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öppet torsdagar 15.00–18.30

etta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker. Här
finns en del vitterhet, bland annat ur bokförläggare gerard bonniers
bibliotek, och ett antal reseskildringar. Flera av böckerna har fina samtida
band och ett bokband är etikettsignerat av j. w. lindqvist, bokbindare i Askersund.
Med vänliga hälsningar!

mats rehnström

1. DALIN, O. von. Poetiska arbeten. i-ii. Sthlm, A. J. Nordström, 1782-83.
8:o. Grav. porträtt,(2),xvi,16,33-150,(2),151-362 s. & 1 grav. plansch. Med 3
inklistrade grav. vinjetter + (6),360,(2) s. & 1 grav. plansch. Med 1 inklistrad
grav. vinjett. Två något nötta samtida hfrbd med guldornerade ryggar, bruna
titeletiketter, små gröna ovala nummerskyltar och gula snitt. Ryggarna naggade upp- och nedtill, ytligt spruckna och med en större fläck i del i vid
den bakre ytterfalsen. Pärmhörnen stukade. Något lagerfläckiga inlagor.
Första arket i andra delen är helt omkastat vid bindningen och deltitelbladet
”Fabler” felbundet. Planschen i andra delen felbunden vid s. 47. Vinjetten
till ”Den sanna critiquen” är tydligen senare inklistrad, mörktonad och med
marginaler. Med det sällsynta bladet ”Underrättelse för bokbindaren” i andra
delen. Deltitelbladet ”Lyckönskningsvers” vid s. 150 i första delen hämtat från
ett annat ex. Med Svante Ödmans trevliga exlibris daterat 1900. Ur Gerard
Bonniers bibliotek. 
*2250

Utgavs av Per Rudin och med en levnadsteckning av C. F. Scheffer. De graverade planscherna och vinjetterna av D. Fehrman, E. Martin, J. F. Martin och J. Gillberg. En av vinjetterna, ”Den sanna critiquen”, inklistrad på s. 175 i del ii, saknas i vissa ex. I flertalet
finns den dock på plats och är alltså inte den stora sällsynthet, som ibland gjorts gällande.
Arbetet är med sina illustrationer ett av de finaste exemplen på gustaviansk bokkonst.
Svante Ödman (1836-1927) var läkare och professor i psykiatri och verksam bland annat
i Lund och Härnösand.

2. GEIJER, E. G. Svenska folkets historia. i-iii. Örebro, N. M. Lindh, 183236. 8:o. (12),348 + (4),392 + (4),482,(2) s. Tre trevliga samtida mörkbruna
halvsaffianbd med rikt guldornerade ryggar och koboltblå pärmsidor samt
stänkta snitt. Ryggarna aningen blekta och med smärre nötningar. Samtliga
delar lagerfläckiga och med vikta hörn. I del i en reva i nedre marginalen på
s. 121. Sista delen med några tråkiga sotfläckar i yttermarginalen på s. 147-48
och några revor i övre marginalen på s. 333 och 413. Med Emil Keys namnteckning i del i. 
*1750
Setterwall Svensk historisk bibliografi 347. Allt som utkom. Del i med undertiteln ”Till
Gustaf Wasa”, del ii ”Till Gustaf ii Adolf ” och del iii ”Till k. Carl x Gustaf ”.

2.

3.

4.

3. GEIJER, E. G. Ueber die inneren gesellschaftlichen Verhältnisse unserer
Zeit mit besonderer Rücksicht auf Schweden. Drei Vorlesungen aus dem
im Herbste des Jahres 1844 in Upsala vergetragenen geschichtlichen Cursus.
Aus dem Schwedischen von U. W. Dieterich. Sthlm, L. J. Hjerta, 1845. 8:o.
(8),148 s. Fint samtida blålila halvsaffianbd med guldornerad rygg. Obetydlig
spricka allra nederst i främre ytterfals. Pärmarna något bågnade. Fuktfläckig
från titelbladet till s. 76. Lagerfläckig mot slutet. 
*900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 5350. Originalet, ”Om vår tids inre samhällsförhållanden”, utkom 1845.

