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öppet torsdagar 15.00–18.30
etta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter
från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och
etta
nyhetsbrev innehåller
som vanligt
25 poster.
i alfabekonsthantverk
från perioden
1885–1965
med De
startäri uppställda
opponenternas
utställtisk
ordning
från
Almquist
till
Örnsköld.
Här
finns
både
Fredmans
epistlar
ningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
och Fredmans sånger i original, den förra med en medbunden undertecknad
Flera kataloger dokumenterar konst och konsthantverk som visades på olika stora
kvittens av Fredman själv. En rad trevliga samtida bokband pryder nyhetsbrevet, bland
svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, Göteandra 12, 17, 18 och 24. En av posterna är två signerade skinnband av Johan Berggren
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.
i Lund. Denne är extra aktuell tack vare Björn Dals nya bok Bunden i Lund.
Ett
antal finns
små utställningskataloger
rörande
Göteborgskoloristerna
I urvalet
också ett antal intressanta
samlingsband,
varav tre härrörfinns
från också
biblioiteket
urvalet.
på Ericsberg.

Med
hälsningar!
Med vänliga
vänliga hälsningar!
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1. (ALMQUIST, C. J. L.) Parjumouf. Saga ifrån
Nya Holland. Sthlm, A. Gadelius, 1817. 12:o. 98 s.
Gråpappbd från början av 1900-talet med guldlinjer
och titel på ryggen. Det tryckta omslaget medbundet. Bandet med en liten skada upptill. Omslaget
med några små lagningar och det främre med en
samtida numrering. Bra inlaga. Bandet inlagt i en elegant nutida kassett med guldornerad markokängrygg
och röd titeletikett. Med Ellen S. Westers och Svante
Svedlins namnteckningar samt den senares förgyllda
pärmexlibris på kassetten. 
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Almquistiana 202. Ferguson Bibliography of Australia
Addenda 691a. Almquist ”Parjumouf ” är förmodligen det
första svenska skönlitterära verk vars handling är förlagd till
Australien. Den nya kontinenten kallas förutom Nya Holland
även ”Ulimaroa”, ett namn Almquist säkerligen funnit i geografen Daniel Djurbergs skrifter. Både Cook och Banks hade
hört ordet användas på Nya Zeeland som beteckning för
Australien. Ellen S. Wester (1873-1930), eller mer känd under
signaturen E. Weer, var en av de framträdande översättarna
under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

2. [Armfeltska målet] Protocoll, hållit på Stockholms slott, den 9 april
1794. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1794. 4:o. (10) s. + Allmän tacksägelse öfwer
hela Swea rike med alla des underliggande provincer och länder i anledning af den genom den högstes nådiga försyn lyckligen gjorde uptäckt af
de riksförrädiska anslag och stämplingar med utländsk magt emot konung
och fädernesland, deras säkerhet, frihet och sjelfständighet, samt åsyftad
regements-förändring m.m., hwarom undersökningen och afdömmandet är
af kongl. maj:ts til des och rikets Swea hofrätt öfwerlemnad. Sthlm, Kongl.
tryckeriet, (1794). 4:o. (6,2 blanka) s. + Utdrag af de hufwudsakeligaste
handlingar, som lemna uplysning om det hos kongl. maj:ts och rikets hög
lofl. Swea hof-rätt anhängige hög-mål, rörande åtskillige personers förehafde
stämplingar emot rikets antagne och beswurne regering och styrelse, jemte
en derpå grundad berättelse i målet, utgifne til underdånigste följe af kongl.
maj:ts dess Justitiä-cantzlers-embete derom gifne nådigste befallning. Sthlm,
J. A. Carlbohm, 1794. 4:o. (24),96 s. + Kongl. maj:ts och rikets Swea hofrätts protocoller uti undersökningsmålet, angående förrädiska stämpling
ar, hwarföre åtskillige personer tiltalte och häcktade blifwit. Sthlm, A. J.
Nordström, 1794. 4:o. 848 s. + Kongl. maj:ts och rikets Swea hof-rätts
utslag, uti det derstädes til ransakning och omedelbart afdömande förekomne
högmål, angående förräderi och wådelige stämplingar emot konungen och
riket; hwarföre åtskillige personer tiltalde och häktade blifwit. Gifwet och
afsagdt i Stockholm den 30 julii 1794. Sthlm, A. J. Nordström, 1794. 4:o. 80
s. + Protocoll hållit på Drottningholms slott den 22 september 1794.
Inför hans kongl. höghet hertigen af Södermanland uti högmålet, angående
förrädiska stämplingar emot konungen och riket. Sthlm, Kumblinska tryck-

1.

eriet, 1794. 4:o. 14,(2 blanka) s. + Kongl. maj:ts nådiga utslag uti högmålet,
angående förräderi och wådelige stämplingar emot konungen och riket, gifwit Drottningholms slott den 22 september 1794. Sthlm, Kumblinska tryckeriet, 1794. 4:o. 15 s. Något nött samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och olivgrå titeletikett. Blåstänkta snitt. Med en tre cm lång skinn
reva nedtill i ryggen och titeletiketten med några småsprickor. Delvis lite
avnött pärmpapper och stötta pärmhörn. Enstaka fläckar. Solk på s. 96 i tredje
arbetet. På frampärmens insida de samtida bläckinitialerna ”C. B. A.” och ett
exlibris för Konrad P. Lundblad med initialerna ”K. P. L.” och Visby ringmur.
Bra samlingsband. 
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Bring Rättegångshandlingar 758:4, 6, 7, 1, 9, 12 & 13. Här återfinns de centrala av de tjugo
fem handlingar som Bring totalt förtecknar rörande den rättegång där Gustaf Mauritz
Armfelt anklagades för att konspirera mot Sverige och Reuterholm. Armfelt förlorade i
domen sitt efternamn och benämndes därefter bara med sina förnamn. Han återupprättades så småningom.

3. AURELIUS, N. Strengnäs
s t i f t s h e rd a - m i n n e , eller
kort beskrifning om pastores
och comministr i, så väl uti
Söder manland som Ner iket,
ifrån något öfver 200 år tilbaka, in til närvarande tid, utur
trovärdiga handlingar samladt.
Förra delen. Om Södermanland.
Sthlm, A. J. Nordström, 1785.
8:o. (8),468,369-73,474-576,573800,(28) s. + FOLLÉN, J. E.
Strengnäs stifts herda-minne,
eller kort beskrifning om pastores och comministri, så väl
uti Södermanland som Neriket,
ifrån något öfver 200 år tilbaka, in til närvarande tid, utur
trovärdiga handlingar samladt.
Sednare delen, om Ner iket.
Strängnäs, C. E. Ekmarck, 1817.
3.
8:o. (4),VI,693,(9) s. Första delen i
något nött samtida stänkdekorerat brunt hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och
lejongul titeletikett. Stänkta snitt.
Titeletiketten med en mindre
skrapskada som utplånat ”herda-”
i titeln. Ryggen lite flammig och med litet nagg i ryggslutet. Bortrivet hörn
på s. 51-52, liten marginalreva på s. 92, fuktrand i övre hörnet på s. 449-50,
liten solkig pappersrest i ryggmarginalen på s. 567 och smånaggar i yttermarginalen på s. 607-08. Med Olof Andersson Knös prydliga namnteckning
daterad Stockholm 1789 och P. Luths namnteckning. Andra delen i obetydligt

nött samtida ljusbrunt hfrbd med guldlinjerad rygg och röd titeletikett av
marokäng. Gula snitt. Vattenmärke ”P. Svahn” i försättsbladet. Liten solkfläck
i övre marginalen på s. 500 och liten samtida marginalanteckning och överstruket namn i blyerts på s. 588 samt en anteckning om detta i erratalistan i
slutet. Fin ihopplockad svit. 
*8000
Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 1064, noten. Setterwall Svensk historisk biblio
grafi 4321. Essén Sörmländsk bibliografi s. 29 för Aurelius. Teijler Litteratur om Örebro
län 4970 för Follén. Follén med två titelblad, det första med den kortare titeln ”Nerikes
herdaminne” och tryckt författarnamn, det andra likformigt med första delens titelblad.
Subskribentförteckning om ett blad återfinns i början. Den andra delen om Närke sammanställdes av Follén delvis utifrån Aurelius efterlämnade anteckningar. Aurelius ”herdaminne” är det första i sitt slag i Sverige. Tidigare hade endast mindre och mer regionalt
avgränsade försök att förteckna delar av ett stifts prästerskap blivit tryckta som bihang till
andra verk. I de båda delarna finns också bibliografiska uppgifter rörande prästernas utgivna skrifter, vilka inte återfinns i senare utgivna herdaminnen för Strängnäs. Olof Andersson
Knös (1756-1804) var historiker, bibliotekarie och en av sin tids främsta svenska boksamlare. 1796 utnämndes han till lektor i grekiska i hemstaden Skara. Hans stora och värdefulla bibliotek såldes på auktion i Skara 1805. Pehr Luth (1744-1836) var först verksam vid
Uppsala universitet och precis som Knös även i kretsen kring Gjörwell. Från 1772 var han
lärare vid Skara gymnasium och utnämndes 1779 till lektor i historia. Han och Knös gav
1798 ut ”Skara månadsskrift”. De tillhörde båda sällskapen Apollini sacra och Utile dulci
under Uppsalatiden.

