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E fter en varm sommar, där även värmen i antikvariatets lokaler slagit alla rekord, 
är det dags för säsongens första nyhetsbrev. Det innehåller äldre rara småskrifter 

tryckta mellan 1669 och 1866. Här finns bland andra ett sällsynt arbete översatt av en 
blott 17-årig Bellman som även innehåller hans tidigaste kända originaldikt, Bilbergs 
kalender reform från 1699, vilken gjorde att Sverige 1700–12 hade en helt egen tideräk-
ning, en rad svenska judaicaskrifter från 1700- och 1800-talen, Carl Nyréns skrift om 
”håningens bruk och nytta” och ett intressant exemplar av Törnstens om linvävning  från 
1757 med samtida kompletterande handskrift.

Samma dag som detta nyhetsbrev publiceras uppdaterar antikvariatet sitt bestånd på 
www.antikvariat.net med ytterligare ca 100 äldre småskrifter. Länk till detta urval finns 
i följebrevet.

Med vänliga hälsningar!

Mats Rehnström





1. [Bellman] SCHWEINITZ, DAVID von. Evangeliska dödstankar, be-
stående uti anderika betraktelser öfwer Christi lidande, lämpade til en tröste-
full åtanka på döden, sammanskrefne af furstlige rådet och landshöfdingen 
David von Schveidnits, och öfwersatte på swenska af C. M. B. Sthlm, Wildiska 
trycke riet, 1757. 4:o. (8),48 s. Tagen ur band. En hel del lager- och småfläckar, 
bland annat på titelbladet. Tilltagande mörktonad fuktfläck i övre margi-
nalen från s. 25 och framåt. Hårt skuren i 
övre marginalen på s. (5-6) så det snuddar 
översta textraden och s. 11-12 respektive 
19-22 där pagineringen är beskuren. Från  
Säbylund. *8000
Översatt av Carl Michael Bellman och med dedika-
tion såväl som en dikt ställd till hans moder. Den 
svenska utgåvan är ett sammandrag av von Schwei-
nitz (1600-67) original, redigerat av den 17-åriga 
översättaren. Arbetet recenserades i februari 1757 
i Gjörwells ”Den swenska Mercurius”, vilket gör 
det sannolikt att översättningen utförts redan 1756. 
Hyllningen till Catharina Bellman är den äldsta 
kända tryckta originaldikten av Bellman. Dessutom 
innehåller en del av betraktelserna avslutande dikter.

2. (BESKOW, BERNHARD von) Berättelse afgifven vid Svenska akade-
miens femtionde årsfest, den 5 april 1836, af akademiens sekreterare. Sthlm, 
J. Hörberg, 1836. 8:o. 71 s. Häftad i samtida glättat marmorerat omslag. Små 
blyertsanteckningar, Jacob Westins biblioteksstpl och Uppsala universitetsbib-
lioteks duplettmarkering i blyerts på titelbladet. Fint ex. *2500
Sällsynt särtryck ur sextonde delen av ”Svenska akademiens handlingar ifrån 1796”. Be-
skows intressanta översikt av Svenska akademiens historia och verksamhet. Jacob Westin 

(1810-80) var en av de främsta bok- och handskrifts-
samlarna i 1800-talets Sverige och donerade sin 
samling till Uppsala universitetsbibliotek. Han ägde 
en stor garverirörelse liksom en mängd fastigheter 
på Kungsholmen. En gata på Kungsholmen är upp-
kallad efter honom.

3. BILBERG, J. Brevis & amica consultatio de reformatione utriusque 
kalendarii, juliani & gregoriani, circa finem hujus & initium seculi proxime 
venturi. Ad theologos & mathematicos orbis christiani. Sthlm, literis Wankif-
wianis, 1699. 4:o. (32) s. Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa. 
Fuktrand i nedre ytterhörnet. Första och sista bladet med lagningar i inre mar-
ginalen. Litet maskål i nedre marginalen på titelbladet. Gammal numrering i 
bläck överst på titelbladet och Kungliga bibliotekets diskreta duplettmarkering 
i blyerts.  *3000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 79. Rör tideräkningsfrågan och innehåller Bilbergs 
kompromissförslag för ett försiktigt införande av den gregorianska kalendern genom att 



under en tolvårsperiod utesluta elva dagar. Projektet påbörjades år 1700 genom att skott-
dagen uteslöts, men fortsattes därefter inte, vilket gjorde att Sverige hade en tideräkning 
helt skild från alla andra länder fram till 1712. Detta år fick februari 30 dagar och Sverige 
återgick till den julianska kalendern.