4. (GOSSELMAN, C. A.) Bref från en vandrande sjöman. Tvenne delar.
i-ii. Sthlm, L. J. Hjerta, 1839. 8:o. (6),179 + (2),184 s. Trevligt samtida hfrbd
med blindpressad och guldornerad rygg samt blåstänkta snitt. Ryggen med
några repor och småfläckar. Båda ytterfalsarna spruckna allra nederst. Märken
efter en avlägsnad etikett på insidan av främre pärmen. Fuktfläckar i nedre
hörnen från titelbladet till s. 12 i del i och fuktfläckar i övre marginalen från
s. 177 till slutet. Med en gammal ägaranteckning, ”Svenneby”. Saknar smutstitelblad i båda delarna. 
*1500
En andra upplaga utkom 1841 och en tredje 1872. De mycket läsvärda breven publicerades
först i ”Statstidningen”. Detta var Gosselmans andra resa i Sydamerika och resrutten var
i korthet Köpenhamn, London, Madeira, Rio de Janeiro, Buenos Aires, över Pampas och
Anderna till Valparaiso, Santiago, Peru, Quito,Västindiska öarna,Venezuela, och på tillbakaresan ett längre uppehåll i London.

5. (GRAVE, C.) En gammal försökt swensk och norrsk patriots- och
landtmans hushålls- och åkerbruks-almanach, som kan tjena til en ny, tilförlåtelig och med wårt climat öfwerens-stämmande bonde-praktika. Andra
uplagan. Mycket tilökt och förbättrad. Västerås, J. L. Horrn, 1778. 8:o. 108,(4)
s. Glättat grönt pappbd från 1800-talets början med sparsamt oxiderad ryggdekor. Försättsblad och titelblad med mindre bläckfläckar i övre och yttre
marginalerna. En tonad fuktfläck i övre marginalen från s. 33 till slutet. Med
de oxiderade initialerna ”C. C. F.” nedtill på ryggen och C. A. Focks namnteckning. 
*1800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 72. Första svenska utgåvan utkom 1767. Översatt
och bearbetad av Magnus Orrelius. De avslutande fyra opaginerade sidorna är en bokhandelskatalog från J. L. Horrn.

6. HJORTBERG, G. F. Swenska boskaps-afwelen til sin rätta wård och
skötsel uti helsos och sjukdoms tid, igenom pröfwade medel och nyttiga råd,
til landtmanna tjenst ihopsamlade. Andra uplagan. Sthlm, A. Zetterberg, 1799.
8:o. (4),368,371-73,(13) s. Nött samtida hfrbd med upphöjda bind och titeletikett samt stänkta snitt. Pärmarna repiga och pärmhörnen stötta. Gammal
bläcknumrering på försättsbladet. De första fyra bladen nästan loss. Sporadiska
solk- och lagerfläckar. Maskhål nedtill på försättsbladet och i nedre marginalen på s. 93-162. En del blyertskludd på s. 308 och 355. Pappersförlust med
minimal textförlust i yttermarginalen på s. 371-72. Med ett typografiskt exlibris där endast förnamnet ”Lars” är bevarat, svårläst namnteckning daterad
1842 och L. J. Johanssons daterad Åsen 1864. 
*1500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1578. Första upplagan utkom i Göteborg 1776.
Den naturvetenskapligt intresserade Gustaf Fredrik Hjortberg (1724-76) är biograferad av
Sten Lindroth, som i honom såg ett fint exempel på den upplysta prästen. Hjortberg deltog som skeppspräst på tre av Ostindiska kompaniets resor 1748-53. Han lämnade reserapporter med inte minst zoologiska rön till Vetenskapsakademien och Linné och blev sedan
på Tessins rekommendation kyrkoherde i Halland. Där bedrev han ett mönsterjordbruk
och hade en välbesökt medicinsk praktik med koppympning och elektroterapi som specialitet. En hel rad av hans uppsatser publicerades i ”Vetenskapsakademiens handlingar” och
1768-69 utkom hans ”Wecko-cateches, eller söndags-lust och hwardags-ro” som innehöll
både religiösa texter och råd i lanthushållningen.

