
1 Biografier öfwer tre märkwärdige engelske röfware och mördare, Sawney-
Beane, Jack och John Fallstaff. Öfwersättning från tyskan. Jönköping, Johan P. 
Lundström, 1810. 8:o. 120 s. Liten fläck s. 83. Häftad och oskuren i samtida gråpap-
persomslag med tryckt ryggtiteletikett, något nött i ryggen. 2000:-

En blandad trio av tveksamma engelska typer. Den något mytiske Alexander ”Saw-
ney” Bean sägs ha varit en skotsk rövare på 1400-talet. Han avrättades tillsammans 
med hela sin familj för massmord och kannibalism. Historien om Överste Jack går 
tillbaka på en berättelse av Daniel Defoe med den behändiga titeln: ”The History 
and Remarkable Life of the truly Honourable Col. Jacque, commonly call'd Col. 
Jack, who was Born a Gentleman, put 'Prentice to a Pick−Pocket, was Six and Twen-
ty Years a Thief, and then Kidnapp'd to Virginia, Came back a Merchant; was Five 
times married to Four Whores; went into the Wars, behav'd bravely, got Preferment, 
was made Colonel of a Regiment, came over, and fled with the Chevalier, is still 
abroad compleating a Life of Wonders, and resolves to dye a General”. John Falstaff 
slutligen är antihjälte huvudsakligen i Shakespeares ”Muntra fruarna i Windsor” 
men även i andra pjäser. 
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2 BURGUS, Petrus Baptiste. De bello 
suecico commentarii, quibus Gustavi 
Adolphi Suecorum regis, in Germani-
am expeditio usque ad ipsius mortem 
comprehenditur. Editio ultima figu-
ris æneis adornata. Liége, Henricum 
Edelmannum, 1643. 12:o. Grav. extra 
titel,+ (6),+ 424 s. Med 25 graverade 
helsidesporträtt i pagineringen. Ställvis 
en svag fuktrand upptill, liten reva s. 
333-334. Fint samtida pergamentband, 
blåa snitt, och med äldre handtextad 
titel på ryggen, med senare tillagt årtal 
längst ner. Fint textad namnteckning 
på försättsbladet daterad 1726 och med 
J. O. Wedbergs exlibris. 5500:-

Warmholtz 3797. Planer I, 264. Den första illustrerade upplagan av Burgus skildring 
av Gustav II Adolf i trettioåriga kriget. Originalupplagan, som alltså var oillustre-
rerad, utkom 1633, och den trycktes sedan om i ett flertal upplagor. Bland porträtt-
ten återfinns Gustav II Adolf, Kristian IV, Ferdinand II, Tilly, Wallenstein, Gustaf 
Horn, Johan Banér m.fl. Petrus Baptiste Burgus (eller Borgo) (död 1649) var en 
italiensk historiker och skriftställare som levde i Genéve. Han tog under trettioåriga 
kriget tjänst i den svenska armén och hans skildring anses vara bra. Warmholtz an-
ser dock att hans katolska bakgrund framskymtar i framställningen.

3 CHYDENIUS, Karl. Svenska expeditionen till Spets-
bergen år 1861 utförd under ledning av Otto Torell. 
Ur deltagarnes anteckningar och andra handlingar 
skildrad af K. Chydenius. Med karta, taflor och trä-
snitt. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1865. 8:o. 
(6),+ 480,+ (4) s.+ utvikbar färglitogr. karta,+ stor 
utvikbart litogr. panorama,+ 15 färglitogr. planscher, 
varav 3 dubbelsidiga. Något nött samtida hfrbd, guld-
ornerad rygg och marmorerade pärmpapper. Ur Fleet-
woods bibliotek på Odensviholm med dess exlibris.
 3500:-



Hulth 9. Schiötz 216. Liljequist, kapitel 5. Fint exemplar av skildringen av Otto To-
rells Spetsbergsexpedition 1861, en av de riktigt stora svenska polarexpeditionerna, 
statsfinansierad med extra medel från kronprinsen, sedermera Oskar II. Med på 
expeditionen, vid sidan av Chydenius och Torell, var bl.a. vetenskapsmännen A. E. 
Nordenskiöld, N. Dunér, A. Goes, A. J. Malmgren, F. A. Smitt,, C. W. Blomgren, G. 
v Yhlen. Kartan över Spetsbergen utfördes av Duneér och Nordenskjöld. Otto Torells 
expedition med skeppen Aeolos och Magdalena var den första framgångsrika tvär-
vetenskapliga forskningsexpeditionen till Spetsbergen, vars resultat och iakttagelser 
fortfarande står sig och är värdefulla (Thorén s. 35). Karl Chydenius själv (1833-64) 
var finsk fysiker och ansvarig för trianguleringarna samt ledde exkursioner med 
Aeolos.