4. (DAIRNVAELL, GEORGES) En uppbygglig och sällsam historia om 
Rotschild I, judarnes konung. Af Satan. Efter femte franska upplagan. Sthlm, 
Elmén och Granbergs tryckeri, 1846. 12:o. 36 s. Häftad och oskuren i tryckt 
omslag. Omslaget nött och lite veckat. Revor i ryggen. Del av auktionslapp 
på främre omslags insida. Med smärre fuktränder och en del småfläckar, se till 
exempel s. 18-19. Med Dan. Korssemans namnteckning.  *3500
Den judefientliga skriften om Rothschild är mycket sällsynt och utkom i samband med en 
järnvägsolycka som skylldes på Rothschild. Originalet heter ”Histoire édifiante et curieuse 
de Rothschild Ier, roi des juifs” och trycktes första gången 1846. Redan 1847 verkar det 
ha kommit ut 20 upplagor av skriften i Frankrike. Den är undertecknad i trycket på s. 34: 
Georges Dairnvaell. Denne dog 1854 och var skriftställare och publicist och använde ofta 
”Satan” som pseudonym. Daniel Korsseman (1782-1855) var handlande i Kalmar.

5. En liten dock nyttig örte-bok, hwar ut-
innan mästadelen af wåre inhemske trä och 
gräs til sine dygder emot åtskillige sjukdomar 
warda beskrefne. Efter mångens åstundan 
och trägna begäran å nyo uplagde. Västerås,  
J. L. Horrn, 1772. Liten 8:o. 48 s. Trevligt 
marmorerat pappbd med brun titeletikett 
i skinn (Hedberg, 1937). Inlagan genomgå-
ende solkig och med ett flertal äldre små lag-
ningar, t.ex. i övre marginalen på titelbladet, 
i den yttre och nedre marginalen på s. 13 och 
i yttermarginalen på s. 47. Nedre hörnet på 
s. 41-42 lagat med minimal textförlust. Med 
Gustaf H. J. Dahls exlibris och namnteck-
ning daterad Delsbo 1932 och John Papes 
exlibris.  *6500
Krok Svensk botanisk litteratur s. 794 för andra upp-
lagor av denna skrift vars första upplaga utkom 1734. 
Ett flertal varierande upplagor utgavs under snarlika 
titlar under hela 1700-talet och den sista 1817. Inne-
hållet är den botaniska titeln till trots främst av medi-
cinskt innehåll, t.ex. det något tvetydiga rådet om 
användningen av ekmistel: ”tag barken af ekemistel, 
koka i söt mjölk, gif barnen dricka emot matkar, 
så dö de innan 9 timar”. Gustaf H. J. Dahl hade en 
fin samling medicin, farmakologi, veterinärmedicin, 
brunnslitteratur, botanik och annan naturvetenskap 
samt litteratur om Hälsingland. Biblioteket såldes 
efter hans död på auktion 1943.



