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Nyhetsbrev 311 innehåller nykatalogiserade rara gamla småskrifter. Bland dessa 
kan nämnas naturvetenskapliga arbeten av bland andra Browallius, Celsius och 

Gadd, Chydenius skrift om religionsfrihet och Sondéns om predikosjukan. En rad av 
skrifterna har anknytning till Finland, till exempel de två avslutande av Wexionius 
respektive Wrede.

Med vänliga hälsningar!

Mats Rehnström



1. Anvisning till plantering af det hvita mulbärsträdet, med afseende på 
silkesodlingen i Sverige, utgifven af Sällskapet för inhemsk silkesodling. Sthlm, 
P. A. Norstedt & söner, 1858. 8:o. 18,(2) s. Häftad i samtida ljusgrön ryggremsa. 
Lätt lagerfläckig. *650
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1764 för första upplagan som utkom 1840. På det 
sista bladet presenteras sällskapets olika medaljer.

2. BENZELIUS, JACOB. En wälbestält regerings-byggnings twenne 
grundpelare bön och arbete korteligen förestälte uti en, efter nådigsta befal-
ning, i S. Nicolai kyrckia i Stockholm hållen predikan wid riksdagens slut den 
14 decemb. åhr 1734 [...]. Efter några wänners åstundan och erhållen tillåtelse 
til allmän nytta och upmuntran igenom trycket utgifwen af Jac. Wilde. Sthlm, 
H. Gercken, 1735. 4:o. (11) s. Tagen ur band och med spår av senare omslag. 
Ngt lagerfläckig. Med Kungliga bibliotekets duplettmarkering i blyerts. *750
Bring Riksdagshandlingar s. 25. Jacob Benzelius (1683-1747) blev utnämnd till biskop i 
Göteborg 1731 och ärkebiskop 1744. Politiskt tillhörde han hattpartiet.

3. Berättelse om fyra års slafweri i Algier, jemte nyare underrättelser om 
lefnadssätt och sedwanor derstädes. Öfwersättning. Sthlm, A. Gadelius, 1816. 
8:o. 42,(2 blanka) s. Tagen ur band och insatt i en ny gråpappersryggremsa. 
Gamla stänkta snitt. Några enstaka små lagerfläckar. Bra ex. *2500
Utgivaren lämnar i en not följande upplysning om den anonyma författaren: ”Denna berät-
telse är meddelad af en tysk, som derstädes burit slafweriets fjettrar. Om man ock uti denna 
hans lidandes-historia, sådan som han sjelf skildrar den, kan hafwa åtskilligt att anmärka mot 
dictionen, ordningen och framställningssättet, bör man dock dermed hafwa öfwerseende, då 
man å andra sidan igenom berättelsens sanfärdighet och noggranhet derföre får ersättning”.

4. BROWALLIUS, JOHANNES [preses] & HEDENBLAD, PETRUS 
[respondent]. Dissertatio de scientia naturali, ejusque methodo. A.a. Upp-
sala, literis Höjerianis, (1737). 4:o. (6),26 s. Tagen ur band och med gamla 
stänkta snitt. Några gamla bläcknumreringar i övre högra hörnet på titelsidan.
 *5000
Lidén Catalogus disputationum 1. Med tryckta dedi-
ka tioner till bland andra Gustaf Rålamb och Nils 
Reuterholm samt Emanuel Swedenborg. Avhand-
lingen är en översättning av författarens ”Tankar 
öfwer naturkunnigheten, och huru then bör drifwas 
wid en academia” 1737. I skriften ”utvecklar B. sina 
åsikter om den naturvetenskapliga metoden: han för-
kastar den metafysiska naturforskningen och hänvisar 
i överensstämmelse med 1700-talets empirism till rön 
och experiment, och han betonar starkt nyttighetssyn-
punkten. B. använde sin avhandling som disputation 
i Uppsala och som specimen till en professur i fysik, 
som vid samma tid var ledig vid Åbo universitet” en-
ligt ”Svenskt biografiskt lexikon”. Denna tjänst erhöll 
han och som ”professor verkade B. i överensstämmelse 
med det program, han i nyssnämnda skrift utvecklat. 