Boksamlingen på Odensviholm i 
Tjustbygden byggdes upp av famil-
jerna Granschoug, Carleson och 
Fleetwood. Biblioteket såldes på 
en Librisauktion 1974. Denna hade 
nummer 120 och såldes för 210 kro-
nor.

4 COLUMBUS, Johannes (pres.) || AHLMAN, Johan (resp.) Dissertatio politico-
historica de triumphis romanorum. Stockholm, Nicolaus Wankiif, (1679). 4:o. 
(6),+ 26,+ (6) s.+ utvikbar grav. plansch. En liten 
fläck s. 1. Handtextat datum på titelsidan. Tagen 
ur band med rester av marmorerat ryggremsa.
 3500:-

Lidén 22. Fin dissertation om den romerska tri-
umfen och triumftåget, med hyllningsverser till 
respondenten på svenska av Petrus Frumerie och 
C. Aroselius och på latin av Andreas Norcopensis, 
Olaus Wessman och Johannes Columbus. Venti-
lationen ägde rum den 6 juni i Uppsala. 

Johannes Columbus (1640–84) var latinpoet och 
professor i poesi i Uppsala, samt bror till Samu-
el Columbus. Johannes var stor auktoritet på de 
klassiska författare och dessutom en av Sveriges 
främsta latinskalder. Han breddade den klas-
siska bildningen i Uppsala mycket genom att 
utöka katalogen över lästa författare och ”hans 
verksamhet som föreläsare var en verklig för-
nyelse inom det ämne han företrädde. Bland de 
tjugusex disputationer i skilda ämnen, för vilka 



han presiderade, finnes ett och annat arbete av realfilologisk karaktär, som i sin 
mån vittnar om Columbus intresse för denna sida av facket” (SBL). Han behärskade 
vid sidan av latinet både grekiska och hebreiska samt uppskattade både italiensk 
och tysk samtida poesi. Han var sedan 1672 gift med Margareta Scheffer, dotter till 
professor Johannes Schefferus. Både preses och respondent var från Västmanland.

5 COLUMBUS, Johannes (pres.) || LAGERLÖÖF, Daniel (resp.) Exercitatio aca-
demica de expeditione argonautarum. Stockholm, Nicolaus Wankif, (1678). 8:o. 
(4),+ 35,+ (5) s.+ utvikbar grav. plansch. Titelbladet hårt skuret nedtill. Tagen ur 
band, med senare ryggpappersremsa. 1600:-

Lidén 6. Dissertation om det grekiska argonauttåget, i vilket Jason tillsammans med 
andra grekiska hjältar åker på jakt efter det gyllene skinnet. Ventilerades i Upsala 
den 16 oktober 1678. Med hyllningsvers till Daniel Lagerlööf av Eric Aurivillius på 
grekiska och av J, Bilberg, E. F rykman och D. Fernelius på latin. Den graverade 
planschen visar en del av ett antikt skepp.

Daniel Lagerlööf (1651-1718) blev kontraktsprost och kyrkoherde i Arvika, och var 
bror till Petrus och Erland Lagerlööf.



6 (EDLER, Nils Arvid.) Fragmenter ur svenska historien till Gustaf den förstes tid 
satte i rim af N. A. E. Ystad, J. O. Österberg, 1843. 8:o. 52 s. Lätta lagerfläckar. Häf-
tad med samtida marmorerat pappersomslag. 2500:-

Den mycket sällsynta samlingen av Edlers fragmen-
ter, vilka sträcker sig från Oden och Ynglingaätten 
och fram till Gustav Vasa, utgör ett svårslaget exem-
pel på pekoral. Nils Arvid Edler (död 1855) var enligt 
Bygdén vid tillfället för dikternas skrivande informa-
tör på Tosterup i Skåne och får så småningom titeln 
auditör. Mellan dikterna som är i varierande versslag 
”Sten Sture sig åter tog an/ det bräckliga skeppets ma-
növer,/ för lots mindre skicklig än han,/ misslyckats 
befälet deröfver.” finns mycket kortfattade historiska 
notiser som förklarar var i historien vi befinner oss.

