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Vägar till den
äldre svenska
skogslitteraturen
En kommenterad bibliografi om
bibliografier
Av Stefan Jonheimer

Stefan Jonheimer

I en tid då datamaskiner, databaser och
gigantiska informationssystem tycks
mig ha stigit oss en aning åt huvudet,
tar jag mig friheten att i denna artikel
dra uppmärksamheten till ett anspråks-
löst, men fortfarande synnerligen effek-
tivt hjälpmedel i all slags forskning,
nämligen bibliografin. Jag skall försöka
belysa dess roll i sökning efter äldre
skogslitteratur, samt därtill framföra
några tankar angående den nya skogs-
bibliografi som är i vardande.

Den äldre svenska skogslitteraturen
saknar alltjämt ett heltäckande fackbi-
bliografiskt verk. Detta innebär inga-
lunda att den inte är bibliografiskt för-
tecknad. Tvärt om så kan man nog säga
att vår skogslitteratur, åtminstone be-
träffande böcker, är närapå fullständigt
förtecknad, delvis flera gånger om. Des-
sa förteckningar är dock spridda i tid,
sammanhang, omfattning och kvalitet
på ett sådant sätt att de som helhet är
tämligen svårtillgängliga och i flera fall
bortglömda.1) Jag presenterar nedan en

studie, vars syfte är att provisoriskt un-
danröja detta problem med hjälp av en
ny skoglig bibliografi över detta biblio-
grafiska material för perioden fram till
år 1900.2)

En fullständig lösning på problemet
med tillgängligheten till den äldre
skogslitteraturen står dock inte att fin-
na i nedanstående rader. Därvidlag hän-
visas nog vi, liksom våra förfader, att ta
ännu ett steg i den långa bibliografiska
successionen. Vår tids lösning är med
andra ord en ny sammanfattande skog-
lig fackbibliografi; i första hand för peri-
oden fram till år 1900.

Det ” nya” med innehållet i en ny
skogsbibliografi handlar framförallt om
ämnesdefinitionen. I vår tid behandlas
skogen och skogsbruket, inte minst i
skogshistoriska sammanhang, utifrån
ett brett spektrum av infallsvinklar. Vi
är numera intresserade av att göra allt
ifrån biologiska till etnologiska skil-
dringar av gårdagens skog och skogsut-
nyttjande. Detta fordrar en ny samman-

* ) Denna slutsats drog också Hellen och Carl Malmström i sin uppsats "Om den svenska skogslitteraturen
före ar 1900, hur den förekommer och hur den bibliografiskt förtecknas" (2 ) redan 1959. Jag betraktar
denna studie som en utveckling och renodling av Malmströms1 arbete, men till skillnad frå n dem kommer
jag uteslutande att fokusera pä bibliografiskt material, och utesluter därmed lockelsen att också diskute-
ra en del äldre, framstående skogslitteraur.

*) Således behandlas ej det icke tryckta kallmaterialet, vilket dock beträffande de offentliga arkiven finns
översiktligt beskrivet i F. landsarkivarien Lars Nilssons uppsats "Arkivens källmaterial för skogshisto-risk forskning", Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 127 ( 1988 ):,3 s. 137-143.

Skogshistorisk Tidskrift nr 4 1994, sidan 48-72



49

ställning av litteratur om skog och
skogsbruk, vars urval är definierat i en
betydligt vidare mening än tidigare.

Uppgiften begränsar sig dock inte en-
bart till att göra en ny sammanställning
av gammalt material. Ett nytt, påtagligt
bidrag till den bibliografiska kunskapen
kan åstadkommas med en ambitiös ge-
nomgång av den äldre tidskriftslittera-
turen. Här har en del redan gjorts, men
en mycket omfattande arbetsinsats
återstår för att fylla en stor lucka i det
existerande bibliografiska materialet.

När det gäller det äldre skogliga kart-
materialet kan man inte bara tala om
luckor. Detta område är i det närmaste
obearbetat, trots att det är av synnerlig
vikt för inte minst den skogshistoriska
forskningen. En ny skoglig bibliografi
skulle kunna göra en pionjärinsats be-
träffande skoglig kartografi.

Jag har inlett arbetet med att, som
första delen i ett skogsbibliografiskt pro-
jekt, ta mig an perioden fram till 1830.
Tanken är att denna bibliografi skall
omfatta tryckt material i form av såväl
böcker och småtryck som periodisk litte-
ratur ( utom dagstidningar ) och tryckt
kartmaterial. En förstudie av ämnesde-
finitionen for bibliografin är färdig-
ställd. En del av denna studie omfattar
en undersökning av i vilken utsträck-
ning, och på vilket sätt, den ä ldre skog-
liga litteraturen är bibliograferad idag.
En annan del, behandlar moderna och
äldre definitioner av det skogshistoriska
arbetsfältet.

Fortsättningen av denna artikel äg-
nas åt några vägledande litteraturhän-
visningar till den som vill söka äldre
svensk skogslitteratur med hjälp av bi-

bliografiskt material. Inom parentes ef-
ter respektive titel återfinnes en hänvis-
ning till förteckningen längst bak. Den
bibliografiska förteckningen omfattar
givetvis betydligt fler titlar och ämnes-
områden än det subjektiva urval som
behandlas i texten nedan.

Att skaffa sig den allmän-
na översikten
Det var ett tag sedan det togs ett tag
med de skogligt bibliografiska frågorna.
För drygt 50 år sedan publicerade
bibliotekarien vid Lantbrukshögskolan,
Per Magnus Hebbe, första delen av sitt
utmärkta arbete Den svenska lant-
brukslitteraturen (18).4 Hebbe valde
en vid ämnesdefinition som också inne-
fattar den äldre skogliga litteraturen.
Det mesta av själva kärnan i den skogli-
ga litteraturen fram till år 1850 täcks i
denna bibliografi in med 250 nummer
under rubriken ”Skogshushållning” ,

samt därutöver minst lika mycket till
under övriga rubriker. Jag rekommen-
derar Hebbes bibliografi, med dess en-
kla men ändamålsenliga systematiska
uppställning och dess utförliga register,
som den självklara utgångspunkten for
all sökning av skoglig litteratur utgiven
fore 1850.