Han kan sägas ha varit den, som införde de exakta natur vetenskaperna vid Åbo universitet. 
Han gjorde sina lärjungar förtrogna med Linnés läror, han föreläste i allmän naturkunnighet, 
experimentell fysik, botanik, zoologi, mineralogi, kemi och annat, han examinerade och 
demonstrerade naturalier, och han lade vid sina före läsningar särskild vikt vid naturveten-
skapens nytta och tillämpning, dess ekonomiska och tekniska gagn”. Browallius (1707-55) 
var vän till Linné och slutade sin karriär som biskop i Åbo. Han invaldes i Vetenskaps-
akademien 1740.

5. CELSIUS, ANDERS. En underrettelse huru man efter solens ojämna 
rörelse bör rätt ställa ett uhrwärk, at thet hela åhret igenom behåller en 
jämn och oförändrad gång. Norrköping, (R. Broocman, 1727). 4:o. (8) s. Med 
några figurer i texten. Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa.
 *1500
För att få en riktig och tillförlitlig tidsangivelse måste man göra en detaljerad ”middags 
linea” genom ett ”slätt bräde, af hårdt träd, eller hällre en slät polerad skifwa af hwit mar-
morsten och lägger the rätt horizontelt efter wattupasset”. Några cirkelbågar ritas upp 
och så vänder man skivan mot norr. ”Sedan giör man sig en styl af järn eller messing til 
längden ett quarter eller en half aln wid pass [...] som ställes rätt perpendiculert på thenna 
marmorskifwan”. Därefter mäter man upp skuggan mot solen och erhåller slutligen den 
eftersträvade ”middags linnean”. För de som inte har möjlighet att genomföra detta har 
Celsius bifogat tabeller som visar hur man ska ställa klockan.

6. CHORÆUS, MICHAËL. Tal den 29 november 1799, i anledning af hans  
kongl. höghets kronprinsen Gustafs födelse, på consistorii academici anmodan 
hållet och utgifvet. Åbo, J. C. Frenckell, 1800. 4:o. 30 s. Häftad i tjockt samtida 
gråpappomslag. Lätt bruntonad i yttersta marginalerna. Bra ex. *1250
På vers. Hyllning till Gustav IV Adolfs son prins Gustav som dog i landsflykt 1877 under 
namnet ”prinsen av Wasa”.

7. CHYDENIUS, ANDERS. Memorial, angående religions-frihet. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1779. 4:o. (8) s. Tagen ur band. Liten samtida bläck-
numrering i övre högra hörnet på titelsidan. Bra ex. *4500
Bring Riksdagshandlingar s. 143. Ingavs till präste-
ståndet den 11 januari 1779. ”Svenskt biografiskt 
lexikon” skriver: ”Helt annan omedelbar framgång 
hade C. med sitt andra initiativ vid 1778/79 års riks-
dag, nämligen i fråga om religionsfriheten. En sådan 
åtgärd kunde ej vara välkommen i C:s’ eget stånd, 
och han sökte därför också säkerställa den och sig 
själv genom att på förhand överlämna ett utkast till 
sitt memorial åt Gustav III personligen, varefter han 
med konungens gillande väckte frågan i sitt stånd, 
sedan den redan hade kommit upp på riddarhuset. 
Prästeståndets motstånd kunde C. visserligen ej över-
vinna, utan hans hållning väckte tydligen stor ovilja; 
men de tre övriga stånden voro ense om reformen, 
och 1781 genomfördes det ryktbara beslutet, i vars 
tillkomst en stor andel allmänt tillerkändes C.”.