7 EKROTH, Erik. Stockholmspalats. Femtio monumentala byggnader i etsning af 
E. Ekroth. Stockholm, Centraltryckeriet, 1917. Folio. 12,+ (1) s.+ 50 graverade plan-
scher signerade av konstnären. Helt skinnband med guldornerad rygg med lät 
upphöjda bind, guldornerade pärmar, inre förgylld bordure och helt guldsnitt (G. 
Hedberg), något nötta falsar och lite skrap på ryggen. 3500:-



Upplaga tryckt i 65 numrerade exemplar, varav 
detta är nummer 61 och tryckt på holländskt hand-
gjort lumppapper. Den inledande texten är skriven 
av arkivarien på rådhusarkivet och senare Riksar-
kivet Ivar Simonsson. Erik Ekroth (1883-1954) föd-
des i Boston men kom till Sverige redan som barn. 
Han var elev till Tallberg och utbildade sig vidare 
vid Académie des Beaux Arts i Paris. I detta verk 
återfinns etsningar i olika färgtoner av offentliga 
palats, stora privatvillor och enstaka kyrkobyggna-
der. Ekroth är mest känd för sina olika serier med 
Stockholmskåkar, av vilka han i avbildat omkring 
300 stycken.

8 GUSTAV II ADOLF || (ZETTERSTEN, E. Utg.) 
Konung Gustaf Adolphs egenhändigt författade 
historia öfver sig sjelf. Första delen. Stockholm, 
Lars Wennberg, 1773. 8:o. 40 s. Fläck på titelbladet. 
Häftad och oskuren. 1500:-

Setterwall 1526. Warmholtz 3449. Allt som utkom. 
Gustav II Adolfs påbörjade memoarer var tidigare 
utgivna av Bengt Bergius 1759. Att denna korta text 
var allt som fanns, var utgivaren, handelsmannen 
Zettersten, enligt Warmholtz, troligen inte medve-
ten om. Han kände antagligen inte heller till Bergi-
us tidigare utgåva av densamma. Bortsett från den 
lilla fläcken ett fint exemplar.

9 [Gustav IV Adolf.] Nachricht an die grossen 
Mächte über die Projecte eines grossen Souve-
rains. Stralsund [= false imprint?], 1804. 8vo. 
(2),+ 43 pp. Häftad och oskuren med samtida 
ryggpappersremsa. 3000:-

Åhlén, Censur och tryckfrihet, 18.23. This slan-
derous attack on the Swedish king Gustav IV 
Adolf, was not only banned, it also prompted 
the king to personally write his own anonymous 
pamphlet in response (entitled ”Schreiben eines 
wahrheitliebenden Schweden als Antwort über 



die einem grossen Souverain zugefügte Beleidigung”). Both books were harshly criti-
cized in ”Allgemeine Literatur-Zeitung”, 1805. This text, the reviewer writes, cannot 
be considered as anything but ”ein verächtliches Pasquill” which ”wie es gewöhnlich 
zu gehen pflegt, durch die Übertreibungen und Verdrehungen, zu denen es seine 
Zuflucht nimmt, selbst seine beabsichtigte Wirkung zerstört.” The author of the re-
sponse (whose identity was unknown to the reviewer) would have done better to not 
respond at all. Especially since ”er kann keine Zeile richtig schreiben” and that he 
”nichts als Schmähungen vorzubringen weiss, die bis zum Pöbelhaften hinabsinken”.

10 Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska Historiska 
Föreningen. 1881-2022. Stockholm, 1881-2022. 8:o. År 
1881-89 bundna i halvpergamentband, 1890-1990 i 
ljusbeige halvklotband i något varierande material och 
färgnyans, därefter i häften. Sviten mellan 1881 och 
1990 är nästan helt uniform med röda och blåa tite-
letiketter och kommer ur Henrik, Adolf och Herman 
Schücks bibliotek, med Adolf Schücks exlibris insatt i 
årgångarna 1881-1917. 20000:-

En lång och fin svit av den förnämsta svenska historiska tidskriften med en mycket 
trevlig släktproveniens. Ett flertal olika bokbinderier har genom åren varit engage-
rade i inbindandet och ansträngt sig för att hålla samma stil på banden, bl.a. C. A. 
Öhmansons, G. E. Mickes, och Rybrants.