6. GAHN, J. G. Underrättelse om upställningen och nyttjandet af herr 
assessor J. G. Gahns förbättrade appareil för vattnets aërerande med tabell. 
Uppsala, J. F. Edman, 1804. 8:o. 14,(2 blanka) s. & 1 utvikbar grav. plansch. 
Medbundet tre i samtiden handskrivna sidor med rubriken: ”Satser till arti-
ficiella mineral wattn.” Fint marmorerat pappbd med lejongul titeletikett i 
skinn på frampärmen. Titelbladet med Johan af Nordins stpl. Namnteckning 
Sven Erik Westermark daterad 1946. Fint ex.  *7000
Planschen föreställer kolsyreapparaten. Avslutningsvis meddelas att ”dessa appareiller erhål-
las färdige med alt tilbehör, vid Japanerings fabrique, uti huset n:o 30, Clara Bergsgränd, 
Stockholm.” Johan Gottlieb Gahn (1745-1818) var en av sin samtids främsta kemister och 
vän och samarbetspartner med såväl Scheele, Bergman som Berzelius. Han publicerade 
dock bara ett fåtal arbeten, bland annat författade han kapitlet om blåsrörsanalysen i Ber-
zelius ”Lärobok i kemi”. Johan af Nordin (1746-1823) var en av Gustav III:s närmaste 
rådgivare under kungens senare regeringsår. Han var även bruksägare och hade ett mycket 
stort bibliotek, där böckerna bara undantagsvis var inbundna. Det finns åtta bevarade brev 
från Gahn till Nordin i Sjöholmsarkivet, Riksarkivet.



7. (GOSSNER, JOHANNES) Mennisko-hjertat, ett herrans tempel eller 
djefwulens bostad; rätte och troende christne framstäldt uti tio bilder. Åttonde 
upplagan. Falun, P. A. Huldbergs boktryckeri, 1841. 8:o. 36 s. & 10 litograferade 
plr. Grönt klistermarmorerat pappbd med ny pergamentrygg och guldpräglad 
titeltext (Hedberg, ryggen förnyad av Johanna Röjgård). Inlagan lite brun-
flammig och småfläckig. Enstaka smala fuktränder på s. 7-10 och på baksidan 
av de två sista planscherna. En gammal lagad reva upptill i yttermarginalen på 
s. 29. Med Arthur Sjögrens exlibris och guldpräglade pärmexlibris.  *2800
Det tyska originalet utkom 1812. Första svenska översättningen trycktes 1839. Tolv upp-
lagor av föreliggande översättning, som är den andra eller möjligen tredje, trycktes åren 
1840-64 enligt Linnström. Arbetet översattes även till samiska och finska. Illustrationerna 
avbildar symboliskt ett människohjärtas olika tillstånd och påminner om samtida folkligt 
bild skapande och psalmboksdekor.

8. HAMMARSKÖLD, L. Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, 
och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter. Sthlm,  
P. Sohm, 1808. 8:o. 78 s. Häftad och oskuren i samtida gråpappersomslag. Små-
skador i ryggen. Ytterhörnen delvis lite vikta. Enstaka småfläckar, något fler på 
titelbladet. Ägarstpl Fr. G. Runbom på främre omslag.  *3750
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3662. Akrell Stockholmiana 868. Bygdén Landskapet 
Uplands och Stockholms stad s. 79. Hesse Svensk numismatisk bibliografi 888. Innehåller 
flera prov på Hammarskölds poesi. Som en bilaga på s. 73-76 återfinns en förteckning över 
utomlands slagna medaljer över Gustav III, vars beskrivningar erhållits av D. G. Nescher, 
som ägde dem alla i sin ”rika och wackra samling”. Först den 24 januari 1808 invigdes 
Sergels staty av Gustav III på Skeppsbrokajen nedanför Stockholms slott.



9. HAUFF, WILHELM. Juden Süss, först schackrare, sedan minister, sist 
hängd. Sann historia, tecknad efter naturen. Öfversättning. Sthlm, Elméns och 
Granbergs tryckeri, 1828. 8:o. (2),93 s. Tagen ur band. Gamla infärgade och 
glättade snitt. En del råkanter. Enstaka lager- och småfläckar. Genomgående 
svagt veck i övre hörnet. Bra ex. *3500
En ny emission av författarens ”Judeväldets uppgång i upplysningens århundrade” som 
utkom året innan. Förebilden hette Joseph Süss Oppenheimer. Lion Feuchtwanger skrev 
1925 en novell om honom. Det gjordes också två filmer, en brittisk 1934 och en tysk av Veit 
Harlan 1940; dessa två filmer hade naturligtvis helt olika syften och inriktning.