8. [Dalin & Klingenstierna] (SOTBERG, ERIK af) Begängelse-act, då 
fram ledne hof-cancellern m.m. herr Olof von Dalin, och stats-secreteraren 
m.m. herr Samuel Klingenstierna, lades i hög tilsamman, på Lof-ön, d. 17 aug. 
MDCCLXIX. Sthlm, L. Salvius, 1769. 8:o. (2),22 s. & 1 grav. plansch. Med en 
grav. titelvinjett. Tagen ur band och insatt i nyare gråpappersryggremsa. Gamla 
stänkta snitt. Trevligt ex. *1750
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9388. Titelbladets vackra graverade vinjett 
föreställer Lovö kyrka och den gemensamma gravobelisken. Planschen föreställer graven 
i genomskärning. Kopparsticken är utförda av Jacob Gillberg. Skriften innehåller en be-
skrivning av gravmonumentet och dess inskrifter, ceremonierna vid dess invigning, då 
hela den kungliga familjen och många notabiliteter deltog, inklusive en delegation från 
Vetenskapsakademien, och talet vid graven. De latinska stenstilsinskrifterna formulerades 
av Carl Reinhold Berch.

9. Den uppriktige färgaren, innehållande uppsatser på de flesta sorters färg-
ning på  ylle, bomull och linne, hwilka alla, under en 30-årig hushållning, äro 
försökte och befunne pålitlige. Jemte underwisningar att twätta sitser och 
andra tryckta tyger, att taga färgen ur sidentyger, att tillwerka den bästa sort 
skrifbläck, att swärta spånhattar, och att med största besparing koka god såpa. 
Samlade och utgifne af S. J. R. Nionde  upplagan. Jönköping, J. P. Lundström, 
1852. 8:o. 16 s. Häftad, oskuren och ouppskuren. De första åtta sidorna lätt 
mörktonade i yttre marginalen. Fint ex. *1750
Sahlin Förteckning över svensk färgerilitteratur 110 för första upplagan som trycktes i 
Jönköping 1819. Sahlin skriver att 15 upplagor trycktes åren 1819-60 av denna anonymt 
utgivna rådgivare till färgning vilken avslutas med ett recept på såpa.

10. GADD, PEHR ADRIAN. Svar, på den af kongl. Vetensk. academien 
framstälda fråga, för år 1765, hvilka författningar äro de bästa, at under-
hålla tilräckelig tilgång på skog här i riket? Sthlm, L. Salvius, 1767. 8:o. 39 s. 
Häftad och oskuren i nyare blankt grönt omslag. Fuktrand i nedre marginalen 
på s. 5-6. Två nyare marginalnoteringar i blyerts på s. 7. Bra ex. *800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1406.



11. GADD, PEHR ADRIAN. Tal om medel, at vidare främja chemiska 
vetenskapers tilväxt och nytta i borgerliga samhällen, hållit vid laboratorii 
chemici högtideliga invigning i Åbo d. 13 april 1764. Sthlm, L. Salvius, 1764. 
8:o. 40 s. Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa. Med gamla röda 
snitt. Titelbladet med lätta småfläckar. Några samtida diskreta understrykning-
ar med rödpenna. Bra ex. *4000
När anatomiska institutionen fick anslag till en ny byggnad i Åbo genomdrev Gadd till-
sammans med medicinprofessorn Leche att även kemiinstitutionen skulle få husera där. I 
invigningstalet beskriver Gadd bl.a. kemins mångahanda praktiska nyttor och hur dessa 
kan komma hantverkare, industrimän och andra till del i uppgiften att utveckla landet och 
näringarna.

12. GADOLIN, JACOB. Tal, om gränsorne imellan det vi uti naturen 
känne, och det vi ännu icke hunnit fatta; hållet för kongl. Vetensk. acade-
mien, vid præsidii nedläggande, den 21 maji 1761. Sthlm, L. Salvius, 1761. 8:o. 
30,(2) s. Med en inklistrad grav. titelvinjett. Häftad, oskuren och ouppskuren. 
Titelbladet solkigt och med reva i ryggen. B-arket och framför allt sista sidan 
med lite solkiga marginaler. *900
Svarstalet av Pehr Wargentin. Jacob Gadolin (1719-1802) var vid denna tid professor i fysik 
i Åbo och slutade sin karriär som biskop i samma stad. Under studietiden vid Uppsala 
universitet hade han Anders Celsius och Samuel Klingenstierna som lärare.