11 Historiskt museum. Med planscher. Med 
3:ne plancher, hvaraf tvenne kolorerade. 
Stockholm, A. M. Strinnholm, 1816. 8:o. (2),+ 
316 s.+ 3 grav. planscher, varav två handko-
lorerade och en utvikbar. Solkigt titelblad 
med bortskrapad namnteckning, fläck 163 
och svag fuktrand mot slutet, den utvikbara 
planschen skuren inom ram upptill. Nött 
nära samtida brunt hkbd, småhål i främre 
fals, renoverad med nya försättspapper.
 2500:-

Allt om utkom av förläggaren A. M. Strinnholms projekt. Med ett mycket blandat 
innehåll och inleds med en lång uppsatas av Peter Fredrik Suhm ”Hvarföre den 
christna läran utträngde Odens”. De två kolorerade planscherna visar ”En Indisk 
målning” och ”Märkvärdiga ringar” medan den okolorerade visar ”Mynt slagna öf-
ver det Parisiska Brölloppet”. 

12 Högström. WIKMARK, Gunnar. Pehr Högström – 
en storman i Norrlands kulturliv. Stockholm, Kungl. 
Vetenskapsakademien, 1979. 8:o. 332,+ (2) s. Okbd 
med något nött skyddsomslag. (Bidrag till Kungl. 
Vetenskapsakademien historia 15.) 750:-

Med en förteckning över Pehr Högströms skrifter.



13 KJERRULF, Carl Andreas. Tilforladelig oplysning om de hemmelige og forbe-
redende aarsager til den nuværende krig imellem Sverrig og Rusland for aarene 
1788 og 1789, samt tilstanden og tankemaaden in Sverrig 1790. Af C. A. Kierrulf. 
Köpenhamn, Joh. Rud. Thiele, 1790. 8:o. 55 s. Lätta lagerfläckar. Häftad, i samtida 
gråpappersomslag. Bläckklotter på främre omslaget. 2800:-

Setterwall 3576. Åhlén 17.312a. Åhlén, Ord mot ordningen, s. 139.

Förbjuden skrift. Carl Andreas Kjerrulf (1755-18?) var präst i Skåne som efter att ha 
blivit anklagad för förgripliga uttalanden från prediksktolen mot Gustav III flytt 
landet och bosatt sig i Danmark.

Från Köpenhamn utgav han flera kritiska broschyrer vilka ibland ledde till polisin-
gripanden.

Denna smädesskrift publicerade Kjerrulf efter slaget vid Svensksund och i ett avslu-
tande tillägg går han hårt åt Gustav III:s personlighet och moral.

Gustav III tog dock saken lugnt. J. A. Ehrenström berättar i sina ”Efterlämnade an-
teckningar” (del 1, s. 326f) hur Gustav III mottog skriften. Efter att ha blivit tillfrågad 
av kungen om han känner till skriften och Ehrenström nekat så säger Gustav III: 
”Här skall ni få se mitt portrait, sådant det är ritat av prästen Kjerrulf ’ varefter han, 
ifrån början till slut, med hög röst själv uppläste detta pasquill, utan att jag kunde 
märka någon förändring i hans physionomie vid läsningen av de anstötligaste stäl-
len och de ilskefullaste tillmälen. Han sade endast några gånger: ”Är det icke likt 
och sant? Är jag icke väl känd och bedömd av den scribenten? Efter avslutad läsning 
lämnade han mig broschyren och talade om andra ämnen.”



14 Kreuger. HEED, Börje & STOLPE, Sven. Ivar Kreuger mördad? Nya fakta och rön 
av Börje Heed och Sven Stolpe. Stockholm, Medéns förlags aktiebolag, 1955. 8:o. 
183,+ (1) s.+ planscher. Häftad, oskuren och ouppsprättad. 400:-

Kriminalreportern Börje Heed och Sven Stolpe 
kastar sig här över alla konstigheter kring Ivar 
Kreugers död. De låter bl.a. Torsten Kreuger hävda 
att de som försökt att sänka brodern själva hotades 
av katastrof, eftersom Ivar Kreuger hade löst sina 
finansiella problem. Torsten Kreuger: ”Här hotade 
i själva verket ruin för flera banker. Hur skulle 
detta klaras? Hur skulle man undgå den fruktans-
värda vidräkning som nu väntade från Ivars sida? 
Det fanns bara en enda utväg: att röja honom ur 
vägen. Ett mord var en nödvändighet.” Kan det bli 
mycket mer spännande?