4. (BELLMAN, C. M.) Fredmans epistlar. Sthlm, A. Zetterberg, 1790. 8:o. Grav.
titelblad,(10),209,110-11,212-74,(4) s. & 1
extra grav. titelblad. + (BELLMAN, C. M.)
Musiken till Fredmans epistlar. Sthlm,
Kongl. priviligierade nottryckeriet, (1790).
8:o. Grav. titelblad,3-34,36-104 s. grav. noter.
& extra insatt handskrivet kvitto från 1742
signerat Jean Fredman & 1 litograferat porträtt av Ulla Winblad & 4 blad med inklistrade tidningsurklipp. Något nött men stiligt
hfrbd från 1800-talets slut med upphöjda
bind, rikt guldornerad rygg och röd blekt
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titeletikett, vilken har en mörkare fläck. Stänkta snitt. Ryggen lite blekt.
Pärmhörnen är lite stötta. Spridda lagerfläckar i textdelen. Det extra medbundna titelbladet lagerfläckigt, liksom porträttet av Ulla Winblad. Med C. M.
Carlanders exlibris. 
*15000
Originalupplagan. Med förord av J. H. Kellgren daterat den 6 oktober 1790. Titelbladet
graverat av J. F. Martin och ”modellerat af Sergel”. Här finns även medbundet ett mycket snarlikt titelblad graverat av Claes Fredrik Hemberg. Det är utfört 1831 och nämns i
Hultmark & Moselius ”Svenska kopparstickare och etsare” på sidan 153: ”efter J. T. Sergel.
Punktgravyr”. Porträttet av Ulla Winblad är tecknat av ”professor Martin” och litograferat av Müller. Tidningsurklippen om Ulla Winblad är en längre artikel av Claes Lundin
från 1880 och en kortare av Birger Schöldström från 1890. Det handskrivna kvittot på
franska är bundet i början och daterat den 10 februari 1742 och underskrivet Noel Louis
Lemâitre samt kvitterat för hand av Jean Fredman. Fredman (1712-67) blev ålderman i
skrået 1741 och 1745 utnämnd till hovurmakare. Samma år gifte han sig med den rika
änkan Katarina Lindberg. Efter hennes död 1752 gick det utför för Fredman. Han misskötte
sitt ämbete, anhöll om avsked 1758 och avled 1767 som utslagen alkoholist på Stockholms
gator. ”Fredmans sång” nr 26 om densammes begravning var den första Bellman skrev
om honom. Här i ”Epistlarna” presenteras han som ”Fredman, namnkunnig urmakare i
Stockholm, utan ur, verkstad och förlag”. Exemplaret såldes som nr 2456 på Carlanders auktion 1892. Det var typiskt med tryfferade exemplar av det här slaget i Carlanders bibliotek.

5.

5. (BELLMAN, C. M.) Fredmans sånger. Sthlm, A. Zetterberg, 1791. 8:o.
Grav. titelblad,(4),163,(4) s. + (BELLMAN, C. M.) Musiken till Fredmans
sånger. Sthlm, Kongl. priviligierade nottryckeriet, (1791). 8:o. 86 s. grav. noter.
Mörkbrunt hfrbd från 1800-talets mitt med sparsam guld- och blindpressad
ryggdekor. Blåstänkta snitt. Något nött i främre ytterfals. Ett fåtal obetydliga
småfläckar i den anmärkningsvärt rena inlagan. Bra ex. 
*9000
Titelbladet till ”Fredmans sånger” med Sergels porträtt av diktaren är graverat av J. F.
Martin. Originalupplagan.

6.

6. [Bibeln] Prof-öfwersättning af then heliga skrift, på hans kongl. maj:ts
nådigste befallning, af then till swenska bibeltolkningens öfwerseende i
nåder förordnade särskilde commission. Sthlm, J. Pfeiffer, 1774. 4:o. (4),86,172,1-54,1-66,1-99,(1 blank),1-40 s. + Prof-öfwersättning af then heliga
skrift, ellofte stycket, som innehåller the två Samuels böcker. Sthlm, kongl.
Ordens-tryckeriet, 1786. 4:o. (2),102,1-102,1-101,(1 blank),41-92 s. + Proföfwersättning af then heliga skrift, sjunde stycket, som innehåller psalmerne.
Sthlm, kongl. Ordens-tryckeriet, 1781. 4:o. (2),118 s. + Prof-öfwersättning af
then heliga skrift, åttonde stycket, som innehåller propheten Esaia. Sthlm,
kungl. Ordens-tryckeriet, 1782. 4:o. (2),82 s. + Prof-öfwersättning af then
heliga skrift, nionde stycket, som innehåller: propheten Jeremia, Jeremia
klagowisor och propheten Hesekiel. Sthlm, kongl. Ordens-tryckeriet, 1784.
4:o. (2),181 s. + Prof-öfwersättning af then heliga skrift, tionde stycket,
som innehåller propheten Daniel och de tolf mindre propheterna. Sthlm,
kongl Ordens-tryckeriet, 1785. 4:o. (2),95 s. + Prof-öfwersättning af then
heliga skrift, fjortonde stycket, som innehåller: Esra, Nehemia, Esthers och
Ruths böcker, Salomos sedespråk, Predikaren och Höga wisan, och af apochryphiska böckerna Wishetens bok, och Syrachs bok. Sthlm, kongl. Ordenstryckeriet, 1792. 4:o. (2),110,1-84 s. + Prof-öfwersättning af then heliga
skrift, femtonde stycket, som innehåller af apochryphiska böckerna: Judiths
bok, Tobiä bok, första och andra Maccabeers böcker, Baruchs bok, stycker
af Esthers bok, stycker af Daniels bok, om Bel i Babel, om draken i Babel,