Vi skall dock inte glömma bort den
gamle skogsskoleforeståndaren, grun-
daren och redaktören for Tidskrift for
skogshushållning, Axel T. Cnattingius.

o

Ar 1876 publicerade han den hittilldags
enda svenska skogsbibliografin över den
äldre skogslitteraturen, Öfversigt af
svenska skogslitteraturen ( l )5. Den-
na systematiskt uppställda lilla skrift
skall nog främst betraktas som den

* ) Första delen av Hebbes verk finns recencerad i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 28
( 1941 ), R . 47-48, samt i Ymer 61 ( 1941 ), s. 160. 1 Ymer 66 ( 1946), s. 76-78, finns den andra delen anmäld.
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översikt den utger sig for att vara. Vill
man skaffa sig en överskådlig bild duger
den gott, men den som bryr sig i biblio-
grafiska detaljer finner den tämligen
knapphändig och i flera fall felaktig. Be-
träffande böcker täcks Cnattingius bi-
bliografi med stor marginal in av Heb-
bes för perioden fram till 1850. Cnattigi-
us kan dock med fördel nyttjas för perio-
den 1850-1875, liksom för upplysningar
om beträffande utvalda delar av artikel-
materialet, vilket han citerar ur vissa
tidskriftsindex. Tyvärr räcker inte
Cnattingius ända fram; bibliografin sak-
nar varje form av register.

När såväl Hebbes som Cnattingius’
bibliografier är till botten uttömda, hän-
visas man ut i vad man skulle kunna
kalla den bibliografiska huvudfåran.
Här föreslår jag att man först försöker
sig på två små knep som jag nedan kal-
lar den geografiska- respektive den his-
toriska kopplingen.

bibliografiska genren av alla. Att för-
teckna sin hembygds litteratur är en
omfattande hedersuppgift som mången
amatörbibliograf gjort med den äran.
Därtill kommer att detta alltid varit ett
lukrativt ämnesområde för antikvaria-
ten, som sett en aldrig sinande efterfrå-
gan på litteratur som kan anknytas till
hembygden. Detta har föranlett flera
omfattande antikvariatskataloger.

Vad man i dessa sammanhang menat
med begreppet topografisk litteratur* är
ingalunda entydigt, men kan väl i grova
drag sammanfattas med all slags litte-
ratur som kan knytas till ett geografiskt
begrepp, ofta landskap, städer, socknar.

Även om det for fullständighets skull
vore önskvärt, så skulle en samman-
ställning av de skogligt intressanta to-
pografiska bibliografierna fora detta ar-
bete alltför långt. Istället hänvisar jag
till Allan Ranius’ bibliografi Lokalhis-
torisak svenska bibliografier 2:a
uppl. (52) från 1986, som omfattar en
stor del av den topografiska bibliografis-
ka litteraturen. Observera att Ranius,
likt detta arbete, är en bibliografi över
bibliografier.

Beträffande bibliografier som be-
handlar hela den svenska topografiska
litteraturen i ett sammanhang, rekom-
menderas for 1600- och 1700-talslittera-
turen del 1, Sveriges geographie, av
C.G. Warmholtz bibliografi Bibliothe-
ca historica Sveo-gothica ( 47). C.P.
Hällström for hans arbete vidare fram
till 1812 i en fristående bibliografi ( 51).
Dessutom har Setterwalls Svensk his-
torisk bibliografi ( 45) en omfattande
avdelning för ortshistoria, vilken är väl
värd en granskning. Såväl Warmholtz

Att undersöka den
geografiska kopplingen:
topografiska bibliografier
Det är inte sällan man kan hitta en geo-
grafisk koppling till den äldre skogslit-
teratur man är intresserad av. Rennä-
ringens skogsutnyttjande bör givetvis
knytas till Lappland, liksom frågor
kring tidig sågverksindustri kan knytas
till exempelvis Sundsvallsområdet. Med
ledning av en sådan koppling kan en
granskning av den s k topografiska bi-
bliografiska litteraturen bli ett väl valt
andra steg då såväl Hebbe som Cnat-
tingius svikit en.

Topografiska bibliografier och katalo-
ger är utan tvivel den mest omfattande

*) I uppsatsen finns två parallella notapparater: Dels siffror inom parentes, vilka hänvisar till motsvarandelöpnummer i den bibliografiska uppställningen längst bak. dels vanliga fotnoter såsom den har, vilka re-
presenteras av små upphöjda siffiror.

*) 'Topografi” används ibland synonymt med "ortsbeskrivning” eller "lokalhistoria".
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som Setterwall och hans efterföljare
kommenteras utförligare under nästa
rubrik.

Ett viktigt verk är också Brings Iti-
neraria Svecana: bibliografisk för-
teckning över resor i Sverige fram
till 1950 (50), vilken behandlar den be-
tydelsefulla äldre reselitteraturen på ett
sätt som bara mästerbibliografen Bring
kan. Här finns mycket mer än bara Lin-
nés resor!

När inget av ovanstående hjälper så
kan de systematiska topografiska kata-
logerna tillgripas. Det gäller då dels
Brandbergs katalog över den omfattan-
de topografiska avdelningen i Trolle-
holms slottsbibliotek ( 49), dels tre be-
römda och i flera bibliotek förvarade an-
tikvariatskataloger från Björck & Bör-
jessons antikvariat i Stockholm (53-55).

da monumentalverket Svensk histo-
risk bibliografi ( 45), som utges fortlö-
pande av Svenska historiska föreningen
i form av årsbibliografier. Hittills har
det utkommit 8 samlingsband, vilka
täcker perioden 1771-1975. Denna bibli-
ografi, till skillnad från de flesta andra,
drar sig inte för att förteckna såväl tid-
skrifts- som dagstidningsartiklar.
Svensk historisk bibliografi rekom-
menderas varmt, speciellt rubrikerna
Ortshistoria samt Handels- och näring-
arnas historia.

Föregångaren till dagens historiska
bibliografi är trots sin ålder fortfarande
lika aktuell, (dessutom säkerligen Sve-
riges hittills mest långlivade bibliogra-
fi ): Bibliofilen Carl Gustaf Warmholtz’
Bibliotheca Sveo-gothica (47 ) från
1780-talet, håller ställningarna, speci-
ellt som vår nationalbibliografi för 1700-
talet ännu inte är fullt tillgänglig i bok-
form.'’ Warmholtz’ utmärkt kommente-
rade bibliografi omfattar publikationer
” vilka handla om svenska historien eller
därutinnan kunna gifva ljus” , med vil-
ket han således menar både historisk
litteratur och det han ansåg vara histo-
riskt källmaterial. Faktum är att biblio-
grafins 15 delar utgör ett omfattande
urval av hela vår kvalificerade 1600- och
1700-talslitteratur fram till 1778. Den
skogligt intresserade kan exempelvis i
del 1, Sveriges geographie, ta del av:
” Beskrifningar om Resor uti Sveriges
Rike och dess särskilda Landskaper” (62
nr ), ” Geographiska, Topografiska, Histo-
riska och Oeconomiska Beskrifningar
öfver Sveriges Landskaper och Städer”
(564 nr ). I del 2, Sveriges Natural-Histo-
ria, finns kapitlet ” ... Beskrifningar öf-

Att undersöka den histo-
riska kopplingen
Nästa steg i sökandet efter lämplig bi-
bliografisk litteratur då man misslyck-
ats med såväl Hebbe (18) och Cnattingi-
us (1) som den geografiska kopplingen,
är att pröva om det man vill studera re-
dan har behandlats i ett historiskt7 sam-
manhang, d v s i den historiska littera-
turen. För skogshistorikem som arbetar
inom redan bearbetade delar av det
skogshistoriska ämnesområdet, är det
en självklarhet att ta sin utgångspunkt
här. Men även många andra litteratur-
sökare kan hitta värdefulla uppslag i de
historiska bibliografierna, det gäller ba-
ra att hitta den kluriga kopplingen.