10. HENGSTENBERG, E. W. Jude-emancipationen. Öfversättning. Sträng-
näs, C. E. Ekmarck, 1839. 8:o. (2),37,(1) s. Häftad och oskuren i tryckt omslag. 
Ryggen med några revor och bakre omslag med några fuktränder. Delvis lös 
i häftningen. Inlagan tryckt på blåtonat papper.  *2000
Översättningen gjord av Erik Malmborg. Sista opaginerade sidan utgörs av bokannonser. 
Den kristna teologen och bibelforskaren Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802-69) skrev 
även ”Die Juden und die Christliche Kirche” tryckt i Berlin 1857. Han medverkade 1825 i 
bildandet av ”Gesellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden”.



11. (HOLBERG, LUDVIG) Jeppe 
Nilsson på berget, eller den förwand-
lade bonden. Föreställd i en lustig kome- 
di, på den danska theatern, och nu, till 
nöjsamt tidsfördrif, på swenska öfwer-
satt. Sthlm, E. Westrell, 1858. 8:o. 32 s. 
Träsnittsillustration på titelsidan. Häftad. 
Ett fåtal småfläckar. Bra ex. *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 
75. Ehrencron-Müller Forfatterlexikon XII,  
s. 49. Enligt Klemming är detta åtminstone den 
femtionde upplagan av Magnus Lagerströms 
översättning från 1735! På titelbladet ser vi den 
arma Jeppe jagad av hustrun Nilla med en eld-
gaffel. På bordet ser man orsaken - där står en 
karaff och ett glas.

12. Kongl: mayst:tz allgemene ordning och skråå/ för handtwärckarne/ i 
Swerige och Finlandh. Sthlm, sahl. G. Hantschs effterlefwerska, 1669. 4:o. (43) 
s. Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggremsa. Gammal bläckpagine-
ring. Ställvis ngt solk- och fuktfläckig, mest i nedre ytterhörnet. *3000
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 856. Varianten med rättstavat boktryckarnamn. Den 
nya skråförfattningen hade bland annat följande innehåll: varje hantverk skulle ha sina gillen 
och sammankomster, men för att bilda ett gille fordrades tre mästare annars fick man förena 
sig med gillet i närmaste stad. Sammankomster skulle ske fyra gånger om året och fick inte 
ske utan åldermans vetskap. Författningen skulle en gång om året uppläsas; ingen fick vara 
medlem af utländskt gille och s.k. bönhasar tolererades inte. Varje ämbete hade sin låda, där 
böter och andra pengar förvarades, liksom även ämbetets sigill och privilegier. Mästaren 
hade husbonderätt över gesäller och pojkar, vilka inte fick förakta hans husmanskost, ligga 
borta om natten eller tillbringa tiden på krogar. En änka fick upprätthålla sin mans rörelse 
och den som blev utfattig utan eget förvållande ”erhöll hjelp af lådan”.

13. (LANNERSTJERNA, J. M.) Äfventyraren, eller resan til månans ö. 
Comedie på vers i två acter, blandad med sång. Original. Första gången upp-
förd på Svenske comiske theatern den [30] januarii 1791. Sthlm, A. Zetterberg, 

1790. 8:o. (4),83 s. Ngt nött marmorerat pappbd med 
brun titeletikett av skinn (Hedberg). Rödstänkta snitt. 
Etiketten lite skadad och har släppt nedtill. Enstaka 
småfläckar. Datumet tillskrivet för hand på titelbladet. 
Sten och Brita Westerbergs blindstpl ”SBW” i försätts-
bladet. Från Beatelundsbiblioteket. *2250
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 153. Enligt förfat-
tarens förord har han intrigen och huvudplanen att tacka en 
god vän. En samtida anteckning på titelbladet till ett tidigare 
katalogiserat ex. ger oss uppgiften att denna komedi uppfördes 
den 29 januari 1791. ”Scenen är på ön Gardafui, belägen vid 
inloppet af Röda hafvet”.