7. HUMBLE, G. A. Novator ataktos, eller, om några nygirigas oordenteliga privata conventicler och enskylta sammankomster; hwarvid/ om
thet andeliga presterskapets egenteliga beskaffenhet/ nödtorffteligen handlas:
them enfaldigom til underwisning/ och warning, wälment förestelt. Sthlm, J.
L. Horrn, 1728. 8:o. (32),448 s. Något nött men trevligt samtida stänkdekorerat skinnbd med upphöjda bind, oxiderad ryggdekor och stänkta snitt. Några
små maskhål längst ned på ryggen och några ytliga små maskangrepp upptill
vid främre falsen. Några små bläckfläckar på titelsidan. Småfläckig på sina håll,
t.ex. på s. (32). Enstaka understrykningar. Små fuktfläckar i yttermarginalen
på s. 140-62 och 209-24. Med Dan Kempes överstrukna och Matthias Falks
namnteckningar. Ur Anders Granaths boksamling. 
*2500
Humble var känd som en fanatisk antipietist och spridningen av ”Novator ataktos”
rekommenderades av prästeståndet genom den subskription som Humble inbjöd till.
”Novator ataktos” var den svenska ortodoxins främsta stridsskrift mot pietismen och den
svenska kyrkan använde den som handbok i undervisningen. Bokens huvudsyfte är att
teoretiskt och praktiskt motivera konventikelplakatet. Humble tar dock här avstånd även
från av präster ledda privata uppbyggelsemöten. Endast av familjefadern ledd husandakt
för barn och tjänstefolk anbefalldes. 1730 blev Humble utnämnd till biskop i Växjö.

8. Jokus. Samling af skratt-noveller, novelletter, skizzer och bagateller,
Första salfwan. Sthlm, P. G. Berg, 1844. 12:o. vi,173 s. + Jokus. Ny samling af
skratt-noveller, novelletter, skizzer och bagateller. Sthlm, I. Marcus, 1845. 12:o.
128,(1) s. Brungrått hklbd från slutet av 1800-talet med sparsamt guldornerad
rygg, röd, lite naggad, titeletikett och marmorerade snitt. Bokblocket helt loss
i innerfalsarna, förutom ett intakt bindgarn i framfalsen. Första arbetet med
enstaka fläckar. Andra arbetet bruntonat och med några blad nära skurna i
övre marginalen. V. E. Carlys namnteckning på frampärmens insida.  *1750
Med ett kort företal där den anonyma översättaren berättar att novellerna mestadels hämtats från ”de fransyske följetonisterna”.

9. KARL XIV JOHAN. Recueil de lettres, proclamations
et discours de Charles Jean, roi de Suède et de Norvège.
ii. Sthlm, de l’imprimerie de C. Deleen, 1838. 8:o. (2),322 s. +
KARL XIV JOHAN. Recueil de lettres, proclamations et
discours de Charles Jean, prince royal et ensuite roi de Suède
et de Norvège. Deuxième édition. (i). Sthlm, de l’imprimerie
de C. Deleen, 1839. 8:o. (2),323,326-28,327-33 s. Prydligt samtida hfrbd med guldornerad rygg, röd titeletikett och gula snitt.
Ryggen lätt blekt. Första arbetet fuktfläckigt i nedre marginalen
på s. 45-46 och genomgående lagerfläckigt. Det andra arbetet
har talrika pagineringsfel. Med J. Moselius namnteckning och
Gösta Ebersteins exlibris. 
*1000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3859.