Man har ett förstklassigt material att
söka i. Det handlar i främsta rummet
om det av Kristian Setterwall grundlag-

7) Måhända självklart , men det förtjänar att påpekas att historisk litteratur behandlar historia redan da
den skrivs, till skillnad frän historiskt källmaterial .

*) Det finns visserligen en allmän bibliografi över 1700-talslitteraturen kallad Swedish Imprints, men den
ar så avancerad att man inte utan vidare kan använda den.
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ver Gräs, Orter, Träd, m.m. som växa i
Sverige och åtskillige des Landskaper”
( 20 nr ), samt litteratur om klimat, jord-
mån, bergarter, bergverk och bruk samt
diverse geofysiska fenomen. Verket
finns tillgängligt i forskningsbibliote-
ken.

förteckning har enligt min erfarenhet
god täckning beträffande nationell lag-
stiftning, men omfattar inte regionala
och lokala författningar.

Mycket av det vi vet om vår äldsta
skogshistoria baserar sig på landskaps-
lagarna. Även om det egentligen inte är
ett bibliografiskt arbete, så kan inte
Holmbäck och Wesséns Svenska land-
skapslagar tolkade och förklarade
för nutidens svenskar ( 62) förbigås i
detta sammanhang. Ett tungläst, men
mycket givande verk; tyvärr utan sakre-
gister.

Beträffande de specifikt skogliga för-
fattningarna (enligt samtidens uppfatt-
ning) har Brummers utdragssamling
(59 ) från 1789 en hel del att säga, men
så värst exakt eller fullständig är den
inte. Mer noggrannhet, och dessutom
användbara register, finner man i Theo-
dor Hars kända Samling af gällande
författningar rörande skogsväsen-
det från 1877 (61), som kom ut i ny, del-
vis reviderad upplaga 1906.

Ofta är de statliga kommittéernas ar-
bete av intresse, och då kan Erik Thyse-
lius utmärkta arbete Förteckning
över kommittébetänkanden ( 65 )

komma väl till pass. Här redovisas även
kommittéernas sammansättning m m.
Denna bibliografi omspänner 1800-ta-
let. Något motsvarande för tidigare år
finns inte.

För den som på ett enkelt sätt vill
skaffa sig en överblick över den äldre
svenska historiska litteraturen rekom-
menderas Samuel Brings Bibliogra-
fisk handbok till Sveriges historia
(43) från 1934, vilken inte är purfärsk
precis, men en utmärkt resonerande
handbok. Här finns intressanta kapitel
om bl a ekonomisk historia.

Efter det att lant- och skogsbruksbi-
bliografierna, de topografiska- och histo-
riska bibliografierna skärskådats, står
den litteratursökande vid en brytpunkt.
Nu återstår nämligen bara fördjupning-
ar inom olika specialområden, och en-
dast ett fåtal av dessa områden har fått
en heltäckande bibliografi.9 Jag skall
nedan behandla några fördjupningsom-
råden som förefaller vara intressanta ur
skogshistorisk synvinkel. Ytterligare
områden finns upptagna i den bibliogra-
fiska förteckningen längst bak.

Att fördjupa sig i lagar
och förordningar10

Av förklarliga skäl är våra äldre juridis-
ka urkunder, åtminstone de nationella,
väl förtecknade i den bibliografiska lit-
teraturen. Är man intresserad av detta,
så rekommenderar jag att börja sök-
ningen i Quidings Svenskt allmänt
författningsregister (63) som kortfat-
tat täcker perioden 1522-1862. Denna

Att fördjupa sig i bergs-
hanteringens skogsbruk
När gruv- och stålindustrins skogsut-
nyttjande står i blickpunkten, och då
kanske främst träkolning, kan ytterliga-

*) Det bör tilläggas att den nationalbibliografiska litteraturen finns att tillgå, dvs. förteckningar på allt
tryckt material som utgivits i Sverige: Linnströms Svenskt Boklexikon och därefter Svensk bokkata-
log och Svensk bokförteckning Denna litteratur saknar dock till stor del en anvandbar systematik ,
och är därför knappast ett alternativ for den som vill söka helt okänt material.

,0 ) Den som vill ha ett översiktligt historiskt perspektiv pa skogslagstifiningen hänvisar jag till H.L. Rydins
Bidrag till svenska skogslagstiftningens historia. Upsala , 1853.
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derhållande bibliografisk översikt i
kåserande stil. Den äldre ornitologiska
litteraturen, inklusive tidskriftsarti-
klar, beskrivs på ett kärnfullt sätt i För-
teckning öfver Sveriges ornitologis-
ka litteratur rörande svenska fågel-
faunan (39) frän 1920. Slutligen bör
även nämnas Björck & Börjessons gam-
la antikvariatskatalog nr. 212 Zoologi
( 42 ) från 1926, vilken kan vara rädd-
ningen då inget annat hjälper.

re några bibliografiska arbeten f öreslås.
Det gäller faktiskt i första hand ett tid-
ningsindex. Register öfver Jern-kon-
torets annaler ( 90 ) som förtecknar ett
stort antal skogligt orienterade artiklar.

Det mest fruktbara sättet att närma
sig litteratur om bergshanteringens
skogsbruk torde dock vara att studera
bruks- och företagshistoria. En lämplig
inkörsport kan vara Inga-Britt Sand-
qvists Litteratur om svenska indus-
triföretag (109 ). Mer fullständigt, men
också något mer omständigt, finns upp-
gifter i Svensk historisk bibliografi ( 45 )

och i Warmholtz ( 47 ).
Slutligen, märk att också bergshante-

ring faller in under jätteämnet topogra-
fi, vilket behandlats ovan.

Att fördjupa sig
personhistoria och
personbibliografi
En förnuftig angreppsvinkel på frågor
rörande den äldre biografiska litteratu-
ren hittar man oftast i Sven Ågrens
Svensk biografisk uppslagslittera-
tur (111). Här finns ett separat kapitel
om skogstjänstemän, vilket förtecknar
diverse matriklar m m. Också den nog-
räknade Hugo Samzelius’ verk Kongl.
Skogs- och jägeristaten (108) finns
med. Det sistnämnda är en renodlad bi-
ografi, men den är intressant ur biblio-
grafisk synpunkt, eftersom mycket ut-
förliga personbibliografier finns fogade
till många av de upptagna personerna.
Observera att två olika upplagor förelig-
ger av Samzelius verk. Den andra revi-
derade upplagan, inkl supplement, är
den mest fullständiga.