Asariä bön, the tre mäns låfsång i Elden, Manasse bön. Sthlm, kongl. Ordenstryckeriet, 1793. 4:o. (2),154 s. + Prof-öfwersättning af then heliga skrift.
Trettonde stycket, som innehåller första och andra chrönik-böckerna. Sthlm,
kongl. Ordens-tryckeriet, 1790. 4:o. (2),55,(1 blank),1-35,(1 blank),1-60,144,1-59,(1 blank),1-24,1-22,1-16,1-24,1-22,1-68 s. + Handlingar, om en ny
förbetrad bibel-version. Sthlm, gamla Kongl. tryckeriet, 1772. 4:o. 20 s. +
BILANG, J. J. von. Anmärkningar öfwer kongl. bibel-commissions utgifne
prof-öfwersättning af then heliga skrift. Jämte en liten prof-upgift, af en
samling, af lärda mäns anmärkningar öfwer de nödwändigaste förbättringar,
uti alla Nya testamentets böcker. Samt sluteligen en besynnerlig förklaring
öfwer st. Joh. upp. bok. 13 cap. v. 18., hwilken fullkomligen uplöser den uti
nämde språk innefattade märkwärdiga hemlighet. Sthlm, L. Kumblin, 1775.
4:o. 16 s. + Dageliga tidningar, eller: dagligt allehanda. N:o 109. Stockholm
den 14 maji 1776, tisdag. [=rubrik]. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1776. 4:o. (4)
s. + Dageliga tidningar, eller: dagligt allehanda. N:o 111. Stockholm den
17 maji 1776, fredag. [=rubrik]. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1776. 4:o. (4) s. +
Dageliga tidningar, eller: dagligt allehanda. N:o 113. Stockholm den 20
maji, 1776, måndag. [=rubrik]. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1776. 4:o. (4) s.Tre lätt
nötta samtida marmorerade hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerade ryggar,
ljusbruna titeletiketter och stänkta snitt. Första och tredje volymen har några
enstaka små maskhål i falsarna. Första volymens titeletikett har några ytliga
små sprickor. Tredje volymens frampärm med några fuktfläckar. Övervägande
bra inlagor som dock är lite lätt lagerfläckiga på sina håll. Titelbladet till trettonde stycket som sitter först i den tredje volymen har en överklistrad lapp
för att dölja undertiteln. Denna volyms första pagineringsföljd har en gammal lagning i övre marginalen på s. 2. Den femte pagineringsföljden i samma
volym har en mindre limfläck på s. 8-9 med viss textförlust. En fuktfläck i
nedre hörnet i den sista tredjedelen av tredje volymen. Fin svit med intressanta följdskrifter! 
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Darlow and Moule Historical catalogue of the printed editions of holy scripture 8828. Med
nio deltitelblad. Utgavs i femton häften mellan 1774-93 med de 27 textavsnitten fördelade mellan sig utan egentlig ordning. Dessa häften var försedda med deltitelblad som av
förklarliga skäl oftast kasserades i samband med inbindning och omgruppering. Samtliga
häften är kända i flera varianter. De medbundna tidningsnumren innehåller en kritik av
bibelöversättningen. Bibelkommissionen tillsattes 1773 av Gustav III efter initiativ av biskopen Jacob Serenius. Den kom att bestå av 21 medlemmar, bland annat, förutom Serenius
själv, C. F. Mennander, G. A. Liljestråle, N. Rosén von Rosenstein, J. Ihre, P.W.Wargentin och
framförallt Carl Aurivillius samt senare J. A. Tingstadius. Även C. von Linné ingick i kommissionen där han främst verkade som sakkunnig i ämnena zoologi och botanik. Dokument
från denna tid finns bevarade i vilka Linné framlägger en kuriös teori om det ben ur vilket
Eva skapades, en teori som dock förbigicks med tystnad i den färdiga översättningen. Efter
tjugo år var arbetet klart och ”Prof-öfwersättningen” lämnades till landets prästerskap.
Kommissionen fick utstå hård kritik för att sakna gehör för andaktsspråket och för att genom
långa omskrivningar ha ”försökt klargöra dunkla ställen eller mildra sådant, som syntes
anstötligt för de upplysta kretsarna”. Översättningen antogs inte vid Uppsala möte 1793 och
kommissionen fick börja om, med nya medlemmar och tydligare riktlinjer. Arbetet blev
som bekant klart först 1917 då 1773 års Bibelkommission slutligen kunde upplösas som en
av de längst pågående offentliga utredningarna i svensk historia.

7. (BRISMAN, S.) Läran om tiderna eller konsten att lefva för stånds
personer på landet. I-II. Skara, F. J. Leverentz, 1799-1800. 8:o. (8),87,(1) +
(8),87 s. & 2 utvikbara tryckta tabeller. Lätt nött alrotsmarmorerat samtida
hfrbd med guldlinjerad rygg och brun titeletikett i glättad papp. Stänkta snitt.
Ryggen lätt flammig med flera små stänk. Enstaka lagerfläckar. Namnteckning
H. Tersmeden på försättsbladet. Bra ex. 
*2500
Sven Brisman (1752-1826) är mest känd för sitt engelsk-svenska lexikon men skrev även
ett antal böcker om lanthushållning. I föreliggande hushållsekonomiska arbete listar författaren ett antal kriterier som skiljer ståndspersoner från allmogen, bland annat boendet:
”Bonden bor som Noach, med hela sitt hushåll i samma rum, kan väl ännu dertil inrymma
en del af sina kreatur, och i nödfall äfven et annat hjonelag, som alla måste åtnöjas med
ljus ur et eller två små fönster, och värma ur en enda eldstad, til besparing af ved, timmer
och körslor; herremannen behöfver ombyte af salar, förmak och sängkamrar, för sin egen
person och sit främmande; och desutom särskildta rum för kammarjungfrur, pigor, laqvajer,
drängar, handtverkare, kalkoner och höns, hvilka alla måste hafva eld och värma, skogen
må räcka huru långt den kan”. Innehåller flera kapitel om mynt. Sannolikt är den tidigare
ägaren identisk med Herman Adolf Tersmeden (1758-1836) som gjorde en militär karriär med ryttmästares avsked 1795. Han är ett fint exempel på en ståndsperson på landet,
uppvuxen i bruksmiljö med en far som bland annat ägde Ramnäs bruk och en mor från
Engelsberg. Han var i tur och ordning gift med två systrar von Rosenstein och med dem
kom Hässle utanför Uppsala med i boet.

8. (EKHOLM, E.) Swenska kyrkohandlingar. Första samlingen. N:o
1-25. Sthlm, Kongl. finska boktryckeriet, hos J. A. Carlbohm, 1770-71. 8:o.
200 s. Samtida lätt nött hfrbd med
upphöjda bind, guldlinjerad rygg
och mörkröd titeletikett i marokäng.
Stänkta snitt. Mindre maskskador i
8.
frampärmens nedre hörn och vid
ryggen på bakpärmen. Bra inlaga.
På pärmens insida namnteckning av
Matthias Floderus daterad Uppsala
1786 och hans anteckning om utgivaren Ekholm och att boken redan då
var ”ganska sällsynt”. Överst på titelbladet gåvotillskrift från Gunnel och
B. Beckman till Knut Holmberg daterad den 4 januari 1936. Bra ex.  *6750
Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 152.Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica
8902. Allt som utkom och utgiven av Erik Ekholm. Med många intressanta avtryckta handlingar, bland vilka kan nämnas ”om ett piga, som, förklädd i manskläder, en tid
förestådt klockare-sysslan på Lof-ön”, ”om et tryckt frimurare-tal”, ”bref emot Dippelska
willfarelsernas utspridande”, ”jungfru Catharina Fagerberg, som troddes äga den underbara
gåfwan, at endast med bön och guds åkallande bota allehanda sjukdomar”, ”berättelse om
hemligt giftermål mellan påfwen Alexander den 7:de och drottning Christina”, ”bewis,
det St. Nicolai eller Storkyrko församlingen i Stockholm fordom ägt samma rättighet wid
prestewal, som St. Marie församling i sednare tider erhållit”, ”consulen De Beches bref om
swenska presten i Lissabon Anders Silwius”, ”bref om deras afstraffande, som rymt öfwer

til ryska gränsen, och låtit omdöpa sig”, ”prädikan, som en skolgåsse hållit på kyrkotornet i
Jönköping” och ”berättelse om St. Brita”. Matthias Floderus (1766-1822) utnämndes efter
en akademisk karriär 1797 till kyrkoherde i Rasbo och Kil i Uppsala ärkestift. Han var en
stor samlare och vän med Claes Fleming och C. C. Gjörwell.

9.

9. FOURCROY, A. F. Philosophia chemica
eller grund-sanningar af den nya chemien.
Uti en ny ordning framstälte.Til nyttjande vid
enskilte föreläsningar från fransyskan öfversatt och med Chem. nomenclat. &c. tilökt af
Anders Sparrman. Sthlm, H. A. Nordström,
1795. 8:o. XIV,170 s. & 1 utvikbar grav. kemisk
tabell. Häftad och oskuren i samtida gråpapp
omslag med bortblekt handskriven ryggtitel
och fin samtida bläcktitel på främre omslaget.
Ryggen lite naggad och nött. Frampärmen
med några obetydliga småfläckar. Lite lös i
häftningen. Titelbladet med lätta småfläckar.
Några små marginalfläckar, t.ex. på s. 21-33.
Marginalnagg överst i s. 31-32. Yvig samtida
namnteckning, Joh. A. [?] Stahre, på titelbladet
och en liten diskret och svårläst namnteckning daterad 1917 överst på främre omslag.
Bra ex. 
*9000
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Det franska originalet, ”Philosophie chimique”, trycktes 1792 och är här kompletterat
med ”Méthode de nomenclature chimique” utgiven 1787 av de fyra franska kemisterna
Lavoisier, Morveau, Berthollet och Fourcroy. Sparrman anpassade begreppen till svenska språket. Planschen visar fransmännen Hassenfratz och Adets kemiska teckenspråk som
bokens författare hade framlagt för den franska vetenskapsakademien. Systemet bygger på
en kombination av symbol- och bokstavstecken och var ett viktigt steg framåt i utveckling
en av kemin som vetenskap.