13. GRILL, ADOLPH ULRIC. Tal, om naturalie samlingen på Söder-
fors. Hållet för kongl. Vetenskaps academien vid præsidii nedläggande den 13 
maji 1795. Sthlm, J. P. Lindh, 1796. 8:o. (2),36 s. Med grav. titelvinjett. Häftad 
och oskuren med en nyare ljusbrun ryggremsa. Med en del lagerfläckar och 
fuktränder. *2000
Med svar av Johan Carl Wilcke på sidorna 34-36. Med hjälp av sin bruksläkare Per G. 
Lindroth byggde Adolph Ulric Grill upp sitt naturaliekabinett och det vårdades sedan även 
av Grills änka. Den jättelika naturaliesamlingen, som omfattade omkring 600 fåglar, lika 
många snäckor och ett femtiotal däggdjur, skänktes så småningom till Vetenskapsakademien 
1828, men var då delvis förstörd av mal.

14. HULTKRANTZ, C. A. Om olika slag af  
religionsfrihet och möjligheten af deras infö-
rande i Swerige. (Aftryck ur tidningen Wäkta-
ren.) Sthlm, Hörbergska boktryckeriet, 1857. 8:o. 
82,(1) s. Häftad, oskuren och till största delen 
ouppskuren i tryckt omslag av samma papper 
som inlagan. Omslaget aningen lagerfläckigt. 
Stora fuktränder i marginalerna fram till s. 50.
 *400



15. Ihrer Königl. May:t Verordnung und Privilegium der Niederlage: 
welche Sie dero Stadt Wiszmar allergnädigst ertheilet und verliehen. Sthlm, N. 
Wankijff, 1672. 4:o. (19) s. Med stora riksvapnet i träsnitt på titelsidan. Tagen ur 
band med oskuren nedre marginal. A- och C-arken delvis lagerfläckiga, mest 
i nedre marginalen. B-arket lätt bruntonat. Tryckt på skrivpapper. *900
VD17 28:722707D (endast Rostock). Daterad den 3 maj 1672 och undertecknad av Hedvig 
Eleonora och förmyndarregeringen. Det finns även en upplaga tryckt i Wismar.

16. (KELLGREN, J. H.) Æneas i Carthago, lyrisk tragedie i fem acter med  
prolog. I konungens och det kongl. husets höga närvaro, första gången upförd, 
på stora Kongl. theatren i Stockholm, den 18 november 1799. Vid högtidlig-
heterna i anledning af hans kongl. höghets kron-prinsens Gustafs födelse. 
Sthlm, J. P. Lindh, (1799). 4:o. (10),51 s. Häftad och oskuren med blå rygg-
remsa från slutet av 1800-talet. De första och sista sidorna lagerfläckiga, i övrigt 
spridda småfläckar. Sista bladet med lite tråkiga revor i övre och yttre margi- 
nalen. *3000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 124, upplaga c: ”sällsynt”. Musik av Kraus. Med 
rollistor på s. (3-10). Förkortad upplaga anpassad till hur dramat slutligen uppfördes, med en 
del av musiken till femte akten skriven av Hæffner.

17. Kongl. Collegii medici kundgiörelse om thet missbruk och öfwerflöd, 
som thé och caffé drickande är underkastat, samt anwisning på swenska 
örter at bruka i ställe för thé. Sthlm, Kongl. tryckeriet hos P. Momma, 1746. 
4:o. (14) s. Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa. Kort samtida 
tillskrift överst på titelbladet. Bra ex. *1500
De sista sju sidorna med förteckning på ”swenska wäxter, som kunna brukas i stället för 
thé”.