14. (LEIBNITZ, JOHANN JACOB) Güldene Äpffel in silbernen Scha-
len. Sthlm, Burchardischen Druckerey/ durch J. J. Genath Fact., (1695). 12:o. 
Front,(4),102 s. Ngt nött samtida hfrbd med upphöjda bind och blank rygg 
samt röd- och blåstänkta snitt. Ryggen har en del skador i de två mittersta 
ryggfälten och bakre ytterfalsen med liten spricka nedtill. Innerfalsarna med 
sprickor. Fin inlaga. Inklistrad tryckt namnlapp för bankjurist Axel Åström.
 *3500
Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 510 (med felaktig kollationering). Åhlén & Åhlén 
Censur och tryckfrihet 16.132. VD17 23:675924G anger bara ett bibliotek. Boken för-
bjöds genom kungligt brev den 9 december 1695 då den inte undergått lagstadgad censur. 
Leibnitz (1653-1705) var tysk präst och flyttade på grund av läromässiga stridigheter till 
Stockholm 1694, där han fick tillfälle att predika i Tyska kyrkan. Boken är till största delen 
utdrag ur Arndts ”Sanna kristendom”, och till återstående del citat från Christian Scriver, 
Joachim Lütkemann m.fl. Bokens titel är hämtad från ”Ordspråksboken” 25:11: ”Den som 
i sinom tid talat är såsom gyllne äpplen uti silverskålom.” I bokstavsordning är den kristnes 
nyckelord uppställda, från ”Abendmahl” till ”Zwey beste Wort, 1. Peccavi. 2 Miserere.” För-
klaringarna under nyckelorden har en tydligt pietistisk karaktär. ”Pånyttfödelse” behandlas 
under ”Neue Geburth” och mer utförligt, försiktigtvis under ordet ”Nativitet”. Boken 
”angreps snart av L:s ärkeortodoxe ämbetsbroder Aug. Strauch, som [...] funnit anstötliga 
ordasätt i hans predikningar. L:s skrift utgör en liten antologi av religiösa, mestadels av en 
fin mystik präglade iakttagelser av det religiösa livet. Då L återkallade de ’misstänkta ordasätt 
och villfarande läror’ som boken innehöll frikändes han av en biskoplig granskningskom-
mission. L var som predikant högt skattad” (citat ur Em. Linderholms ”Sven Rosen och 
hans insats i frihetstidens radikala pietism”. Uppsala 1911, s. 89. Skriften är senare analyserad 
av Bengt Wahlström i ”Kyrkohistorisk årsskrift” 1954, s. 31 ff.).



15. LOVÉN, N. H. Afhandling om fiskars, amphibiers och fåglars respi-
ration. A.a. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1830. 8:o. (2),46 s. Häftad, oskuren 
och ouppskuren. Enstaka lagerfläckar och svaga fuktränder. Mindre fläck i 
yttermarginalen på ett par blad i slutet. Liten reva i övre marginalen på s. 9-10 
och i yttre på s. 33-34. Bra ex. med A. Spoofs namnteckning.  *1500
Marklin Catalogus disputationum 1. Lundberg Sveriges ichthyologiska literatur s. 39.

16. LUNDSTRÖM, A. Beskrifning om frukt-träds uppdragning af kär - 
nor, plantering, förädling och wård. Till upplysning för landtmän, på Swenska 
trädgårds-föreningens anmodan utgifwen. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1833. 
8:o. VII,(1),40 s. & 1 litograferad plansch. Häftad, oskuren och ouppskuren i 
tryckt gråpappersomslag. Enstaka lagerfläckar.  *1750
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1684. En norsk upplaga utkom 1841. Planschen 
utförd av G. Runbom. Anders Lundström (1781-1865) var ledamot av Vetenskapsakade-
mien och ansvarig för Bergianska trädgården.

