Sthlm, J. G. Lange, 1763. 4:o. (4) s. Tagen ur 
band. Reva och små pappersförluster vid ryggen. 
Några småfläckar.  *350
”Unders-stolen” skrevs av C. Robsahm.

99. ÅGREN, (S. P.). Kort utkast till constructiv-
geografi. Ett utdrag ur professor Ågrens fysiska 
jordbeskrifning. Sthlm, Hörbergska tryckeriet, 
1840. 8:o. 33 s. Häftad i samtida gråpappersoms-
lag. Fukt- och småfläckig. En reva i nedre margi-
nalen på s. 19. Med Helm. Bernhardts namnteck-
ning upp och ned på bakre omslag.  *500
”Fysisk jordbeskrifning” utkom 1830. ”Då med den construc-
tiva geografien åsyftas, att lärjungen skall tillegna sig en så 
trogen bild af jordytan, att han icke blott någorlunda redigt 
kan föreställa sig den utan ock med lätthet och säkerhet göra 
ett åskådligt utkast deraf, till bevis, att han fattat bilden, inses 
lätt att teckningen eller plånritningen är att betrakta såsom 
hufvudsak.” Skriften är en lista på öar, sjöar, berg och myck-
et annat som var tänkt att åskådliggöras. Sven Petter Ågren 
(1787-1860) var präst och pedagog. Vad gäller geografiunder-
visningen hade han inspirerats av den tyska geografen Ritter.

100. ÅKERRÉN, O. Tankar om jord-bruk. Sthlm, 
H. A. Nordström, 1813. 8:o. 56 s. Tagen ur band. 
Genomgående snävt skuren.  *400
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 70. Första avdel-
ningen med titeln ”Om ett efter naturens grund-reglor ställdt 
jordbruk” och andra avdelningen ”Om en modellerad egen-
doms skötsel”.