I Sakregister till Tidskrift för
skogshushållning (87) för åren 1873-
1897, finns ett flertal nekrologer m fl
personhistoriska artiklar upptagna.

Att fördjupa sig
i skogsbioligi
När det gäller den äldre botaniska litte-
raturen, alltifrån träd till lavar, utgör
Th.O.B.N. Kroks magnum opus Bibliot-
heca botanica Suecana (38) stan-
dardverket för perioden fram till 1918.
Det är alfabetiskt uppställt efter förfat-
tare, men saknar dessvärre varje form
av systematik. I gengäld finner man
däri mycket av tidskriftslitteraturen
och diverse övriga tryck.

Delar av zoologin tas upp i jaktlittera-
turen, till vilken vi alldeles nyligen fått
en mer beläst ciceron än alla de äldre
sammantaget. Richard Kjellberg har
åstadkommit en mycket detaljerad och
omfattande bibliografi, Den svenska
jakten i litteraturen (11), vars utförli-
ga systematiska förteckning gör arbetet
extra användbart. I 1974 års upplaga av
Bibiis, en årsbok för bokintresserade,
finns artikeln ”Sveriges zoologiska litte-
ratur: översikt av våra zoologiska tryck
fram till år 1900” (35), vilken är en un-

Att fördjupa sig
i tidskriftslitteraturen
Såväl Hebbe (18) som Cnattingius (1)

har med tidskriftslitteratur i sina re-
spektive bibliografier, men ingen av her-
rarna nådde botten av tidskriftsfloden.
Man är därför hänvisad till de tidnings-
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föreningens tidskrift. Ett index för
Cnattingius’ tidskrifts första 25 årgång-
ar, t o m 1897, finns sammanställt av
K.G.G. Norling (87 ). Parallellt med Tid-
skrift för skogshushållning utgavs från
och med 1883 Årsskrift för Förening-
en för skogsvård i Norrland, vars in-
nehåll förtecknas i Förteckning över
Norrlands Skogsvårdsförbunds pu-
blikationer 1883-1933 (85).

index som finns upprättade. En biblio-
grafi som förtecknar dessa index liksom
vår periodiska litteratur över huvud ta-
get är den klassiska Sveriges perio-
diska litteratur 1645-1899 (86) av
Bernhard Lundstedt. Tyvärr ger det sys-
tematiska registret i denna bibliografi
en ganska dålig bild av den skogliga tid-
skriftslitteraturen. Jag tar därför här
upp de skogligt mest intressanta tid-
skrifterna som är försedda med register.

De skogliga tidskriftsartiklarna finns
där man minst anar dem, och därför
svärsökta. Så var t ex Läsning i blan-
dade ämnen (83-84 ) en publikation
med ett flertal skogliga artiklar kring
sekelskiftet mellan 17- och 1800-tal. Se-
nare utkom ett register for den populär-
vetenskapliga tidskriften Läsning för
folket (93), vilket omfattar 1835-1899.
Där kan man hitta ett och annat om
skogsodling och skogsteknik.

Det finns också register till några
lanthushållningstidskrifter med skog-
ligt innehåll . Den dominerande tidskrif-
ten av det slaget var under vårt ”ekono-
miska” 1700-tal Kungl. Patriotiska
sällskapets
( 91), vilken förtecknar de flesta av de
nya rön rörande lanthushållningen som
kom under senare delen av 1700-talet.
Under 1840-talet utkom Tidskrift för
landtmanna- och kommunalekono-
mien ( 92), vilken finns fullständigt in-
dexerad.

Under 1800-talet böljar de egentliga
skogstidskrifterna utkomma. Den främ-
sta bland dem, en mycket omfattande
källa till skogshistorisk kunskap, är
Tidskrift för skogshushållning13,
som började utges av Axel T. Cnattingi-
us 1873 och fortsattes fram till 1903, då
den ersattes av Svenska skogsvårds-

Att fördjupa sig i kartor
Den som söker en tryckt karta som be-
skriver en viss del av den svenska
skogsmarken i äldre tid, har gett sig in
på en svär uppgift. Inledningsvis bör
man nog undersöka de ovan behandlade
topografiska bibliografierna, trots att
kartmaterial brukar vara styvmoderligt
behandlat i dessa. Möjligen kan man få
viss hjälp från grundboken i svensk äl-
dre kartografi, Sven Lönborgs Sveriges
karta, tiden till 1850 ( 100), vilken
dessvärre saknar register. När det gäl-
ler offentliga geologiska kartor har man
Register över Sveriges geologiska
undersöknings publikationer 1858-
1958 ( 30) att tillgå.

Därutöver finns några bibliotekskata-
loger över handritade kartor (98-99,
101), som kanske kan vara av intresse.

Kartmaterialet är svåröverskådligt,
men kanske något mindre än vad som
framgått här. Jag håller det for troligt
att det finns ett antal specialiserade
kartkataloger som undgått min känne-
dom.

hushållningsjournal

Att fördjupa sig i
hushållningssällskapens
litteratur
En rik källa för uppgifter om 1800-talets
skogshushållning utgör hushållnings-

'*) Samma namn har också Carl Ludvig Obbarius tidskrift, utgiven i 5 häften 1850-56, vilken mestadels
innehållerl Obbarius’ eget material.
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sällskapens publikationer. Under de två
första decennierna av 1900-talet firade
hushållningssällskapen 100-ärsjubile-
um och utgav i samband därmed ett fler-
tal minnesskrifter. Dessa finns sam-
manställda och kommenterade i en arti-
kel av Samuel Bring (67). Det är långt
ifrån alla hushållningssällskap som pre-
senterar en samlad bild av sin utgivning
i dessa minnesskrifter. Jag har funnit
koncentrerade bibliografiska notiser för
Värmlands- ( 66 ) och Malmöhus (69)

läns hushållningssällskap samt för Fin-
ska hushållningssällskapet (73), men
utesluter inte att det finns fler.

et omfattande verk, ehuru den ovan-
nämnda definitionen beskär den upp-
tagna litteraturen för perioden före
1809 högst avsevärt. Bibliografin är
fullt förståelig på tyska. Dessutom finns
angivelser om vilka böcker som finns
översatta till svenska.

Naturligtvis upptar många bibliogra-
fier över svensk litteratur också Finland
innan 1809. Det gäller lyckligtvis Hebbe
(18), men såvitt jag kan se inte Cnat-
tingius ( 1). En komplett bild över Fin-
landslitteraturen före 1809 kan hursom-
helst inte fås utan att de moderna fin-
ska bibliografierna tas med i beskriv-
ningen. Inte bara inom det skogliga om-
rådet har de finska bibliografierna nått
längre än oss, det gäller också ämnena
biologi, geologi m m. Det skulle föra för
långt att här kommentera de finska
fackbibliografierna. De finns med under
respektive rubrik i förteckningen över
bibliografier.