10. GERHARD, J. Meditationes
sacræ, eller LI gudelige helige
betrachtelser fordom på latin skrefwne af then ander ike och högt-uplyste
gudz-mannen Johanne Gerhardo.
Sedermehra förswenskade af Johan
Sylvio, t.r. och nu wid thenne andra
upläggning öfwersedde och tryckfehlen
rättade. Sthlm, Burchardi tryckeri/ af J.
10.
J. Genath/ f., 1696. Högsmal 12:o. (17,1
blank),359 s.Titelbladet tryckt i rött och
svart. Samtida något nött skinnbd med
oxiderade rygg- och pärmdekorationer
samt pärmspännen. Helt guldsnitt. Inre
falsar na något
spruckna. Föroch eftersättsblad ur r ivna.
Inlagan ställvis
lagerfläckig, med enstaka gamla marginalanteckningar
och understrykningar. Brännmärke i inre marginalen
på s. 6-8 och en liten sotfläck på s. 158-59, även denna i
inre marginalen. En mindre pappersförlust i yttermarginalen på s. 201. En fuktfläck i övre marginalen och
texten från s. 284 till slutet. Sista bladet delvis loss. Med
10.
Magnus Sjögreens överstrukna och Joh. Thunmans
namnteckningar, den sistnämnda daterad 1725. Med
Ericsbergsbibliotekets exlibris. Bra ex. 
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Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 306. Nio sidor i början
med en bokförteckning över tryckta såväl som kommande böcker hos Burchardi. Utgavs första första gången i Jena 1606 och
på svenska 1617 under titeln ”Twå och femtiyo andelighe och
gudelighe betrachtelser”. Den tyska teologen Johann Gerhard
(1582-1637) är berömd för verket ”Loci theologici” som räknas
som grundläggande för den klassiska ortodoxin.

11.

11. (GJÖRWELL, C. C. & NORBERG,
A.) Almänna rese-beskrifwaren eller
sammandrag af de nyaste och bästa
rese-beskrifningar, hälst de som nyligast
utkommit; til uplysning af andra länders
geographie, natural-historia, stats-förfatning, hushålning, lärdom, bruk och seder:
uti bref författat. I:1-3-II:1-3. Sthlm, J. A.
Carlbohm respektive A. J. Nordström,
1780-82. 8:o. Grav. porträtt,(4),179 +
(2),183-276 + (2),279-360 + (2),133,(1)
+ (2),135-94 + (2),195-99,100-68 s. Två
hfrbd från 1830-talet med blindpressade
och guldlinjerade ryggar samt blåstänk
ta snitt. Ryggarna blekta och i synnerhet
andra volymen med småfläckar. Första
delens inre fals med sprickor efter besök
av mask. Inlagan med enstaka småfläckar.
Porträttet är insatt ur ett annat exemplar
av tidskriften. I del I:1 en mindre solkfläck
på s. 67. I del II har smutstitelbladet en stor
fuktfläck och därefter en återkommande
mindre i nedre yttre hörnet. Obetydligt
brännmärke i marginalen på s. 35-36 i del
II:1. 
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Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 231.
Gjörwell Förtekning 103. Du Rietz Bibliotheca
polynesiana 489. Du Rietz Captain James Cook
7. Lundstedt anger att första delen består av två
flockar, i stället för som här, tre. Porträttet på
Cook med förnamnet ”Jacob” i stället för James.
Första delen berör Europa, inte minst Italien och
Schweiz med texter av Anders Norberg och C. C.
L. Hirschfeld. Andra delen uppehåller sig mycket
kring Cooks och Forsters resa och avtrycker G.
C. Lichtenbergs biografi över Cook översatt ur
”Göttingisches Magazin”. I denna del finns även
ett utdrag ur John Stewarts beskrivning av Tibet
och fortsättning av Norbergs och Hirschfelds
texter.

12. GRAFFIGNY, (F. de). Zilias bref af fru Graffigny; öfversatte af Fr. S.
S. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1844. Stor 12:o. (4),256,(1) s. Obetydligt
nött samtida orange mönsterpressat pappbd med guldornerad rygg och ramtryck i guld på pärmarna. Helt guldsnitt. Lätt blekt rygg. Något nötta pärmhörn. Ett fåtal obetydliga småfläckar. På frampärmen ”F. C. M.” i guldtryck.
Namnteckning Lilly Silfverstolpe. Underbart ex. 
*2750

Trycktes endast i 100 exemplar och såldes ej i bokhandeln. Översatt av Fredrik Samuel Silverstolpe. En tidigare
översättning , ”Peruvianska bref ”, hade utgivits 1828. Fru
Graffigny levde 1695-1758. Zilia var en av ”Solens tärnor”
i Peru vid tiden för spanjorernas erövring. ”Det är ett litet
arbete, - men en hel verld af känslor” skriver översättaren
i företalet. Den sista sidan har titeln ”Försvar” och innehåller polemik mot en icke namngiven biograf: ”Till fullgörande af gifvet löfte får öfversättaren här mot biografen
anmärka, att hans anklagelse om en förfelad utgång gärna
må gälla hos dem som villja läsa en roman, men bör förkastas af hvar och en som vill finna romanen besegrad. [...]
När författarinnan, med sin rättighet att efter godtycke
föra sitt ämne, gjort Zilias aflägsne älskare trolös, hvem
hade icke bordt säga, om upplösningen blifvit annorlunda,
att denna trolöshet var påhittad för att göra öfvergången
till en ny låga ursägtlig”. Av allt att döma är det översättar
ens fru Fredrika Carolina Mannerheim (1790-1864) som
döljer sig bakom initialerna på pärmen. Lilly Silfverstolpe
(1858-1937) var dotter till översättarens brorson Gösta som
1855 övertagit gården Näs i Rö socken, vilken ärvts från
Mannerheims mammas sida.

13. (HIÄRNE, U.) Een kort anledning till åtskillige malm- och berg
arters/ mineraliers wäxters/ och jordeslags/ sampt flere sällsamme tings
effterspöriande och angifwande/ effter kongl. may:tz allernådigste behag
stält till alla uti rijket/ som kunna hafwa lust at låta i dagzliuset komma/
hwad som i hwar och en ort kan finnas. Sthlm, sal. Wankijfs änckia, 1694. 4:o.
(24) s. + MERRET, C. Engländaren Christopher Merrets beskrifning om
pottaske-siuderiet, med Joh. Kunckels anmärkningar; innehållande sättet at
siuda och calcinera pottaskan på wisza orter i Tyskland och annorstädes efter
kongl. maj:ts och riksens Commercie-collegii befalning till almän nytta af
tyskan öfwersatt åhr 1742. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1742). 4:o. (20) s. & 1 grav.
plansch. + DUHRE, A. G. Utdrag af Anders Gabriel Duhres oeconomiske
tractat, kallad Sweriges högsta wälstånd, hwarutinnan sammanhanget så wäl
som sakens höga wigt och angelägenhet/ til alla wälsinte patrioters widare
ompröfwande/ warder kort och tydeligen å daga lagd. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1738. 4:o. (4),76 s. + Thens stormächtigeste och höghborne herres
och konungz/ her Gustaf Adolfs/ Sweiges/ Göthes och Wendes konungz/
storförstes til Finland/ hertigs uthi Estland och Carelen/ herres uthöfwer
Ingermannaland/ konungzlige breff på the jorde-godzen och kyrckiotijenderna/ som k. m:tt til Upsala konglige academia nådigst gifwit hafwer.
Uppsala, E. Matzson, 1624. 4:o. (16) s. Med ett träsnitt på titelsidan. Hfrbd
från mitten av 1700-talet med upphöjda bind, blindlinjerad rygg och stänkta
snitt. Ryggen lite blekt. Första arbetet något lagerfläckigt och det sista snävt
skuret i nedre marginalen på titelbladet med förlust av delar av tryckåret. Från
Ericsberg. 
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Colljin Sveriges bibliografi 1600-talet 392 och Warmholtz Bibliotheca historica SueoGothica 982 för det första arbetet. En upplaga i oktav och en tysk översättning utkom
även. Den som tog sig an Hiärnes frågor på allvar hade många timmars arbete framför
sig. Svaren samlades i ”Den korta anledningen/ til åthskillige malm och bergarters/ min-
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13.
eraliers och jordeslags &c. efterspörjande och angifwande/ beswarad och förklarad” som
utgavs 1702-06. Anders Gabriel Duhre (omkring 1680-1739) var bland annat privatlärare i
matematik och en tidig företrädare för utilitarismen i Sverige. Mot slutet av sitt liv ägnade
han sig åt att sammanställa sina tankar om ekonomin. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver:
”som obotlig optimist och sangviniker fortsatte D. att bygga allt större luftslott. Hans 1738
utgivna ’Sweriges högsta wälmåga etc.’ upptog på nytt förslag till en Oeconomisk socie
tet på ett fantastiskt och förfluget sätt. Denna societet skulle vara ett ämbetsverk, som å
kronans vägnar drev all näring i landet – en utopi, som i viss mån återspeglar platonska
idéer och förebådar modern kommunism. Societetens ledamöter (151 föreståndare, 302
medhjälpare, 60 övermästare och 5000 pådrivare) borde vara gudfruktiga män, som ej finge
äga fast egendom. När D:s naiva förslag, dedicerat till ständerna 1738, avvisades i riksdagens justitiedeputation 13 mars 1739 anmäldes, att D. med döden avgått”. Warmholtz 9152
för det sista arbetet. I syfte att stärka bildningen i riket och göra landets enda universitet
självförsörjande donerade Gustav II Adolf en mängd gods i Uppland och Västmanland till
Uppsala universitet. Den årliga avkastningen var vid denna tid 10350 daler till vilka tillkom
kyrkotiondena från åtta socknar. Dessa medel finansierade huvuddelen av universitetets
verksamhet långt in på 1800-talet och fortfarande är denna donation en viktig inkomstkälla för universitetet.