17. MALM, A. W. Några blad om hvaldjur i allmänhet och Balænoptera 
Carolinæ i synnerhet. Göteborg, Handelstidningens bolags tryckeri, 1866. 8:o. 
20 s. Häftad i tryckt gult omslag med den ”Malmska hvalen” avbildad i rött. 
Nyskick!  *900
Varianten med prisuppgift på bakre omslag och finlinjig avbildning av valen på främre. Den 
29 oktober 1865 strandade en 16 meter lång och 25 ton tung blåval vid Backa i Askimsfjär-
den. Kadavret blev inköpt till Göteborgs zoologiska museum för 1500 rdr rmt, vilka James 
Dickson donerade, och visades upp under industriutställningen i Stockholm 1866. Malm 
trodde sig ha funnit en ny art av val och döpte den efter sin fru Carolina! August Wilhelm 
Malm (1821-82) var zoolog, konservator och chef för Göteborgs naturhistoriska museum.
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18. MAURE, MARCUS. Lofsång, för judiska församlingen i Stockholm, 
i anledning af hans kongl. maj:ts återkomst den 19 december 1788. Författad 
på hebräiska uti vers af Marcus Maure, och nu på swenska öfwersatt. Sthlm, 
J. C. Holmberg, 1788. 4:o. (7) s. + MAURE, MARCUS. Öfversättning af 
den hebræiska lofsången, som afsöngs i synagogan, den 24 januarii 1789, 
på hans maj:t konungens födelse-dag. Sthlm, A. Zetterberg, 1789. 4:o. (4) s. 
Häftade tillsammans. Enstaka lager- och småfläckar.  *4000
Första arbetet avslutas med en bön och är en hyllning till Gustav III under ryska kriget 
1788-90: ”Från din höga thron, Gustaf! / bland dina undersåtares tal, som du faderligen 
beskyddar, / skådade du på de arme förströdde israeliter, / du kastade en nådeblick på dem 
och befalte: / en enda är alles wår fader, hwem wille störa det faderliga förbundet? / en enda 
gud har skapat oss, han är kärlekens gud; / hwem wille handla emot hans bud? / Då stodo 
wåre bröder opp utur deras elände, / och nu, och alltid, då de för herranom stämma sina 
harpor, / warda de sjungande.” Det andra arbetet är en födelsedagshyllning till Gustav III: 
”Mänsklighetens rätter tilldelar han oss / på rättvisans helgade vågskål; / han säger uplyst 
och vis , som den store Fredric: / Desse äro ock människor! / At hvar stråle af hans nåd, 
som gläder de christna, / gläder ock oss.” Gustav III hade 1782 tillåtit judisk invandring till 
Sverige och givit judiska trosbekännare rätt att förrätta gudstjänst. Hugo Valentin skriver 
apropå den första synagogan i Stockholm: ”Stora bemärkelsedagar för dynastien eller staten 
- glädjande tilldragelser i konungafamiljen, segrar eller fredsslut - plägade högtidlighållas 
i synagogan, på 1780- och 1790-talet bl.a. genom hebreiska sånger, på föreståndarnas för-
anstaltande författade av Markus Maure, av vars dikter flera utkommo av trycket i svensk 
översättning.”

19. (MELLIN, G. H.) Gamle Björns strider. 
Sagor från skogarna af Björnhjerta Björn-
son. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1861. 8:o. 
(2),33,(1) s. Häftad och oskuren i tryckt gult 
omslag vilket har flera svaga veck och dessutom 
en liten reva upptill vid ryggen på främre om-
slaget. Tillskrivet författarnamn på omslagets 
insida.  *900
Dikter på vers. På både främre omslag och titelblad 
återfinns en björn som vinjett. På sista sidan påpekar 
författaren att dikterna grundar sig på en sann händelse, 
rapporterad i ”Post- och inrikes tidningar”, som inträffat 
i Skövde, när en infångad björn slet sig lös och flydde 
till skogs på Billingen: ”Billingen sin furukrona / höjde 
öfver gröna slätten, / der den lilla täcka staden / valt sitt 
angenäma läge”.