Att fördjupa sig i litteratur
om Finland före 1809
Av Sveriges forna besittningar är det
vanligen endast Finland före 1809 som
brukar tas upp i bibliografiska samman-
hang.

Finländarna har till skillnad från oss
hållt liv i sitt skogsbibliografiska arbete
under hela 1900-talet. På 1960-talet tog
man tag i sin äldsta litteratur och gav ut
Bibliographia universalis silvicul-
tuare Suomi-Finlandia (5)'\ vilken
omfattar perioden fram till 1933. Av
praktiska skäl har man tyvärr tillämpat
en definition som innebär att endast lit-
teratur utgiven i nuvarande Finland och
som behandlar Finland som inkluderas.
Sålunda finns inte de finländska arbete-
na om Sverige med, liksom hela den
svenska litteraturen om Finland. Man
får anta att de förväntade sig att en
kommande svensk skogsbibliografi
skulle ta hand om den kultursamman-
bindande litteraturen. Den finska
skogsbibliografin verkar vara ett myck-

Om bibliografins omfång
och uppställning
Urvalet till denna bibliografi över biblio-
grafier är gjort med sikte på fullständig-
het, snarare än på det förtecknade ma-
terialets aktualitet. Det innebär natur-
ligtvis inte att någon slags objektiv full-
ständighet nätts, om nu något sådant
skulle vara möjligt till en bibliografi
med en så pass subjektiv ämnesav-
gränsning som denna. Det kan för ovan-
lighetens skull vara pa sin plats att ut-
tryckligen deklarera att det är min per-
sonliga uppfattning om vad som är skog-
lig litteratur som styrt utvalet, utan till-
stymmelse till objektiv ansats.

, J ) Detta ar den sista av ett flertal nationella skogliga bibliografier som bär namnet 'Bibliographia univer-
salies silviculturae” . Dessa star idag som symbol för 1930- och 40-talens misslyckade försök att inom IU-
FRO:s ram skapa en skoglig universialbibliografi i internationell standardiserat format baserat på det
skogliga decimalklassifikationssystemet, där varje land årligen skulle publicera sitt eget bidrag.
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Hakparanteser [ ] omsluter mina eg-
na tillägg och gissningar utanför an-
märknings- eller kommentarfalten. Tre
punkter betecknar utesluten orginal-
text.

Bibliografin omfattar tryckt och
otryckt svenskt och finskt bibliografiskt
arbete berörande svensk, tryckt, skoglig
litteratur, utgiven före år 1900. Detta
inkluderar även motsvarande litteratur
som behandlar Finland, utgiven före
1809. Allmängiltiga och nationalbiblio-
grafiska arbeten är uteslutna.

Målsättningen har varit att täcka in
ett så stort primärt bibliograferat mate-
rial som möjligt. Detta innbär att de
upptagna större bibliografierna till sto-
ra delar kan överlappa de mindre arbe-
tena. Jag har av tidsskäl valt att inte
kommentera de överlappningar som fö-
rekommer, utan överlämnar åt min bi-
bliografis användare att utvärdera bibli-
ografierna mot varandra.

Posterna är uppställda, efter bästa
förmåga, enligt Katalogiseringsregler
för svenska bibliotek ( KRS), 2:a uppla-
gan. Detta innebär i korthet att de har
följande principiella uppställning:

Nr. Huvuduppslag. Titel : under-
titel/upphovsuppgifter (som ej anges av
huvuduppslag). —
Ev. upplageuppgift. - Utgivningsort :
Utgivare, Årtal (Tryckort : Tryckeri ). —
Omfång : övriga fysiska detaljer. - (Ev.
serie ; nr ). - Eventuella anmärkningar.

Kommentarer anges i förekommande fall i liten

Jag har själv inhämtat bibliografins
uppgifter direkt från orginalmaterialet.
I ett fåtal fall har jag själv inte haft möj-
lighet att granska, utan istället förlitat
mig på andrahandsuppgifter, vilket har
avsatt en asterisk (*) i högerkanten på
den aktuella posten.

Källmaterial
Primärkälla för allt utom de asterisk-
märkta posterna har varit resp orginal-
verk. Övriga uppgifter i artikeln har
hämtats från nationalbibliografins olika
delar, från någon av den av mig upprät-
tade bibliografin upptagna bibliografier-
na, från de i fotnoterna angivna verken,
eller från:

Almquist, Johan Axel, Sveriges bi-
bliografiska litteratur. — Stockholm :
Norstedt, 1904-1912.-3 vol.

D. 1: Egentlig bibliografi. - 1904-
1905. — viii, 320 s.

D. 2: Arkiv- och biblioteksväsen. —
1906-1911.- 493 s.

D. 3: Typografi och bokhandtverk :
bokhandel: supplement till föregående
delar och register.- 1912. - 269 s.

Olsson, Agneta, Svenska bibliografi-
er / Agneta Olsson, Angelica Schneidler-
Larsson. - [Umeå ) : Svenska biblioteka-
riesamfundet, cop. 1986. [101, 115 s. —
(Svenska bibliotekariesamfundets skrift-
serie ; 6).

Slutligen vill jag framföra mitt varma
tack till hela Skogsbibliotekets personal
för deras outröttliga sökande efter mina
många udda beställningar. Jag hoppas
att denna bibliografi kan underlätta de-
ras arbete en smula, och på så sätt vara
lön för mödan.

text.

För artiklar eller andra delar av stör-
re helheter ( samlingsverk etc.) tilläm-
pas ’T’-analys. Detta innbär att bidraget
(exempelvis en artikel ) beskrivs så långt
som möjligt enl ovan, därefter följer
tecknet // och därpå kommer en kort
uppgift om det fullständiga objektet (ex
tidningsårgången ), samt en upplysning
om var i objektet man finner bidraget.

För flerbandsverk används beskriv-
ning i flera nivåer, där allt gemensamt
för alla delarna anges överst, och allt
delspecifikt för respektive del i separata
stycken under.
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Bibliografi över bibliografiskt
arbete berörande svensk skoglig
litteratur utgiven före år 1900
Bibliografin är systematiskt ordnad på så vis att posterna förtecknas efter proveni-
ens, d v s i vilka sammanhang eller i vilket syfte de kommit till, enligt f öljande:

I. Med skogsbruksursprung
II. Med jaktursprung

III. Med lantbruksursprung
IV. Med trädgårdsskötselursprung
V. Med ursprung i lantmäteri och meteorologi

VI. Med bergsbruksursprung
VII. Med geologiskt ursprung

VIII. Med biologiskt ursprung
IX. Med historiskt ursprung
X. Med geografiskt och topografiskt ursprung

XI. Med etnologiskt ursprung, samelitteratur
XII. Med ursprung i offentligt material

XIII. Med ursprung från akademier, lärda sällskap och
hushållningssällskap samt dissertationer

XTV. Med ursprung i perodica
XV Kartor

XVI. Blandat samt diverse: biografi, brännvin, salpetersjuderi m m

57
58
59
60
60
61
61
61
63
64
65
65

66
68
70
71

I. Med skogsbruks-
ursprung

1. Cnattingius, Axel Theodor, Öf-
versigt af svenska skogslitteratu-
ren: bibliografiska studier / af Axel
Cnattingius.-
Stockholm: Haeggström, 1876|på
omsl. 1877]. - 43 s.
Systematisk uppställning. Inkluderar mate-
rial från några viktigare tidskrifter. Saknar
register.