14. HOWITT, M. Ett år hos Fredrika Bremer. Öfversättning af Thora
Hammarsköld. I-II. Sthlm, S. Flodins boktryckeri, 1867. 12:o. (4),224,(2) +
260,(2) s. Samtida grönt hklbd med guldtryckt titeltext. Ofärgade snitt. Lätt
nötta pärmkanter. Tidens dåliga papper lätt bruntonat. Namnteckning Fritz
Zethelius och hans exlibris ”Torpa F. Z.” med sigillavbildning samt handskriven numrering i blyerts. 
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Bring Itineraria Svecana 879. Författaren Mary Howitt (1799-1888), född Botham, var
mycket intresserad av den skandinaviska litteraturen och översatte bland annat Fredrika
Bremers romaner och H. C. Andersens sagor till engelska. Originalet ”Twelve months
with Fredrika Bremer in Sweden” utkom 1866. Författaren vistades i Sverige 1863-65.
Hon återger en mängd iakttagelser, huvudsakligen från vistelsen i Stockholm hos Fredrika
Bremer, men även från Göteborg, Uppsala och Lappland. Kammarherre Fritz Zethelius
innehade det anrika herresätet Torpa i Västergötland 1927-57.

15. (HÖGGREN, F. & WANCKE, C.) Mamsell
Spak och hennes omgifning. Försök till teckningar ur hvardagslifvet. I-II. Sthlm, Elméns och
Granbergs tryckeri, 1841. Liten 8:o. 216,(2) +
260 s. Något nött trevligt samtida hfrbd med
rikt guldornerad rygg och guldpräglad titeltext.
Grönstänkta snitt. Ryggen lätt blekt och med en
ytlig repa över titeln. Pärmhörnen aningen stukade och det främre nedre bräckt. Baksidan av
försättsbladet med en gammal anteckning med
felaktigt författarnamn. Inlagan med en del mindre bruksspår med vidhängande smärre solkfläckar. Fuktfläckar i övre marginalen från s. 81 i
del I till s. 148 i del II. Sporadiska små nagg och
hål i marginalerna. Med Carl Jedvard Bondes
exlibris. Från Ericsberg. Bra ex. 
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Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska litteraturen s. 92. Arbetet brukar felaktigt tillskrivas Mina
Grönvall, vilket även skett i detta exemplar i gammal
tid. ”Svenskt översättarlexikon” skriver: ”Utgåvan är ett
exempel på en vid tiden gångbar parodiering av skönlitterära utgivningsformer, i detta fall den serietitel som
beledsagade Fredrika Bremers romaner, Teckningar utur
hvardagslifvet, som börjat utkomma i Uppsala 1828. Mamsell Spak blev dock inte vidare
högt skattad av varken kritiken eller författarna. Exempelvis tar Emilie Flygare-Carlén
avstånd från verket i ett brev till bokhandlare Morin i Tyskland (17/6 1842) och förklarar
att hon inte vill se sina verk marknadsförda sida vid sida med ’sådane produkter, som så –
och rättvist – blifvit tilltvålade här och nedsatte under medelmåttan’”.

16. KRISTINA. Drottning Christinæ betraktelser öfwer Alexander den stores lefwerne och bedrifter. Ifrån fransyskan på swenska
öfwersatte. Sthlm, Lars Salvius, 1756. 8:o. (4),59 s.
Brunmarmorerat pappbd från 1800-talets första
hälft med en delvis defekt röd titeletikett. Gula
snitt. Ren inlaga. Med Carl Jedvard Bondes
formklippta exlibris. Från Ericsberg. 
*2500
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Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska littera
turen s. 56. Översatt av Bengt Bergius. Alexander den
store var en av Kristinas historiska följeslagare genom
livet.

17. MEISSNER, A. G. C. J. Cæsars lefverne.
Öfversättning af A. J. Segerstedt respektive J. M.
Stjernstolpe. I-IV. Strängnäs, (A. J. Segerstedt),
1807-08. 8:o. (2),V,(1 blank),272,275-94 +
(2),278,(10) + (2),249,(7) + (18),390 s. Två läckra samtida hfrbd med rikt guldornerade ryggar, bruna titel- och gröna deltiteletiketter. Gula
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snitt. Bra inlagor. I del I är s. I-IV delvis loss i häftningen. En vaxljusfläck
med liten textförlust i samma del på
s. 66. Några enstaka större lagerfläckar, t.ex. på s. 95-96 i del III. Med Carl
Jedvard Bondes exlibris. Fint ex. från
Ericsberg. 
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Fjärde delen med titeln ”C. J. Cæsars
lefverne, efter A. G. Meissner. Fortsättning af
G. A. Silverstolpe”. August Gottlieb Meissner
(1753-1807) var föreståndare vid lycéet i
Fulda, översättare och författare.

18. MÖLLER, J. G. P. Tysk och
swensk ord-bok. Förra delen. Andra
uplagan, förbättrad. (Sthlm), 1801. 4:o.
(10) s.,580,579-80,583-1274 spalter,(1)
s. + MÖLLER, J. G. P. Tysk och
swensk ord-bok. Andra delen.
Andra uplagan, förbättrad. Sthlm,
A. J. Nordström, 1802. 4:o. (2) s.,51168,1165-462 spalter. Två trevliga
samtida mörkbruna stänkdekorerade

18.
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och alrotsmarmorerade skinnb d
med guldornerade ryggar, ljusrosa
blekta titel- och grågula deltitel
etiketter i glättad papp. Samtliga
pärmar med två mindre ovala fält
och under dem ett större cirkelformat fält i ljusare alrotsmarmorering samt med pärmbårder
och hörnstämplar i blindtryck.
Med blåstänkta snitt och vackra
kattuntryckta pärmspeglar och
försättsblad. Banden etikettsignerade Johan Bergg ren, Lund.
Ryggarna lite solbrända och med
smärre nötningar. Första volymen med ett litet maskhål i nedre
delen av frampärmens innerfals.
Ryggen till andra volymen med
små maskhål överst och även några
minimala maskhål på pärmarna
och i den bakre pärmens ytterfals.
Inlagorna bitvis småfläckiga, t.ex.
i del I i spalt 509-12, 699, 866-7
och 902-03. En gammal lagning
i övre hörn vid spalt 178. Del II

med mindre maskhål som på sina håll orsakat bokstavsförluster. Några ytliga
maskhål på några få ställen i översta marginalen. Ett litet hål med förlust
av någon bokstav i spalt 520. Med Ragnar Bruzelius namnteckning daterad
Löderup den 11 november 1842. 
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Hammarsköld Förtekning s. 30. Karlson Bokband och bokbindare i Lund s. 69-73. Sista
sidan i första delen med bokreklam. Första upplagan trycktes i Greifswald 1782-85. Del
I är utgiven av Kongl. academiska bokhandeln i Uppsala, men enligt förordet tryckt i
Stockholm. Tysken J. P. G. Möller (1729-1807) var professor i retorik och historia vid universitetet i Greifswald i svenska Pommern och hans ordbok kännetecknas av sitt rika ordförråd.Trots att Möller i förordet skarpt kritiserar sin föregångare Linds arbete – ”ofullkomligt, otilräckligt och felactigt”, ”författaren synes utom des icke hafwa warit rätt mägtig det
tyska språket” – har forskningen visat att Möller i mångt och mycket själv har använt sig
av Linds ordbok. I förordet till denna andra upplaga skriver Möller om sin tacksamhet till
Tyskland och Sverige: ”Den ena af dessa nationer har jag at tacka för min födelse, den andra
för min lycka”. Johan Berggren (1775-1815) är den mest kända och framstående av Lunds
bokbindare. Efter hans död drevs rörelsen vidare, först av änkan Elsa Maria Berggren och
därefter av son och sonson. I William Karlsons ”Bokband och bokbindare från Lund” på
plansch XXXVII upptas två bokband av Berggren med samma karaktäristiska pärmdekor,
bestående av cirklar utförda i en ljus alrotsmarmorering mot en mörkare stänkdekorering. Stilmedlet var en del av hans särart och fantasifullhet som bokbandskonstnär. Ragnar
Bruzelius (1832-1902) var professor i medicin och kunglig livmedikus. Hans far Magnus
Bruzelius (1786-1855) var kyrkoherde i Löderups och Hörups församlingar.