15 [Kreuger.] SJÖSTRÖM, Henning. Bankvälde och 
domstolsprestige. Högbroforsdomen i ljuset av 
nya vittnesmål. Med företal av Dr. jur. Fr. Vinding 
Kruse. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1958. 
8:o. 240,+ (2) s. Häftad, oskuren och ouppsprättad.
 450:-

Första upplagan av Henning Sjöströms skildring av 
rättegången mot Torsten Kreuger och konkursen i 
Högbroforsens Industriaktiebolag, en stor skandal 
enligt Sjöström, och Sven Stolpe. Henning Sjöström 
(1922-2011) företrädde sedan Krueger i dennes res-
ningsansökan 1960, vilken dock misslyckades.

16 McKEOWN, Simon. Sacred Emblems in Western 
Sweden. Brita Christina Bonde, Johan Runius, 
and the Tådene Panels. Skara, Skara Stifthistoriska 
Sällskap, 2021. 8vo. 323 pp. Richly illustrated. Publ. 
boards. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie: 
nr 108.) 200:-

Om de målade emblemen i Tådene gamla kyrka 
och deras förebilder. Målningarna som var gjorda 
på kykans bänkdörrar plockades bort från kyrkan 
i samband med att den gamla kyrkan ersattes av 



en ny på 1870-talet och de flyttades till ett gravkor där de glömdes bort. Författaren 
visar att emblembilderna är målade av Edvard Orm (ca 1670-1735) och att texterna 
är författade av poeten Johan Runius (1679-1713). Uppdragsgivare var Brita Chris-
tina Lilliehöök född Bonde (1655-1739) på Storeberg gods. Bildernas förlagor finns i 
Philipp Ehrenreich Wider ”Evangelische Sinn-Bilden auff alle Sonn- hohe fest- und 
Apostel-Täg”, Nürnberg 1662.

17 Notke. PETERMANN, Kerstin. Bernt Notke. 
Arbeitsweise und Werkstattorganisation im spä-
ten Mittelalter. Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 
2000. 8vo. 273 pp.+ plates, partly in colour. Publ. 
cloth with dustwrapper. 750:-

Med ett kapitel om St. Göran och draken i Stor-
kyrkan.

18 PIGOTT, Grenville. A Manual of Scandinavian Mythology containing a popular 
account of the two Eddas and of the Religion of Odin. Illustrated by Translations 
from Oehlenschlager’s Danish Poem The Gods of the North. London, William 
Pickering, 1839. 8vo. xliv,+ 370 pp. Minor foxing in beginning. Fine red calf, richly 
gilt spine with raised bands and dark blue label, boards with gilt frame, inner gilt 
bordure, all edges gilt. Book plate. 5000:-

Fiske p. 470. Very fine copy of one of the 
early books to introduce Norse mythology 
to a broad English-language readership, 
probably in a presentation binding. The 
work is based on the format of ”Die Nord-
ische Mytologie” by Heiberg (German 
edition 1827) as is the idea of inserting a 
free translation of Adam Oehlenschläger’s 
”Nordens Guder” from 1827. The introduc-
tion and the appendixes are drawn from 
Finn Magnussen och P. E. Müller. Georg 
Grenville Pigott (1796-1865) was a British 
diplomat, politician and member of par-
liament. In 1825 Pigott went as an attaché 
with Williams Wynn to Denmark and re-
mained there until early 1830.



19 ROOSVAL, Johnny. Gotländsk Vitriarius. De medeltida gotländska glasmålning-
arnas bestånd och historia. Stockholm, Generalstabens litografiska anstalts för-
lag, 1950-82. 8:o. (4),+ XII,+ 224 s.+ 54 färgplanscher. Illustrerad. Förlagets orange 
hkbd, med klotskodd kassett. 950:-

Nyutgivning i 250 exemplar med ett förord av Aron Andersson och försedd med jul-
postfrimärken med glasmotiv från Lye kyrka på Gotland. Bokbandet har formgivits 
av Svante Hedin.

20 SÁNCHES DE LA BROZAS, Francisco. Francisci Sanctii Minerva, sive de causis 
latinae linguae commentarius, cui accedunt animadversiones & notae. Gasparis 
Scioppii & longe uberiores Jacobi Perizonii. Frankfurt, apud Leonardum Stricki-
um, 1687. 8vo. (12),+ 650,+ 52,+ (22) pp. Minor spotting, an ink spot p. 353. Contem-
porary vellum. From the library of Johan Ihre at Ekebyhov, owner signature on the 
title by Andreas Silfverling and of Per S. Ridderstad on front paste down. 3000:-

OCLC 220591020.