2. Malmström, Hellen, Om den
svenska skogslitteraturen före år
1900, hur den förekommer och hur

den bibliografiskt förtecknas / Hel-
len Malmström, Carl Malmström.
- Stockholm : Statens skogsfors-
kningsinstitut, 1959. - ( Uppsatser
/ Statens skogsforskningsinstitut ;
71).-Särtr. ur : Svenska skogs-
vårdsföreningens tidskrift -
1959:3, s. 437-452.
Föregångaren till denna bibliografi , men
fortfarande aktuell då den åven omfattar an-
nat an bibliografier.

3. Montell, R., Öfversigt af forstlitte-
raturen i Finland till år 1890 inne-
fattande sådana böcker, afhand-
lingar, artiklar, författningar m.m.,
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Mångordig resonerande biiiografisk översikt
över 1800-talslitteraturen. Det mesta ratas.

som äro af forstligt intresse. — 52 s.
[ bil.]. / / Finska Forstförening-
ens meddelanden.- Bd. 8(1891).
Systematisk uppställning. Omfattar även
tidskrifts- och dagstidningsartiklar. Innehål-
ler visst material från perioden fbre 1809.

4. Ringstrand, Nils G., Förteckning
över av Landshövding Nils G.
Ringstrand till Skogsvårdsstyrel-
sen 1931 skänkt litteratur /|Nils
Ringstrand?].- [1], 32 s.- Kopia
av maskinskrivet orig.

8. Wegelius, Th., Kortfattad redogö-
relse över litteratur i skogsskötsel
utgiven i Finland före 1870. / /
Forstlig tidskrift.- 1930, s. 101-
104.
Resonerande översikt med mycket personbio-
grafi och ofullständiga biliografiska uppgif-
ter.

II. Med jaktursprung
9. Borgström, Carl August, Fin-

lands jaktlitteratur / C.A. Borg-
ström. Helsingfors : [C.A. Borg-
ström], 1964-1967. — 3 vol.

Till mitten av 1800-talet. -1964.
- 116 s. : ill. - I uppl. om 200 numr.

Primärt systematisk och sekundärt alfabe-
tisk uppställning av en skoglig boksamling
med tyngdpunkt ca 1880-1930 (även vissa äl -
dre rariteter och småtryck ). Ofullst. biblio-
grafiska uppgifter. Forvaras i Skogsbibliote-
ket.

5. Saari, Eino, Bibliographia univer-
salis silvicultuare Suomi-Finlan-
dia: usque ad annum MCMXXXIII
[t.o.m. 19331 / ediderunt Eino Saari
et Arvo Seppälä. - Helsinki : Suo-
men metsätieteellinen seura [Fin-
ska Forstsamfundet], 1967-1970.-
2 vol.
1. : Pars systematica. - 1967. -841

ex.
Förteckning över Finlands jakt-

litteratur till mitten av 1800-talet:
Ibilaga]. -1964.-8 s. - I uppl. om
25 numr. ex.

Under kvartsseklet 1850-1874. —
1967-80 s. : ill. - I uppl. om 200
numr. ex.
Högklassig resonerande bibliografi som for-
utom systematisk-, alfabetisk-, orts- och for-
fattaruppställning, också har ett register for
olika djur.

10. Hahr, Theodor, Förteckning öfver
skandinavisk, finsk, tysk och eng-
elsk jaktlitteratur intill 1920.
Opublicerat mauskript förvarat i Skogsbi-
blioteket. Systematisk indelning. Mycket
zoologi och tidningsartiklar. Ofullständigt .

11. Kjellberg, Richard, Den svenska
jakten i litteraturen : en kommen-
terad bibliografi intill år 1960. —
Stockholm: Svenska Jägareförbun-
det, 1991. — 383 s. : ill., faks. -S.
379-383: Efterskrifl / Gunnar
Brusewitz, innehållande översikt
över jaktbibliografier.

s.
2. : Pars alphabetica.- 1970.- 792 s.
Omf. ej litt. utgiven i Finland som beror Sve-
rige och inte heller utländsk litt. som hand-
lar om finska skogliga förhållanden. Alla vä-
sentliga delar, inkl. titlar, övers, till tyska.

Angivelser om svenska övers, av finska verk.
Strikt systematiskt indelad enl. det skogl .
decimalklassifikationssystemet.

6. Thelaus, V. M., Literatur. / / The-
laus, V. M., Om skogarna och
skogsväsendet. — Stockholm: Nor-
stedt, 1865.- s. 198-218.
Ovanligt omfattande, systematiskt ordnad,
litteraturförteckning i en klassisk handbok .

Rekommenderar främst tysk litteratur, men
även ett sparsmakat urval av den svenska
skogliga litteraturen jämte hjälpvetenskaper.

7. Thelaus, V. M., Något om vår
skogslitteratur. / / Tidskrift för
skogshushållning. —
Årg. 10(1882), s. 189-208.
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Mycket omfattande och detaljerad med in-
riktning mot det bibliofila. Utförliga kom-
mentarer inkl . biografiska uppgifter. Kronol.
huvudförteckning, alfabetiskt- och systema-
tiskt register.

12. Lindgren, Benny, Svensk sport-
fiske- och jaktlitteratur: en ytlig
översikt med vissa utvikningar
Benny Lindgren och Leif Erixon. -
Örkelljunga : Settern, 1991. -175
s. : ill., faks., diagr.
Populärt skriven, men med ofullständiga bi -
bliografiska uppgifter. Författarreg. och al-
fab. reg.

13. Muntzing, Rickard, Svensk jakt-
litteratur. -Stockholm: (Öster-
lunds antikvariat], 1928-1935.- 2
vol. -Omslagsteckning av Alb.
Engström.

D. 1 : 1928 ( Linköping: Östgöta-
correspondentens tr.). — 46, f1] s., 1
pl.-bl : 1 faks.- I uppl. om 25
numr. ex.

D. 2 : 1935 ( Norrköping: Norrkö-
pings Tidningars tr. ). - 43 s., 1 pl.-
bl. :1faks. + 1 rättelseblad [rem-
sa.]. - I uppl. om 20 numr. ex.
Skriven som ett komplement till Schreber
och Wilksman, se nedan. Baseras pä Mimt-
zings eget bibliotek ( nu förvarat i Nordiska
museet ), och har därmed sina begränsningar.