19. SOYER, A. Alex. Soyers populära riksdalers-kokbok innehållande fullständiga, men enkla och lättfattliga anwisningar att till största godhet och dock
med sparsamhet laga sopp-, fisk- och kött-rätter, grönsaker och jordfrukter,
puddingar, pastejer, salader, krämer o.s.w.; om brödbakning; anwisningar till
förbättrade kokkärl m.m. Bearbetad efter ett exemplar af det 155:te tusendet
af engelska originalet. Sthlm, N. Marcus, 1858. 8:o. (4),154,(2) s. Med 5 illustrationer i texten. Något nött samtida svart hfrbd med blindpressad linjedekor
och guldtryckt ryggtitel. Blåstänkta snitt. Pärmhörnen som är av klot är lite
stötta. Lite snävt skuren upptill, delvis tangerande pagineringen. Lagerfläckig
på de första och sista sidorna men i gott skick för en dåtida kokbok. Ur Kurt
Winbergs bibliotek och med några blyertsanteckningar av honom på pärmarnas insidor. Han har med rätta kallat boken ”rar”. 
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Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 215. De sista opaginerade sidorna utgörs av en bok
annons med ett par avtryckta recensioner. Innehåller 459 olika recept. Alexis Soyer (180958) föddes i Frankrike och flyttade sedermera till England och blev under första delen av
1800-talet en av landets mer prominenta kockar med bland annat uppdrag för det engelska
hovet. Han använde också sin berömdhet för att hjälpa till under hungersnöden på Irland
vid mitten av 1800-talet. I samband med Krimkriget reste han på egen bekostnad till bland
annat Konstantinopel. Tillsammans med Florence Nightingale och den medicinska personalen omorganiserade han provianteringen för sjukhusen där och i Scutari. Han skrev
många kokböcker, bland annat ”A Shilling Cookery Book for the People” 1855, som här
föreligger i svensk översättning.
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20. STRANDBERG, P. Anledning til åkerbrukets förbättring och snara
uphjelpande, efter flera års försök och rön. Upgifwen [...] och, uppå hans kongl.
maj:ts nådigste befallning, til trycket befordrad år 1749. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1749). 4:o. (12) s. & 3 utvikbara grav. plr. + (STRANG, J. R.) Några rön
uti landt-hushållningen, efter pröfwad erfarenhet til thet allmännas tienst wälment framgifne. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1749. 4:o. 13,(1) s. + (ALSTRÖMER,
J?) Wälmente tankar, om hemmanens klyfwande och sammanslående uti
stora gårdar, samt om misswäxten, eller brist på säd uti the norra lands-orterne. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1747). 4:o. 36 s. + (NORDENCRANTZ, A.)
Wälment föreställning om landsens bruk. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1747. 24
s. + (NORDENCRANTZ, A.) Påminnelser wid the nyss utkomne tankar
kallade: Wälment föreställning om landsens bruk. Sthlm, Kongl. tryckeriet,
1747. 4:o. 25-28 s. + (STRANG, J. R.) Några försök om skogsplantering
en 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. + 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. + (LISSANDER, A.)
Underrättelse, om thet bästa och genom förfarenheten bepröfwade sätt,
huru fåren böra klippas och ullen handteras i landtmannens händer, innan hon
säljes til städerne. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1751. 4:o. (4) s. + (STRANG, J. R.)
Om nässlors planterande och bärgning/ samt oemotsägeliga stora nytta
wid utfordring för boskaps kreatur, som befriar, them ifrån alla siukdomar,
och ersätter foderbristen på hö. Til allmän tjenst wälment framgifwit, under
ständig önskan at lefwa J. Rikets Sällhet. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1750. 4:o. (8)
s. + (STRANG, J. R.) Grunder til gödslens rätta förökande och förmerande, samt bästa utfodrings-sättet för boskaps-creatur, så att fodret ej wårds

löst förspilles; jemte upgifwen machin med minsta kostnad til råghalmens
len- och miukgiörande wälment framgifwit til en skylt och allmän båtnad.
J Rikets Sälla tillstånd. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1752. 4:o. 15 s. & 1 utvikbar
plansch i träsnitt med tryckt förklarande text. + STRANG, J. R. Tilförlåtelig
beskrifning om bränne-tårf, som finnes uti måszar och kiärr, och med
största förmon kan förbrukas wid bergwärk, tegel- glas- alun-bruk, saltpettersiuderier, brännwinsbrännerier, bagerier, och i eldstäder, samt til allehanda
andra inrättningar, i stället för brännewed och kohl af skog; uppå anmodan
utgifwen. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1752. 4:o. 12 s. + (RUDENSCHÖLD, U.)
Om aske-bränning i skogen, af förruttnade träd. Sthlm, Kongl. tryckeriet,
1753. 4:o. 12 s. Med en träsnittsillustration på s. 9. + KIELLBERG, E. Rön
och försök, anstälte til landthushåldningens och handaslögdernas uphielpande och förbättrande, första flock. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1747. 4:o. 28
s. Brunt något nött samtida hfrbd med upphöjda bind, blindlinjerad rygg och
infärgat titelfält samt handskriven nummeretikett av papper. Handskrivet register på försättsbladet. Ytlig spricka överst i bakre ytterfalsen. Enstaka fuktoch brunfläckar. Sista sidan i sista arbetet dock med fula fläckar. Trevligt samlingsband från Ericsberg. 
*4000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 556, 37, 1388, 939, 1615, 1548, 607, 1476 respek
tive 1090. Det tredje till femte arbetet samt Strangs arbete om bränntorv ej i Hebbe. I
”Wälmente tankar” talas om författarens försök att intressera folk för potatisodling.

21.

21. (TÖRNER, J. J.) Utkast til före
läsningar na uti cosmog raphien.
Linköping, Biörckegrens enka, 1780.
8:o. (4),64 s. Fint tunt samtida hfrbd
med upphöjda bind men utan ryggtitel.
Stänkta snitt. Bra inlaga med enstaka
obetydliga lager- och rostfläckar samt
sporadiska samtida marginalanteckning
ar. Med Pehr Ulric Reuters namnteckning daterad 1785 och J. O. Wedbergs
exlibris. 
*1500
Det finns tre upplagor av detta arbete: en utgåva
från 1758 och en som saknar tryckår samt föreliggande. Boken är en lärobok i geografi och
astronomi. Johan Johansson Törner (1712-90)
var präst och skolman och som sådan verkade
han större delen av sitt liv i Östergötland, först
såsom lektor vid Linköpings gymnasium och
sedermera prost i Skeda. Han var en mångkunnig man, som i sin efterlämnade levnadsbeskrivning berättar hur han som ung lärde
sig allehanda färdigheter såsom att dansa, fäkta,
svarva, binda in böcker, tillverka ur, slipa glas
m.m. 1727 lärde han ”fijrwaerkeriet af en artillerie lieutenant”, och om denna hans kunskap

handlade hans första tryckta bok ”De pyrobolica festiva” från 1758. Bland hans skrifter kan
även nämnas ”Underrättelse om svartkonstboken och runorna” från 1789. Hans ”Samling
af widskeppelser” utgavs 1946. Pehr Ulric Reuter (1770-1846) var kammarråd. Justitierådet
J. O. Wedberg hade en fin och omfattande boksamling som såldes 1914.