20. (NYRÉN, C.) Några anmärkningar angående håningens bruk och 
nytta. Sthlm, J. C. Holmberg, 1780. 8:o. 22,(2) s. Tagen ur band och insatt i 
ny gråpappersryggremsa. Delvis lite snävt skuren. Några minimala fläckar på 
titelsidan. Med O. H. Nordenskjölds lite beskurna namnteckning. *2250
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1697. Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 90. 
Det avslutande opaginerade bladet innehåller en förteckning på de egna skrifter och över-
sättningar som Nyrén för tillfället kunda erbjuda till förläggare, bland annat ”Bibliotheca 



portatilis botanica”, ”Swea rikes pragmatiska natural-historia”, ”Den målade werlden, eller 
en ny och förnuftig Orbis pictus i 3 tomer”, ”Heraldica eller swenska wapne-beskrifning-
ar”, ”Alla Plutarchi skrifter”, ”Gessners idyller” och ”processen af de flesta slögdewerk, 
sådane jag fann dem i Alingsås imellan 1755 och 1761, då jag der war vice directeur”. Skrif-
ten pläderar för honungens både kulinariska och medicinska användning. Otto Hindric 
Nordenskjöld (1747-1832) var sjömilitär och förespråkade tillsammans med C. A. Ehren-
svärd de nya skeppsmodeller för flottan som Chapman var upphovsman till. Under 1788-90 
års krig var han flaggkapten hos hertig Karl och som Gustav III:s förtrogna försedd med 
vissa hemliga kontraorder. I krigets slutskede var det han som planerade och genomförde 
det så kallade Viborgska gatloppet. Hans bröder var de berömda swedenborgarna m.m. 
Adolf och C. F. Nordenskjöld.

21. PALMROOT, JOHAN [preses] & MONTHELIUS, ERIC [respon-
dent]. De metamorphosi Nebucadnezaris in bestiam. Dissertatio gra-
dualis. A.a. Uppsala, J. H. Werner, (1703). Liten 8:o. (8),55,(2) s. Med en fin 
träsnitts illustration på s. (7). Häftad och i en nött samtida marmorerad rygg-
remsa. Titel bladet lagat i inre marginalen. Bra inlaga. Med en samtida tillskrift  
nederst på titelsidan: ”Mons: Termanius”.  *6000
Lidén Catalogus disputationum 29. Med hyllningsverser av O. Nauclerus och Widichindus 
Harkman. I ”Daniels bok” beskrivs hur den babyloniska konungen Nebukadnessar II av 
gud straffas och under lång tid tvingas leva som ett oskäligt djur innan han återfår sitt 
förstånd och kungarike. På det fina träsnittet i Palmroots avhandling, signerat ”BT”, ses 
den förvildade Nebukadnessar gå på alla fyra och i bakgrunden skymtar bland annat Babels 
torn. I avhandlingens andra kapitlet, på s. 47-55, beskrivs lycanthropi, det vill säga män-
niskors förvandling till varulvar. Där omnämns bland annat Olaus Magnus beskrivning av 
lettiska varulvar.

22. Samling af intressanta sällskaps-lekar. 1847. Göteborg, A. Lindgren, 1847. 
12:o. 78 s. Lätt nött dekorativt 
samtida mönsterpressat mörk-
brunt klbd med guldlinjerad 
rygg, blindpressad ramdekor och 
guldtryckt titel på frampärmen. 
Lagerfläckig och delvis brunto-
nad. Anteckning i bläck att Anne 
Sofie Barfoth fått boken av M. 
Gadd på julaftonen 1872. Även 
barnslig blyertsnamnteckning 
Annesofie.  *2500
En andra upplaga trycktes 1857. Inne-
håller beskrivningar av roande lekar 
som ”Amors vandring”, ”Par ordre 
du Mufti”, ”Kontrabandsleken” och 
”Den ryska motionen” samt ett antal 
gåtor, exempelvis denna: ”Hvad för 
hår har den vackraste flicka i Stock-
holm? Sitt eget.”
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23. SWEDBERG, JESPER. Betenckiande om Sweriges olycko/ hwadan 
then härkommer: och huru wida then/ igenom stora bönedagars firande/ står 
at lindras eller botas. Af gudz heliga ord upsatt/ och hwart redeligit swenskt 
barn/ som sig och sitt fädernesland wel wil/ at med skrifften och samwetet 
jemnföra/ welment lemnat. Skara, A. Kiellberg, 1710. 8:o. 78,(2) s. Marmorerat 
pappbd med grön titeletikett (Sture Fransson, Sthlm). Ryggen mörknad och 
etiketten hårt nött. Inlagan aningen bruntonad, något fläckig och med en 
återkommande fuktrand upptill. Hårt skuren i övre marginalen med förlust 
av flera paginasiffror och två blad med delvisa förluster av den översta text-
raden. Flera smålagningar i ryggmarginalen och några i yttre marginalen med 
enstaka bokstävers förlust. Titelbladet med lite bläckkludd nedtill. Med Björck 
& Börjessons numrering ”3128/258” och blyertsanteckning ”Dagsnäs”. Har 
tillhört Bertil Ekberg och Lars Bergquist.  *3000
Skriven i ljuset av krigsförluster, pest och höga skatter.