14. Schreeb, Tor Schreber von,
Svenska jaktens litteratur intill år
1900 : försök till en bibliografisk
förteckning. - 1920-1958.- 2 vol.

[Huvuddel1 / af Tor Schreber. —
Uppsala : [T. Schreber], 1920 (Upp-
sala : Almqvist & Wiksell ). - 62, [2[
s., 6 pl.-bl. : ill., faks. — I uppl. om
200 numr. ex.

Tillägg och kommentarer. -
Stockholm, 1958. — 30 s. — I uppl.
om 100 numr. ex.
Alfabetiskt uppställt . Inga register. Innehål -
ler tillägg till Wilskmans bibliografi ( se ned-
an ). Väsentligen kompletterad av Muntzing
( se ovan ).

15. Wilskman, Atle, Bibliografi öfver
i Finland tryckt idrotts- och sport-
litteratur.- xxvi, 2 s. - IBihang
till:] / / Idrotten i Finland i början
av tjugonde seklet / utg. av Ivar
Wilskman. - Helsingfors : Helios ;
Stockholm : Björck & Böijesson,
1906.

/•••

III. Med lantbruksursprung
16. Förteckning öfver nyare och äl-

dre böcker i landtbruk och landt-
hushällning jemte dithörande äm-
nen, som finnes att tillgå uti V.
Lundequists bokhandel (C. Was-
muth. ) samt vid ingången till VII:e
Allmänna svenska landtbruks-mö-
tets sessions-sal. - Uppsala : [V.L:s
bokh.], 1855 (Uppsala : C.A. Leff-
ler). — 16 s. *

17. Förteckning öfver äldre och ny-
are landtbruks-litteratur som fin-
nes till salu uti N.J. Gumperts
bokhandel i Götheborg. - Göthe-
borg :|N.J.G:s bokh.], 1860 ( Göthe-
borg : Handelstidningens bolags
tr.). — 19, [1] s. *
Systematiskt uppställd utan uppgifter om
tryckår m m.

18. Hebbe, Per Magnus, Den sven-
ska lantbrukslitteraturen : biblio-
grafisk forteckning / på uppdrag av
Kungl. Lantbruksakademien upp-
gjord av P.M. Hebbe. - 2 vol.

[1] : [= Die Schwedische Land-
wirtschaftsliteraturl : Från äldsta
tid t.o.m. år 1800 [= Vom Anfang
bis zum Jahre 1800], - Uppsala :
KLA, 1939. — xvi, 333 s.

2 : Från 1801 till 1850 / efter för-
fattarens efterlämnade anteck-
ningar utgiven av C[arl], Björk-
bom. — Stockholm : KLA, 1945.-
xvi, 372 s.: 1 ill.
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IV. Med trädgårdsskötsel-
ursprung

22. Halldor, Henning, Förteckning
över i Sverige utgivna periodiska
tidskrifter rörande trädgårdsod-
ling.

/ / Trädgårdsodlingen i Sverige.
- Stockholm : Saxon & Lindström,

1935. - S. 489-499.

23. Haldor, Henning, Förteckning
över i Sverige utkommen littera-
tur rörande trädgårdsodling 1628-
1930. — / / Trädgårdsodlingen i
Sverige. - Stockholm : Saxon &
Lindström, 1935. — S. 436-488. —
Även utg. separat.

Endast alfabetisk förteckning. Halldor har
läst kataloger snarare an hällt i böckerna
själv.

Jämte Cnattingius det bästa skogligt biblio-
grafiska arbetet. Ett utmärkt verk som har
en mycket vid (och oprecist formulerad! täck-
ning.

19. Förteckning öfver 1800-talets
landtbrukslitteratur : uppgjord
hufvudsakligen efter Landtbruksa-

kademiens och Kungl . Bibliotekets
samlingar. / / Juhlin Dannfelt,
H., Kungl . Landtbruksakademien
1813-1912 samt svenska landthus-
hållningen under nittonde århun-
dradet. - Stockholm : Fritzes,

1913. - Bil. 30, s. cxvi-clxxxviii -
Finns även som särtr.

Behandlar huvudsakligen jordbrukslittera-
tur. Boken i övrigt synnerligen upplysande
rörande såväl jord- som skogsbrukshistoria.

20. Katalog öfver arbeten rörande
landtbruket och dess binäringar
såsom boskapsskötsel , jakt, fiske,

trädgårds- och skogsskötsel m.m. /
utgifven av N.J. Gumperts bok-

handel Göteborg. - Göteborg:
Gumpert, 1897. - 62 s. *
Alfabetisk förteckning utan uppgifter om
tryckår m.m.

21. Katalog öfver landtbruks-litte-
ratur : förteckning på, under de
senaste åren utkommen, svensk
litteratur i Jordbrukslära.
Skogsskötsel. Jakt och fiske. ... -
Stockholm : [Westlings bokh.,
1905] (Stockholm : Holmqvists
boktr. ). - 40 s.

Alfabetiskt förtecknat under bl.a. ovanståen-
de rubriker. Även tysk litteratur.

Med ursprung i lantmä-
teri och meteorologi

24. Ekstrand, Viktor, Förteckning öf-
ver svensk litteratur i landtmäteri
1643-1909. - Stockholm : [V. Ek-

strand], 1910 (Stockholm : Marcus
boktr. ). - 84 s. - ( Tidskrift för
landtmäteri ; 2( 1910): 6).
En enklare systematisk bibliografi med för-
fattarreg. En hel del topografiskt material.

25. Fineman, C.G., Förteckning pä
svenska arbeten och uppsatser i
meteorologi, publicerade 1856-
1881. / / Nordisk tidskrift för ve-
tenskap och konst. -
Årg. 4( 1881), s. 664-669. - Även
utg. separat.

Alfabetisk uppställning efter förf. Några få
arbeten med anknytning till skogsbiologi.

V.

•••

*
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VI. Med bergsbruksur-
sprung

26. [Förteckning på skrifter] om järn-
handeln och bergslagernas till-
stånd. / / ISalvii] Lärda tidning-

-Årg. 1769: nr 40-41, s. 160,

163-164.
Omfattar 18 nr., huvudsakligen allmänna
handlingar, i serien ” Nyare Politiska Skrifter
och Skrift-wäxlingar", avd. XII . Eskanden,

inlagor, rapporter m .m

27. Litteraturförteckning / S[ixten ].
Rönnow. / / Sahlin, Carl, Svenskt
stål före de stora götstålsprocesser-
nas införande : historiska anteck-
ningar. - Stockholm : Haeggström,

1931.- s. 208-230.
Förteckningen ar alfabetiskt uppställd och
innehåller ett fåtal arbeten av skogligt in-
tresse. Den baserar sig delvis pä Sahlins om-
fattande privatbibliotek .