Francisco Sánchez de las Brozas (1523–1600 
or 1601) also known as El Brocense was 
a Spanish philologist and humanist, im-
portant as reformer of classical studies in 
Spain. He is mostly remembered for this 
”Minerva sive de causis linguæ Latinæ”, 
first published in Salamanca in 1587, a La-
tin grammar in four books or sections (stu-
dy of the parts of speech, the noun, the verb, 
and the figures) which is one of the first 
epistemological grammars and made him a 
European celebrity for several generations.



The scholia by Caspar Scioppius (1576-1649) appeared in the mid 17th century and 
would accompany the Minerva until the 19th century, and the notes by Jacob Pe-
rizonius (1651-1715) were written at the request of a publisher from Franeker in the 
Netherlands and were included first in this 1687 edition.

Den framstående svenska språkforskaren 
och historikern Johan Ihre (1707-80) stu-
derade både i Uppsala, Oxford och Paris, 
och tillträdde 1737 som professor i latinsk 
vältalighet i Uppsala och som professor 
skytteanus 1738. Han anses ha grundat 
det moderna språkhistoriska studiet 
och den komparativa språkforskningen 
i Sverige, och hade betydelse långt ut-
anför Sverige gränser. Han var bl.a. den 
som fastslog att silverbibeln var Wulfilas 
gotiska översättning av evangelierna. 
Böckerna i hans bibliotek kom via hans 
son till Ekebyhov på Ekerö, men det är 
sällan som hans namnteckning återfinns 
i böckerna. Andreas Silfverling (1663-1711) 
blev 1698 rektor i Vadstena och från 1706 
kyrkoherde i Högby församling.

21 SKUNCKE, Marie-Christine (Ed.) Media 
and Political Culture in the Eighteenth 
Century. Stockholm, Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, 2005. 
8vo. 130,+ (2) pp. Illustrated. Sewn as issued, 
with dustwrapper. 200:-

Contains the essays: Robert Darnton ”Ma-
demoiselle Bonafon and the Private Life of 
Louis XV: Communication Circuits in Eigh-
teenth-Century France”, Jean Sgard ”Lire 
le journal en 1753”, John Brewer ”Personal 
Scandal and Politics in Eighteensh-Century 
England: Secrecy, Intimacy and the Interior 
Self in the Public Sphere”, Carla Hesse ”Re-
volutionary Roussseaus: The Story of His 
Editions after 1789”.



22 SVENSSON, Roland. Ensliga öar. Iakttagelser och intryck under färder på He-
briderna och i den shetländska övärlden med akvareller, svartkritteckningar och 
litografier av författaren. Stockholm, Rabén & Sjögren/ Vi, 1954. 8:o. 142 s.+ sig-
nerad originallitografi. Förlagets halvpergamentband, ryggen med titeln i guld, 
pärmapper i gammalt shetlandsmönster, övre guldsnitt (H. Härfstrand). I perga-
mentskodd kassett. Bibliofilupplaga signerad av författaren. 3000:-

Bibliofilupplaga om 180 numrerade exemplar, varav detta är nummer 66, signerad 
av författaren och med en signerad originallitografi.

23 TUULSE, Armin. Ansgarskapellet på 
Bjökö inom Adelsö socken Uppland, 
Stockholms län, Färentuna härad 
Stockholm Stift, Svartsjö kontrakt. 
Särtryck ur Sveriges kyrkor, Uppland 
bd VI. h.1. Stockholm, 1954. 8:o. 39-57 
s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad 
med omslag. 200:-

Fint särtryck ur Sveriges kyrkor.



24 WARNKE, Nils. Oratio de oeconomia studiosorum privata. Tal om de studeran-
des enskilta hushållning, och dess ganska nödwändiga förbättring. Ämnat at hål-
las uti Wärmlands nations sammankomst af Nils Warnke 1763. Stockholm, Peter 
Hesselberg, 1765. 4:o. 15 s. Tagen ur band med rester av marmorerad ryggremsa.
 1600:-

Med den latinska originaltexten av Nils Warnke (1739-94) och den svenska översätt-
ning av Carl von Rappolt (1752-1812) parallellt. Rappolt skriver i sin tillägnan till 
magister Malmstedt att han gjort översättningen både för att roa sig själv och för att 
gagna de studerande,”... som förmodeligen ej lära ångra, om de anwända en stund 
på dess igenomläsande, förän de de resa til Academien.” Bland de goda råden måste 
nämnas: ”En förståndig wishets älskare försummar wäl ej at förskaffa sig goda och 
för dess studier nyttiga böcker”.