24. Säkra medel emot tandvärk, eller 
tand-doctorn. Innehållande en noga och 
tydlig öfversigt öfver tänderna, deras be-
handling och skötsel, sättet att till sednaste 
åldern bibehålla dem fullkomligt friska, 
jemte en beskrifning på deras sjukdomar 
och medlen att bota dem. Öfversättning. 
Sthlm, A. Gadelius, 1819. 8:o. (6),50 s. 
Tagen ur band och insatt i en senare vit 
ryggremsa. Gamla infärgade snitt. Titelbla-
det ngt missfärgat i yttermarginalen. Lätt 
lagerfläckig, i början lite mer.  *3500
Översatt från tyska av Carl Adolf Ophoff. Den 
tredje avdelningen i boken rör ”om med konst 
gjorda tänder, deras bruk och användande”. Skrif-
ten avslutas med en förteckning på innehållet i de 
olika medicinska recept som meddelats i huvud-
texten.

25. TÖRNSTEN, OL. J. Författning öfwer lijn-garns uprännande til 
lerfter, hwaruti en nödig kundskap om allehanda wäfskeders bruk, och en 
tilförlitelig uträkning öfwer garns myckenhet til lerfter af hwarjehanda finhet, 
bredd och längd, i IV tabeller, med bifogade anmärkningar deröfwer föreställas. 
Til trycket befordrad af riksens höglofliga ständers Manufactur-contoir. Lin-
köping, G. Biörckegren, 1757. 4:o. 88 s. + (6) s. i samtida handskrift. Häftad och 
oskuren i samtida gråpappomslag. Ryggen skadad och främre omslaget med 
kantnaggar. En stor brunfläck på titelbladet och andra bladet. Längre samtida 
anteckning efter förordet på s. 4 och flera anteckningar och understrykningar 
på textsidorna 6-9. I slutet medbundet skrivblad med sex sidor anteckningar 



varav fem sidor är ytterligare tabeller. Med Martha Elisabet Kenzelias namn-
teckning, hennes signatur på titelbladet daterad 1763 och hennes anteckning: 
”1 sträng och 1 harfwa är alt et i garn”.  *4500
En ny upplaga utkom 1804. Olof Törnsten (1729-87) försvarade 1753 i Uppsala avhand-
lingen ”Nätra sokns lin-säde i Ångermanland” under Anders Berchs presidium. Från s. 13 
en mängd tabeller över ”allehanda garn med deremot swarande wäfskeder, rörtal, passmar 
och par, til hwad bredd man skulle åstunda på ordinaira slags lerfter”. Märta Elisabet Kenze-
lia (1728-1805) föddes i Härnösand och dog i Offerdal. Fadern Olof Kenzelius (1697-1753) 
var kyrkoherde i Nordingrå från 1732. Hon gifte sig 1750 med Olof Jonae Genberg (1714-
75). Denne utnämndes 1754 till rektor vid Frösö skola och 1760 till kyrkoherde i Offerdal, 
Jämtland. De fick 13 barn, varav sju nådde vuxen ålder och det sista dog 1843.