22.WALLIN, G. Gothländska samlingar,
allestädes med flit upsökte, wid ledige
stunder utarbetade, och efter hand til
trycket utgifne. I-II. Sthlm, P. Momma,
1747 respektive Göteborg, L. Wahlström,
1776. 4:o. (6),274 s. & 5 utvikbara grav. plr
+ (14),202 s. & 1 utvikbar tryckt tabell
& 1 utvikbar grav. karta. Med träsnittsillustrationer i texten i del I. Samtida något
nött hfrbd med upphöjda bind, brun titel
etikett av glättad papp och stänkta snitt.
Ryggen lite skadad upptill och ett liten
del av titeletiketten naggad. Pärmpappret
nött. Bra inlaga med enstaka lagerfläckar.
Nedre yttre hörnet på s. 97 i del II med
en gammal lagning. Med L. J. Chenons
överklistrade stpl daterad 1780 och dess
utom hans initialstpl, båda på titelbladet.
Ernst Hjertbergs namnteckning daterad
1848 och hans stpl. Ur Bengt Bernströms
bibliotek. 
*9000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica
509. Setterwall Svensk historisk bibliografi 5759
för del II. Molér Bidrag till en gotländsk bibliografi 316. Del II utgiven av författarens son M.
G. Wallenstråle. Innehåller bland annat kapitel om Gotlands vapen och sigill, Visbys gamla
kyrkor, Roma kloster och Solbergs nunnekloster samt förtecknar öns superintendenter, till
vilkas skara även författaren själv kunde räkna sig åren 1736-45. Georg Wallin (1686-1760)
hade tidigare varit verksam som universitetsbibliotekarie i Uppsala och slutade som biskop
i Göteborg. G. Fritzell skriver apropå Wallin i en inledning till en nyutgåva: ”Han är utan
tvekan bäst i de rent historiska kapitlen, där han har ett fast urkundsmaterial till sitt förfogande, medan hans teorier om de gotländska ortnamnen i en total avsaknad av vetenskaplig
metod och kritik blir till ett allmänt resonemang där tyckandet satts i system. Även dessa
partier som saknar vetenskapligt värde innehåller emellertid på grund av den rudbeckianska inställningen ofta roande och spexartade inslag”. Som ett utslag av denna anda får
väl även den bifogade kartan över Gotland betraktas, som tjänar till att stärka författarens
tes att Gotland är identiskt med Platons Atlantis. Fritzell understryker att ”Gothländska
samlingar” under alla omständigheter bygger på ”ett stort primärmaterial från 1700-talet,
som endast på detta sätt bevarats”. Leonhard Johan Chenon (1732-1808) var tullförvaltare
i Nyköping. Ernst Gustaf Hjertberg (1831-88) efterlämnade en stor boksamling som såldes
på Stockholms auktionskammare den 9 och 13 juni 1888. Den tryckta förteckningen innehöll 2926 nummer med bland annat historia, planschverk, vitterhet, topografi och resor.

22.

23. (WARG, C.) Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Femte
uplagan. Tilökt med et bihang. Sthlm, f.d. Grefingska tryckeriet, 1770. 8:o.
Front,(10),578,(20) s. + (WARG, C.) Bihang til Hjelpreda i hushållningen
för unga fruentimber. Sthlm, L. L. Grefing, 1765. 8:o. 124,(3) s. + (WARG,
C.) Underrättelse om färgning, grundad på kunskap och förfarenhet, samt
afhandlad i twå böcker. Sthlm, L. L. Grefing, 1765. 8:o. 84,(4) s. Samtida nött
hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och svart infärgat titelfält. Glest
blåstänkta snitt. Ryggen lagad med nytt skinn allra överst. Hårt avnött pärmpapper och en bit av pappret saknas på frampärmen. Pärmhörnen stötta.
Spridda småfläckar av olika slag. Liten marginalreva i s. 499-500. På försättsbladet namnteckning ”Mertha Elisabet Gram Åhuus den 30 november 1792”
och ytterligare ett par namnteckningsförsök av henne på frampärmens insida.
Ett ganska gott ex. som verkar använts rätt varsamt i köket. 
*6000

23.

Du Rietz Gastronomisk spegel 33. Sahlin Förteckning över svensk färglitteratur 27. Första
upplagan utkom 1755. Bihanget och färgboken trycktes 1765 i samband med fjärde upplagan av Wargs ”Hjelpreda” och återanvändes här. Det här är den sista av upplagorna som har
den trevliga graverade frontespisen med en köksinteriör. Mertha eller Metta Elisabet Gram
(1740-93) från Åhus var gift med officeren i flottan Eric Cedergren (1726-97).

24.

24. [Vetenskapsakademiens frågor] BERGIUS, P. J. & ODHELIUS, J. L.
Tvänne svar på frågan om orsakerne, hvarföre gikt har i de senare åren blifvit en mera allmän sjukdom här i landet, än tilförene? Samt hvilka äro de bästa
förvarings- och bote-medel emot samma sjukdom? Hvilken fråga, år 1761,
blef af kongl. Vetensk. academien upgifven. Sthlm, L. Salvius, 1762. 8:o. (4),40
s. + CHYDENIUS, A., NORDENSKIÖLD, C. F., STENIUS, J. m.fl. Svar på
frågan om bästa sättet at upodla mossbelupna ängar; hvilken fråga; af
kongl.Vetensk. academien blef upgifven, år 1761. Sthlm, å nyo uplagt, framl. L.
Salvius, 1773. 8:o. (10),112 s. + BERGMAN,T., LECHE, J., SCHRÖDER, R.,
NELIN, C. N. (=LINNE, C. von) & LIDBECK, E. G. Svar på frågan huru
kunna maskar, som göra skada på frukt-träd, medelst blommornas och
löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? Hvilken fråga, af kongl.
Vetensk. academien blef upgifven, år 1762. Sthlm, L. Salvius, 1763. 8:o. (6),64 s.
+ (BERGMAN, T. & LINNÉ, C. von) Bref til kongl. Vetenskaps academiens secreterare, angående anmärkningarna, som utkommit öfver det
svar på frågan om skadeliga frukt-träds-maskar, hvilket vunnit den af kongl.
academien utlåfvada belöningen. Sthlm, L. L. Grefing, 1764. 8:o. 16 s. +

AHLELÖF, J., ZETHELIUS, L. & WETTERLING, N. Svar på frågan, om
ekar och andra löf-träd kunna, utan fara för röta eller mask, barkas, förr
än de fällas? Samt huru länge de til sin fördel, eller åtminstone utan skada,
kunna stå på roten, sedan de äro barkade? Men i fall förenämde barkning på
stående träd pröfvas skadelig eller underkastad missbruk; på hvad sätt skola då
garfverierne få bästa gagn af barken, utan at sjelfwa trädet därvid lider? Hvilken
fråga, af kongl Vetensk. academien blef upgifven, år 1762. Sthlm, L. Salvius,
1763. 8:o. (16),28 s. + CHYDENIUS, A. & FAGGOT, J. Svar på frågan,
angående kärrors förbättring, som kongl. Vetenskaps academien framstälde
för år 1763. Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. (8),30 s. & 2 utvikbara grav. plr. +
KRYGER, J. F. Svar på den, af kongl. Vetenskaps academien, för sistledit
år 1763, framstälde frågan: hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet
svenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hvilka författningar kan
det bäst förekommas? Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. 47 s. + (CEDERSTRÖM,
G.) Oförgripelige påminnelser öfver svaret på kongl. Vetenskaps academiens fråga: Hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet svenskt folk
flyttar ur landet? Och genom hvilka författningar kan det bäst förekommas?
Yttrade av en svensk bonde Jösta Olsson. Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. 16 s. +
SCHÖNBERG, A. Svar, på den af kongl Vetensk. academien, för år 1763
framstälde frågan: Hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet svenskt
folk årligen flyttar ur landet? Och genom hvilka författningar kan det bäst
förekommas? Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. 94 s. + (KRYGER, J. F. & GADD, P.
A.) Svar på frågan, hvilka äro svenska climatets förmoner och olägenheter, i anseende til allmänna och enskilda hushållningen, i jämförelse
emot andra länder? Hvilken fråga, af kongl.Vetensk. academien blef upgifven,
år 1764. Sthlm, L. Salvius, (1765). 8:o. (4),62,(2 blanka) s. + (HÖGSTRÖM, P.)
Svar på kongl. Vetensk. academiens för år 1764 upgifna fråga: hvilka äro
svenska climatets förmoner och olägenheter, i anseende til allmänna och
enskildta hushållningen, i jämförelse emot andra länders? Sthlm, L. Salvius,
1766. 8:o. 48 s. + STRUSSENFELT, A. M. von, RINMAN, S. & LUND, C. F.
Svar på den af kongl.Vetensk. academien framstälda fråga: om huru godt
tegel hos oss med fördel kan tilverkas, utan bränning. Sthlm, L. Salvius,
1766. 8:o. 31 s. + GADD, P. A. Svar, på den af kongl. Vetensk. academien
framstälda fråga, för år 1765, hvilka författningar äro de bästa, at underhålla tilräckelig tilgång på skog här i riket? Sthlm, L. Salvius, 1767. 8:o. 39
s. + ZETHELIUS, L. & WETTERLING, N. Svar på frågan, om ekar och
andra löf-träd kunna, utan fara för röta eller mask, barkas, förr än de fällas? Samt huru länge de til sin fördel, eller åtminstone utan skada, kunna stå på
roten, sedan de äro barkade? Men i fall förenämde barkning på stående träd
pröfvas skadelig eller underkastad missbruk; på hvad sätt skola då garfverierne
få bästa gagn af barken, utan at sjelfwa trädet därvid lider? Hvilken fråga, af
kongl Vetensk. academien andra gången blef upgifven år 1763, at besvaras, år
1766. Sthlm, L. Salvius, 1767. 8:o. (4),52 s. + HAGSTRÖM, J. O. Pan apum,
eller afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung
och vax; ingifven til kongl. Vetenskaps academien, såsom svar på dess fråga,
angående bi-skötsel. Sthlm, L. Salvius, 1768. 8:o. (6),38 s. + BERGMAN, T. &