18. LÆSTADIUS, L. L. Prediko nobbe jåulå 
peiwen naln, maw lä tjalam. Härnösand, trukke-
tum J. Swedbomen ludne, 1842. 8:o. 15 s. Häftad 
i ofärgat samtida pappomslag. Mycket fint ex. 
 *2500
Qvigstad & Wiklund Bibliographie der lappischen Litte-
ratur S. 94. En juldagspredikan på nordsamiska av Lars 
Levi Læstadius (1800-61). Denne var vid denna tid pastor 
i Enontekis (numera Karesuando) och anses vara skapare 
av det nordsamiska skriftspråket. Föreliggande predikan 
trycktes kort före den religiösa kris som fick Læstadius 
in på en ny riktning i sin förkunnelse.



19. (NATHORST, JOHAN THEOPHILIUS) Tal, hållit på konungens 
födelse dag, den 24 januarii 1789. Uti gillet Kärleken till nästan, i Lovisa. 
Åbo, Frenckellska boktryckeriet, 1789. 4:o. 10 s. Häftad. Titelbladet solkigt och 
fläckigt samt med en samling små bläckstänk i ryggmarginalen. Smånaggar i 
yttermarginalen Sista sidan solkig med ett litet hål överst i ryggen. *750
En andra upplaga trycktes i Stockholm samma år. Nathorst inleder, med något apokryfisk 
stavning: ”Jag ärkjänner min förmätenhet, då jag vågar tolka kjänslan af denna dagen. Men 
dät är i detta vågade steget, jag söker min ursäckt”. Författaren (1760-98) blev regements-
läkare vid Smålands kavalleriregemente samma år och fick 1790 assessors namn.

20. RENHORN, OLOF BIDENIUS. Inträdes-
tal om borgelige samhällens skyldigheter, hållit 
uppå Arboga rådhus den 8 januarii 1747. Sthlm, L. 
Salvius, (1747). 8:o. 28 s. Med en grav. titelvinjett. 
Elegant marmorerat pappbd med mörkröd titeleti-
kett i skinn på frampärmen (Hedberg, osignerat). 
Obetydliga småfläckar. Fint ex. *1500
Vinjetten föreställer Arboga stadsvapen. Detta exemplar har 
varianten där fru Justitia står till vänster i bild på vinjetten. 
Olof Bidenius Renhorn (1706-64) var hattpolitiker, känd 
inte minst som ledare för rannsakningskommissionen i an-
ledning av den misslyckade rojalistiska statskuppen 1756. 
Han hade också vittra intressen och översatte bland annat 
Swifts ”Gullivers resor” till svenska 1744-45. När han in-
stallerades som borgmästare i Arboga 1747 hölls detta tal. 
”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”När landshövdingen 
installerade honom höll R ett inträdestal, vilket senare trycktes. Där inledde han med en 
historik om städers uppkomst och utveckling från antiken och beskrev hur de sv städerna 
efter en lång period av försummelser fått bättre förutsättningar under hattregimen. Han 
underströk att lagarna noggrant borde efterföljas och att gudsfruktan och rättrådighet hörde 
till det borgerliga samhällets skyldigheter”.

21. RENHORN, OLOF BIDENIUS. Inträdes-
tal om borgelige samhällens skyldigheter, hållit 
uppå Arboga rådhus den 8 januarii 1747. Sthlm, L. 
Salvius, (1747). 8:o. 28 s. Med en grav. titelvinjett. 
Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa. 
Med gamla röda snitt. Något solkigt titelblad, lätt 
bruntonad och med några små fläckar.  *750
Vinjetten föreställer Arboga stadsvapen. Detta exemplar har 
varianten där fru Justitia står till höger i bild på vinjetten. 
Olof Bidenius Renhorn (1706-64) var hattpolitiker, känd 
inte minst som ledare för rannsakningskommissionen i an-
ledning av den misslyckade rojalistiska statskuppen 1756. 
Han hade också vittra intressen och översatte bland annat 
Swifts ”Gullivers resor” till svenska 1744-45. När han in-
stallerades som borgmästare i Arboga 1747 hölls detta tal. 
”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”När landshövdingen 



installerade honom höll R ett inträdestal, vilket senare trycktes. Där inledde han med en 
historik om städers uppkomst och utveckling från antiken och beskrev hur de sv städerna 
efter en lång period av försummelser fått bättre förutsättningar under hattregimen. Han 
underströk att lagarna noggrant borde efterföljas och att gudsfruktan och rättrådighet hörde 
till det borgerliga samhällets skyldigheter”.