10. KERNELL, P. U. Anteckningar under en resa i det sydliga Europa.
Utur hans bref och efterlemnade dagbok utgifne Chr. Stenhammar. Andra
uplagan öfwersedd, med några tillägg. Linköping, A. Petre, 1826. 8:o. Grav.
front,(12),287 s. Samtida något nött hfrbd med guldornerad rygg, mörkblå
titeletikett i saffian och blåstänkta snitt. Ryggen med nagg nederst och ytlig
sprickbildning. Svag inre främre fals och försättsblad saknas. Inlagan med sporadiska småfläckar. En mindre fuktfläck i nedre marginalen på s. 229-32. Med
Lars Homéns namnteckning. 
*500
Per Ulrik Kernell (1797-1824) skrevs in vid Uppsala universitet för teologistudier. Under
det glada studentlivet odlade han sitt intresse för sång och musik. Av sin kusin Atterbom
infördes han i Malla Silfverstolpes salong. I sina memoarer gav hon uttryck åt sin förtjusning över hans sång och framtoning och han blev hennes stora svärmeri de närmaste
åren. Under Uppsalaåren visade sig symtom på lungtuberkolos hos Kernell och för att
söka bot beslöt han göra en resa till sydligare länder. Han avreste på sensommaren 1822
med en bok av Swedenborg som enda reslektyr. Från Gibraltar gick färden landvägen
till Frankrike och vidare till Italien och Tyskland. Under resan förde han dagbok, som,
kompletterad med brev från ”den irrande pilgrimmen” till anförvanter och vänner, utgavs
postumt av Kernells svåger, Christian Stenhammar. Denna skrift är Kernells hela litterära
bagage. Den var den första i en rad av reseskildringar av de svenska romantikerna och
väckte stort intresse hos publiken. Den utkom på kort tid i fyra upplagor, den första 1825
och den sista 1833.

11. [Murbeck] Några små traktater til enfaldigas hjelpreda under deras
wägledande, ifrån det usla jordiska, til det sälla himmelska. För detta på swenska språket tryckte i Revel, men nu å nyo medelst några wälmentas bekostnad
uplagde. Sthlm, Nyström och Stolpe, 1760. 8:o. (12),127,124-384 s. Titelsidan
tryckt i rött och svart. Samtida marmorerat skinnbd med upphöjda bind, rikt
guldornerad rygg, brun titeletikett av marokäng och röda snitt. Ryggen nött
och med avflagnat guld på några ställen. Bra inlaga, men med en del spegeltryck, t.ex. på s. 126-27. Med L. Sjölanders namnteckningar. 
*3500

11.

12.

14.

Utgavs av Peter Murbeck som även skrivit förordet. Författarna var bl.a. A. H. Francke och
A. W. Böhme. Dessa pietistiska traktater hade på 1720-talet tryckts på svenska i Reval, då
de inte fått tryckningstillstånd i Sverige. Murbeck omarbetade dem för att de skulle passera
genom den teologiska censuren.

12. NONNEN, E. Degebergs landtbruks-skola. Berättelse, för år 1854,
afgifven till kgl. svenska Landtbruks-akademien. Jemte en beskrifning om
rofodling, sådan denna i 26 år vid Degeberg idkats, och om försök som
dermed skett på styfvare lerjord; med ett tillägg: Om svenska landtbrukets
närvarande ställning af Edvard Nonnen. Örebro, N. M. Lindh, 1855. 12:o.
50,(1) s. + Guanoberedning och humleodling. Bepröfwadt sätt att genom
intet kostande och allom till buds stående medel bereda en konstgjord guano,
hwilken i werksamhet icke står efter den äkta; hwarigenom uppfinnaren förwandlat en utarmad åker till ett högsta möjliga afkastning gifwande land och
uppdrifwit wexterna i köksträdgården till owanlig fullkomlighet; jemte praktisk anwisning till winstgifwande humleodling. Öfwersättning. Karlshamn, C.
G. Johansson, 1857. 12:o. 37,(11) s. Trevligt samtida grönt hfrbd med sparsamt
guldornerad rygg och guldpräglad titeltext. En liten handskriven nummeretikett på främre pärmen. Inlagan ställvis något lagerfläckig. Sista arbetet delvis ouppskuret. 
*1200
Sista opaginerade sidorna i andra arbetet utgörs av bokreklam. Sveriges första lantbruksinstitut inrättades av Edward Nonnen 1833 i Degeberg, Västergötland. Det var verksamt
till 1855.