LUND, C. F. & MODEER, A. Svar på den af kongl. Vetenskaps academien
andra gången framstälda frågan, huru maskar, som göra skada på fruktträd, medelst blommornas och bladens förtärande, bäst kunna förekommas och fördrifvas. Inkomne år 1768. Sthlm, L. Salvius, 1769. 8:o. (8),30 s. +
(SCHULZENHEIM, D. von) Svar på kongl. Vetensk. academiens fråga,
huru all slags frisel kan förekommas och botas, så hos barnsängs-hustrur,
som andra? Hvilken fråga varit framstäld, at besvaras år 1769. Sthlm, L. Salvius,
1770. 8:o. (4),39 s. + Svar på den af Kongl. vetensk. academien, för år
1769, upgifna frågan: Huru kan en stat, som lider brist på arbetare, draga
bästa nyttan af sin folkhop? Sthlm, H. Fougt, 1771. 8:o. 27 s. + BARCHÆUS,
ANDERS GUST. Svar på kongl. Vetenskaps academiens fråga: huru
Sveriges ringa folk-hop bäst kan användas? som vunnit den utsatta
belöningen. Sthlm, L. Salvius, 1772. 8:o. (8),42 s. + (GULLANDER, P. &
HAGSTRÖM, J. O.) Svar på den af kongl. Vetenskaps academien för
andra gången framstälda fråga, om bi-skötsel. Sthlm, L. Salvius, 1773. 8:o.
(4),169,(1) s. + LUND, G. & HAGSTRÖM, A. J. Svar på kongl. Vetensk.
academiens fråga: hvilka äro de bästa förvarings och bote-medel för
maligna sjukdomar, fläck-febrar och röt-febrar, tjenliga i synnerhet för allmogen på landet, lämpade efter årstider, väderlek, orternas belägenhet och
lefnads-sättet? som vunnit den utsatte belöningen, för år 1773. Sthlm, framledne L. Salvii tryckeri, 1774. 8:o. (4),76 s. + MODEER, A. & BARCHÆUS,
A. G. Svar på kongl. Vetenskaps academiens fråga, angående bästa sättet
at uphjelpa åkerbruket, som erhållit den, för år 1773, utlofvade dubbla
belöning. Sthlm, framledne L. Salvii tryckeri, 1774. 8:o. (16),84 s. + (GADD, P.
A.) Swar, på den af kongl. Wetenskaps academien för år 1763 framstäldte
frågan: Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter ur landet? och genom hwilka författningar kan det bäst förekommas? Gifwit af en gammal swensk. Sthlm, L. Salvius, 1765. 8:o. 64 s. +
(ROTHMAN, J. G.) Skäl och ordsaker til swenska folkets utflyttning, i
anledning af kongl. swenska Wettenskaps-academiens upgifne fråga och gillade swar, öfwerlemnade til riksens höglofl. ständer, församlade wid riksdagen
1765. Sthlm, P. Hesselberg, 1765. 8:o. 172,(2) s. + CHYDENIUS, A. Swar på
den af kgl. Wetenskaps academien förestälta frågan: hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flyttar utur landet? och genom
hwad författningar det kan bäst förekommas? Inlemnat år 1763; men nu
allmänhetens granskning underkastadt. Sthlm, P. Hesselberg, 1765. 8:o. (8),104
sidor. + (SCHÖNBERG, A.) Bref til C. R. W. H. H. A. i anledning af
sacellanens wid Nedervitil capell, herr magister Anders Chydenii af
trycket utgifna swar til kongl Wetenskaps academien, om orsakerna til swenska folkets utflyttning. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1765. 8:o. 143,(1) s. + (HOF,
S.) Swar på kongl. Wettenskaps academiens fråga: hwilka författningar äro
de bästa, at underhålla tilräckelig tilgång på skog här i landet? Sthlm, C. Stolpe,
1768. 8:o. 68 s. Fyra läckra samtida ljusbruna hfrbd med upphöjda bind, vacker
och rikt guldpressad blomsterdekor på ryggarna, röda titeletiketter och gröna
deltiteletiketter. Röda snitt. Deltiteletiketten på fjärde volymen har texten:

”Bihang”. Ryggarna med lite nagg. Enstaka småfläckar och fuktränder i marginalerna. Tredje och sjunde arbetet med fuktfläckigt titelblad. Samtida handskrivna register på försättsbladen i alla volymerna. Stilig svit från Ericsberg
med Carl Jedvard Bondes formklippta exlibris, med spår av borttagna exlibris
under. 
*15000
Uppsatserna i fjärde bandet benämnt ”Bihang” är genomgående tryckta i frakturstil, vilket
verkar vara orsaken till att de samlats för sig. Fantastiska samlingsband som innehåller 27
olika svar, bland annat av Carl von Linné, Torbern Bergman, Anders Chydenius, Pehr
Adrian Gadd, O. J. Hagström, A. J. Hagströmer, Pehr Högström, J. F. Kryger och David von
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Schulzenheim.

25. (ÖRNSKÖLD, P. A.) Underdånig berättelse om Wester-Norrlands
höfdingedöme til riksdagen 1769. Sthlm, J. A. Carlbohm, 1769. 8:o.
(4),96,1-24,(3) s. & 1 stor utvikbar tryckt tabell. Häftad och oskuren i samtida gråpappomslag med handskriven ryggtitel. Inlagan delvis lagerfläckig,
inte minst titelbladet, vilket dessutom har en mindre fuktrand. Från biblio
teket på Biby. 
*4500
Bring Riksdagshandlingar s. 82. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 406. Warmholtz
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 629. Carli Ångermanlands bibliografi 1744. Innehåller
ett 24 sidors anonymt bihang av Olof Törnsten med titeln ”Anledning til norrländska åkerbrukets förbättrande” som Hebbe 568 har felaktiga kollationeringsuppgifter på.
Bring nämner inte detta bihang. Är en av de tidigaste tryckta landshövdingeberättelserna,
vilka var viktiga underlag för riksdagen och staten om de olika landsändarnas villkor och
intressanta dokument för historiker idag. Först 1821 beslutades att de skulle tryckas för
alla län. Pehr Abraham Örnsköld (1720-91) utnämndes efter återkomsten från en längre

studieresa i mellaneuropa till bergsråd i Bergskollegiet 1759. Stor betydelse för Norrlands
utveckling fick Örnsköld som landshövding 1762-69 i det nybildade Västernorrlands län,
som vid denna tid omfattade Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Han drev igenom
en rad ekonomiska reformer för att befrämja näringarna i länet; praktisk erfarenhet hade
han förvärvat på det egna Strömbacka bruk i Hälsingland där han förutom järnhantering också bedrev ett betydande jordbruk. Genom odling av lin, höstråg och potatis samt
effektivare jordbruksmetoder, utdikningar och motarbetande av svedjebruket skulle länet
utvecklas och dess ekonomi förbättras. För att påskynda uppodlingen av det glest befolkade Norrland genomdrev han storskiftet och stödde hemmansklyvning, torpbebyggelse
och nybyggen. Till Örnskölds oförverkligade projekt hör planerna på att göra Indalsälven
segelbar upp till Jämtland. Efter ett byte av tjänst blev han 1769 i stället landshövding i
Södermanlands län. Att han i traditionen där är ihågkommen som ”Potatis-Pelle” vittnar
om att han livet igenom fortsatte vara en ivrig förespråkare för den nya grödan. Som ett
erkännande av Örnskölds betydelse för Västernorrland uppkallades 1842 den nygrundade
köpingen i Själevads socken till Örnsköldsvik.
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