22. [Scheele] AHLSTRÖM, CARL JOHAN. Tal vid herr Carl Wilhelm 
Scheeles graf. Sthlm, A. J. Nordström, 1786. 8:o. 13,(1) s. Brunt klotryggbd 
från 1800-talets slut med handskriven titeletikett på frampärmen och grön-
marmorerade pärmsidor. Med Carl Trolle-Bondes monogramstpl. Från Trol-
leholm. Saknar ett avslutande blad med bokannonser. *1000
Författaren var kyrkoherde i Köping och skriver mycket lite om vad Scheele uträttade i 
kemin (”hvarken jag eller i, bedröfvade åhörare, kunna följa honom på spåren i naturens 
doldaste vinklar och vrår, där han uplöser sammansatta kroppar til sina första grundämnen, 
och af verkningarne letar sig fram til orsakerna”) men desto mer utbreder han sig om vilken 
god kristen Scheele var.

23. SONDÉN, CARL ULRIK. Anteckningar och reflexioner angående 
den epidemiska religiösa ecstas som herrskade i Sverige år 1841 och 1842;  
en sjukdom i medeltiden känd under namnet Chorea S:t Viti. Sthlm, L. J. 
Hjerta, 1842. 8:o. 88 s. Häftad och oskuren i ljusgrönt tryckt omslag. Ryggen 
skadad, omslaget lite fläckigt och med marginalnaggar och revor. Något lager- 
och småfläckig. Lagerfläckigt titelblad. Stplr från Stockholms spiritualistiska 
förening, Karlavägen 52. *2000
Bibliotheca Walleriana 9076. Är egentligen ett särtryck ur ”Hygiea” 1842-43, som förfat-
taren var redaktör för. Främre omslaget med titeln: ”Om predikosjukan ur medicinsk syn-
punkt”. Sjukdomen utbredde sig bland allmogen i Jönköpings och Skaraborgs län. Sondén 
betraktar den som en återkomst av den ”epidemi, hvilken, under medeltiden vildt rasande, 
känd under namn af S:t Johannis- och S:t Veits-dansen”.



24. WEXIONIUS-(GYLDENSTOLPE), 
MICHAEL [preses] & GARTZIUS, JO-
HANNES [respondent]. Discursum subse-
cuturum de jure sacro Sveo-Gothis kyr-
ke-ordning nuncupato. A.a. Åbo, P. Wald, 
1648. 4:o. (20) s. Tagen ur band och med 
bevarad samtida ryggremsa. Snävt skuren i 
övre marginalen. Enstaka småfläckar, mest på 
titelbladet och sista sidan. Titelbladet med ett 
avrivet övre yttre hörn. *4000
Vallinkoski Dissertationer i Åbo 4312. Warmholtz 
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1768. Wexonius 
adlades Gyldenstolpe 1650.

25. WREDE, RABBE GOTTLIEB. Mina betraktelser under nöjsamma 
stunder i min enslighet, skrifna uti mitt 77:de ålders år. Sthlm, F. B. Nestius, 
1820. 8:o. 60 s. Häftad och oskuren med en samtida, delvis defekt gråpap-
persryggremsa. Titelbladet, som delvis är loss, har en samtida numrering i övre 
marginalen. *1500
Daterad Anjala den 25 april 1819. Rabbe Gottlieb Wrede (1742-1828) var född i Småland 
och inledde sin karriär som militär. Han övertog efter sin fars död 1772 ett gods i Anjala i 
Finland och stannade kvar där efter 1809 med svor aldrig trohetsed till den ryska kejsaren. 
Hans mor Regina Duffus testamenterade en folkskola till barnen i Anjala, vilket sonen ge-
nomförde efter hennes död 1802 och kompletterade med ett folkbibliotek, Finlands första. 
Skriften innehåller huvudsakligen böner, psalmer och andra versifierade dikter.