13. NORDENBERG, M. O. Några anmärkningar öfwer åker-bruket i
gemehn, til förekommande af misswäxt och dyr tid; jämte anledning at närmare utröna orsaken til jordens frucktbarhet, och huru den bör wårdas, nyttias och förmeras. Sthlm, J. L. Horrn, 1741. 8:o. (8),40 s. + (NORDENBERG,
M. O.) Kort anledning, huru gräswäxten och mulbetet genom fördelaktig inrättning af betes-hagar kan förbättras, och foderbrist tilräckeligen
förekommas, jemte et nytt påfund och förslag at med önskelig framgång och
nytta inrätta wijngårdar i Swerige. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1741). 8:o. 14,134 s. Enkelt hfrbd med upphöjda bind och sparsamt blinddekorerad rygg.
Hårt skuren på s. 5-6 i det andra arbetet där kniven snuddat de yttersta bokstäverna. Några blad med fuktfläck. Med Nils Sandbergs exlibris. 
*2800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 601 respektive 1083. Blomqvist Mat och dryck
i Sverige s. 204 för det andra arbetet som översattes till tyska 1765. Det första arbetets
uppgifter grundar sig, enligt Benzelstiernas företal på författarens resor på kontinenten.

Författarens förord i det andra arbetet är daterat Tavastehus den 14 april 1741. Det arbetet
rör bl.a. vinframställning av hallon. Finländaren Magnus Otto Nordenberg (1700-56) växte
upp på Frugård och studerade inte bara lanthushållning utan även alkemi,vilket kom att
påverka inte minst hans brorson August Nordenskjöld.

14. PETTERSÉN, E. Anteckningar under revolutionskriget i Belgien
samt inbördes krigen i Portugal och Spanien åren 1831-1842. Första delen,
innefattande vistandet i Belgien och inbördes kriget i Portugal, från september 1831 till slutet av år 1835. Linköping, C. F. Ridderstad, 1848. 8:o. 160 s.
Läckert mörkt samtida saffianbd med rikt guldornerad rygg och gula snitt
samt guldpräglade pärmbordurer. Svag inre främre fals. Bra inlaga med endast
enstaka lagerfläckar och en del förbockningar i blyerts. Med en handskriven
dedikation från utgivaren till P. R. Lundberg. 
*1750
Allt som utkom. Författaren var överstelöjtnant och verksam i utländsk tjänst.

15. ROSENSTEIN, N. von. Samlade skrifter. i-iii. Sthlm, A. G. Hellsten,
1838. 8:o. Grav. porträtt,(2),xxxiv,381,(1 blank,1) + (2),400,(1) + 450,(3) s.
Tre något nötta samtida hfrbd med guld- och rikt blindpressade ryggar samt
stänkta snitt. Ytligt repade ytterfalsar. Alla tre försättsbladen urrivna. Delvis
bruntonade inlagor med enstaka fläckar. En starkare bläckfläck i övre marginalen på tredje delens första sidor. Ur Gerard Bonniers bibliotek. 
*1250
Porträttet är graverat av Christian Didrik Forsell efter Sergels medaljong. Utgavs av Nils
Tersmeden, som var släkt med Rosenstein. Företalet är skrivet av Hans Järta. Innehåller
vid sidan av ett stort antal tal även ”Försök till en afhandling om uplysningen” och 85
brev till Gustav iii.

16. Samlingar i svenska historien. i. Uppsala, J. F. Edman, 1798. 8:o. (4),124
s. Marmorerat pappbd från 1900-talets början med svart titeletikett (Hedberg,
osignerat). Ren inlaga. Ett sällsynt fint ex. med Arvid och Rosa Hernmarcks
guldpräglade pärmexlibris. 
*2200
Setterwall Svensk historisk bibliografi 212. Bibliotheca Rudbeckiana 893. Allt som utkom
av denna brokiga samling. Setterwall anger 29 opaginerade sidor i början; exemplaret på
Kungliga biblioteket har dock, liksom detta exemplar, fyra preliminärsidor. Utgivare var
Historiska sällskapet genom dess medlem Claes Fleming. Bland innehållet märks t.ex. två
artiklar av Carl Reinhold Berch, den ena en biografi över Olof Rudbeck d.ä., ett brev från
Richelieu och även anekdoter rörande Karl xii och Georg Stiernhielm.

17. SCHRÖDERHEIM, E. Statssekreteraren Elis Schröderheims anteckningar till konung Gustaf III:s historia; jemte brefvexling emellan konungen och honom. Örebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1851. 8:o. (2),257,(1) s.
Trevligt samtida mörkbrunt hfrbd med guldornerad rygg och sprängda snitt,
etikettsignerat av J. W. Lindqvist, Askersund. Bra inlaga med någon enstaka
obetydlig lagerfläck. 
*900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3479. Utgiven av C.W. Lilljecrona. En ny omarbetad
upplaga utgavs av Elof Tegnér 1892.

18. SJÖBERG, N. L. Skaldestycken. Sthlm, A.
Zetterberg, 1796. 8:o. xvi,165 s. Trevligt samtida ljusbrunt hfrbd med guldornerad rygg och rosa titeletikett
samt gula snitt. Den obetydligt blekta ryggen med ett
par småfläckar och lätta skrapmärken. Enstaka småfläckar. Bra ex. 
*850
Nils Lorens Sjöberg (1754-1822), den förste innehavaren av stol
nr 18 i Svenska akademien, diskuterar i förordet svensk verslära
och uttalsprinciper.

19. STAGNELIUS, E. J. Samlade skrifter, utgifne af L. Hammarsköld. i-iii.
Sthlm, J. Hörberg, 1824-26. 8:o. (4),51,(1 blank,6),53-225 + (4),489,(1) +
500,(1,1 blank,1) s. Två samtida hfrbd med guldornerade ryggar, orange
titeletiketter och små ovala gröna deltiteletiketter samt gula snitt. Något nötta
ryggar. Delvis något lagerfläckig inlaga. Prenumerantförteckningen i första
delen bunden efter registerbladet mellan s. 52 och 53. J. E. Collins namnteckning på första titelbladets baksida. Ur Gerard Bonniers bibliotek. 
*3000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 234 för ”Narcissus”, ”Glädje-flickan i
Rom”, ”Albert och Julia”, ”Bacchanterna”, ”Sigurd Ring”, ”Wisbur”, ”Riddartornet”,
”Martyrerne”, ”Svegder”, ”Thorsten Fiskare”, ”Cydippe” och ”Eröfringen af Ceuta”.
Utgiven på A. Wiborgs förlag. Första upplagan av författarens samlade skrifter. En ny
upplaga utkom 1830-33.

20. (TERSMEDEN, P. R.) Anteckningar under en resa genom Tyskland,
Schweiz, Italien, Frankrike och England. Uppsala, Wahlström & c., 1855.
8:o. (4),568 s. Samtida blågrönt klbd med sparsamt guldornerad rygg och
marmorerade snitt. Ryggen något blekt. Fuktfläckar från titelbladet till s. 4
och på slutet i nedre marginalen. Sista bladet och eftersättsbladet med en
tvärsgående reva. Med Karl J. Bergströms namnteckning och hans och Stig
Wibergs exlibris. 
*900
Resan gick via Berlin, Dresden, Cassel, Frankfurt, Heidelberg, Strassburg, Luzern, Bern,
Simplonvägen ner till Milano, Brescia, Verona, Venedig, Bologna, Florens, Rom (som får
en utförlig beskrivning), Neapel, Sicilien, Genua, Nice, Marseille, Lyon, Paris, London och
slutligen hemresan via Hamburg och Köpenhamn.

21. [Tessin] (EHRENHEIM, F. W. von) Tessin och Tessiniana. Biographie
med anecdoter och reflexioner, samlade utur framledne riks-rådet m.m.
grefve C. G. Tessins egenhändiga manuscripter. Sthlm, J. Imnelius, 1819. 8:o.
Extra grav. titelblad,(17,1 blank),221,(1 blank,1,1 blank),223-430,(1) s. Med
några illustrationer i texten. Något nött samtida hfrbd med
guldornerad rygg och grönblå snitt. Ryggen lackad och
med ytlig sprickbildning. Enstaka fläckar, t.ex. på s. 33, 96
och 104. En mindre reva i övre marginalen på s. 165. Med
Carl Johan Ljunggrens exlibris. 
*1000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 4974 med förenklad kollationering. Med många utdrag ur ”Åkerödagboken”. Om Carl Johan
Ljunggrens exlibris skriver Carlander: ”Betydelsen af detta ex-libris är
och torde förblifva en den djupaste hemlighet.”

22. THORILD, (T.). Harmonien. Eller allmän plan för en uplyst och ägta
kärleks-förening. Sthlm, Kumblinska tryckeriet, 1794. 8:o. 56 s. Svart amatörbundet hfrbd utan ryggtitel med gröna stänkdekorerade pärmar. Gamla
röda snitt. Enstaka småfläckar. Titelsidan lite småsolkig. Ur Anders Granaths
boksamling. 
*1750
23. (THORILD, T.) En critik öfver critiker med utkast til en lagstiftning i
snillets verld. i-iii. Sthlm, Kongl. tryckeriet respektive A. Zetterberg respektive
J. A. Carlbohm, 1791. 8:o. 44 + 54 + 68 s. Nött samtida hfrbd med upphöjda
bind, brun titeletikett och stänkta snitt. Ryggen med ytliga sprickor och ett
minimalt maskhål. Pärmarna fläckiga. Inlagan med tydliga bruksspår, särskilt
de två första delarna. En vaxljusfläck i den andra delen på s. 16. I sista delen
några genomgående fläckar i de yttersta marginalerna på s. 57 och 64. Med
gamla namnteckningar på insidan av främre pärmen och på titelbladet till den
första delen. 
*2500
Utgavs ”på autors förlag”.

24. TÖRNEROS, A. Bref och dagboks-anteckningar.
Utgifna efter hans död. i-ii. Uppsala, Leffler & Sebell,
1840-42. 8:o. (6),417 + (6),lxiv,(2),246 s. Samtida hfrbd
med gulddekorerad rygg och vackert mönsterpressat
violett pärmpapper. Hårt blekt rygg med flera lite tråkiga skrapskador. Spridda småfläckar mest i marginalerna.
Smärre utsmetade bläckfläckar på s. 325-36 i första delen.
Första och sista arken i andra delen är mer lagerfläckiga.
Ur Gerard Bonniers bibliotek. 
*1250
Utgiven av Erik August Schröder vars redigering på tidstypisk
manér var något självsvåldig. Atterbom, som var gammal vän till
Törneros, har författat dennes biografi i andra delen. Oklart är
hur Atterbom tolkade följande aforism av Törneros: ”Homeri
odödlighet sträcker sig ej längre än Atterboms, blott till – närvarande dag.”

25. Visbok. i-ii. Sthlm, F. B. Nestius, 1820. 12:o.
(4),144 + 152,(10) s. Samtida hfrbd med blindpressad och guldornerad rygg samt grönstänkta
snitt. Försättsbladet med en gammal handskriven
karaktäristik av innehållet. Eftersättsbladet med
samtida visuppteckning i bläck. Enstaka marginalanteckningar i blyerts. Lätt lagerfläckig, mest i
början och mot slutet. Med en fläck i inre marginalen på s. 133 i första delen. Raderad gammal
namnteckning på försättsbladet. 
*2000
Björck Svenska språkets skönheter 18. Möjligen utgiven av
C. F. Dahlgren och utkom första gången 1817 samt är här
något reviderad. I företalet till denna andra upplaga talas det
om en planerad tredje del som skulle utkomma 1821. Först
1823 utkom ”Ny wisbok” som möjligen skulle kunna vara
denna fortsättning, trots ett avvikande typografiskt utseende.
Bland sångurvalet finns bl.a. barnsånger, teatersångstycken,
krigs- och dryckesvisor. På eftersättsbladet återfinns en
samtida avskrift av dikten ”Skeppsfarten” av J. D. Valerius.