Geologi inkl . mark- och torvinarkslöra. En-
dast alfabetisk uppställning. Andra volymen
en komplettering med personuppg. m. m.

30. Sandegren, Ragnar, Register
över Sveriges geologiska undersök-
nings publikationer 1858-1958. -
Stockholm: [SGU], 1959.- 330 s. :
rättelsebl.- (Årsbok; 53(1959) :1)

(Sveriges geologiska undersökning
Ser. C ; 563).- Fel årtal i omslags-
titeln.
Utförligt sak- och ortsregister. Publikations-
reg. ( som även omfattar kartor ) uppställt
systematiskt efter utgivningsserier. Alfab.

författarreg.

31. Sveriges geologiska under-
sökning. Maps and Memoirs on
Swedish Geology / a catalogue pu-
blished by the Geological Survey of
Sweden.-Stockholm : SGU, 1910
(Stockholm: Centraltryckeriet ). -
132 s., 2 vikta pl.-bl. : kartor i
färg.
Försäljningskatalog i nior ll:e geologkongres-
sen. Urval från perioden ung. 1880-1910.

Systematisk uppställning.

ar.

VII. Med geologist ursprung
28. Förteckning öfver tryckt skandi-

navisk eller skandinaviska förhål-
landen rörande geologisk, minera-
logisk och palaeontologisk littera-
tur. 1872-1906. / /
Geologiska föreningens i
Stockholms förhandlingar. -
Årg. 1(1872)-29(1907 ).
Fram till 1899 årligen utkommande littera-
turförteckning. Därefter utkom den i 2- eller
3-arsperioder. Skoglig marklära sparsamt re-
presenterat.

29. Laitakari, Aarne, Geologische
Bibliographie Finnlands 1555-
1933.-1934-1968. - 2 vol.

[Huvuddel ] -Helsinki : Suomen
Geologinen Toimikunta, 1934. -
224 s. -Commission géologique de
Finlande : 108).

Ergänzungsband. -Otaniemi:
Geologinen tutkimuslaitos, 1968.
24 s. -(Bulletin de la Commission
géologique de Finlande ; 231).

VIII. Med biologiskt ursprung
32. Aurivillius, Christopher,

Svensk entomologisk litteratur.-
1878-1895. / / Entomologisk tid-
skrift. - Årg. 1(1880)-17(1896).
1878-1880 med titeln: Svensk-norsk ento-
mologisk litteratur, där den norska avdel-
ningen redigerades av V.M. Schoyen.

33. Bibliotheca Zoologica Fenniae /
herausgegeben von Zoologen Fin-
lands [O.M. Reuter, A. Luther]. —
Helsingforsiae : Societatis pro fau-
na et flora Fennica, 1909. - xii, 361
s. — ( Acta Societatis pro fauna et
flora Fennica ; 24 ).
Omfattar tiden t.o.m. är 1900. Alfab. upp-
ställt efter författare. Inga register, men väl
en dåligt utnyttjad system, klassifikation.

Bade finsk och finlandssvensk litt. For tysk-
språkig publik.
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34. Brenner, Magnus, Bidrag till
kännedom af lichenologin i Fin-
land 1673-1896 : kronologisk fram-
ställning af uppgifter rörande Fin-
lands lafvar och den lichenologiska
verksamheten i Finland.- Hel-
singfors: fs.n.], 1896 ( Helsingfors :
Helsingfors Central-tr.). - 59 s.
Initierad resonerande framställning, även
med ekonomiskt synsätt.

35. Dal, Björn, Sveriges zoologiska
litteratur : översikt av våra zoolo-
giska tryck fram till år 1900, med
spridda anteckningar kring zoologi
och zoologer, illustratör och bok-
tryckare. - Färgill., faks. / / Biblis.
- 1974, s. 29-162.
Resonerande och kåserande bibliografisk
översikt med bibliofil inriktning, förtecknad
efter författarnamn. Endast personregister.
Behandlar bl .a. A. E. Holmgren och I. af
Ström.

38. Krok, Thorgny Ossian Bolivar
Napoleon, Bibliotheca botanica
Suecana : ab antiquissimis tempo-
ribus ad finem anni MCMXVIII /
auctore Th.O.B. N Krok = Svensk
botanisk litteratur : från äldsta ti-
der t.o.m. 1918 / av Th.O.B.N
Krok. -Uppsala & Stockholm :
Almqvist & Wiksell, 1925.- xvi,
797 s.-1 pl.-bl. som forsättsbl.
Fortsätter Wikströms arbete (se nedan ). En-
dast primär alfabetisk uppställning efter för-
fattare ( inkl . förf.biografi). Omfattar såvä l
böcker som tidskrifts- och tidningsartiklar.
Samtliga skogs- och lantbrukstidskrifler av
betydelse medtagna.

39. Nilsson, R., Förteckning öfver
Sveriges ornitologiska litteratur
rörande svenska fågelfaunan. —
Lund : Gleerups, 1920. - 160 s.
Omfattande arbete som också inkluderar tid-
skriftsnotiser och -artiklar. Systematiskt
resp. alfabetiskt uppställt.

40. Saelan, Anders Thiodolf, Fin-
lands botaniska litteratur till och
med år 1900 / af Th. Saelan.-Hel-
singforsiae : Societatis pro fauna et
flora Fennica, 1916. — xi, 633 s.-
( Acta Societatis pro fauna et flora
Fennica ; 43).
Har en god skoglig koppling genom sitt vida
urval som även inkluderar ekonomisk bota-
nik . Samma knappbandiga uppställning som
Bibliotheca Zoologica Fenniase (se anm.
ovan ).

36. Hjelt, Otto E.A., Sveriges biblio-
logiska disputations- och program-
litteratur 1700-vårterminen 1910 :
systematisk ordnad. -Helsingfors :
Finska Vetenskaps-Sociteten,
1911.- viii, 210 s. — ( Bidrag till
kännedom om Finlands natur och
folk; 70(1911) : 1).
Primärt systematisk och sekundärt kronolo-
gisk indelning. Huvudkap: Medicin, Zoologi ,
Botanik , varav det senare innehåller ett föga
innehållsrikt avsnitt om ek. botanik och
trädgårdsskötsel.

41. Wikström, Johan Emmanuel,
Conspectus litteraturae botanicae in
Suecia ab antiquissimis tempori-
bus usque ad finem anni 1831 : no-
tis bibliographicis et biographiis
auctorum adjectis.-Stockholm:
Norstedt, 1831. — xlix, 341 s.
På latin. Till skillnad mot Krok (se ovan) är
denna föregångare försedd med en systema-
tisk förteckning förutom den alfab. huvudför-
teckningen. Fortsättes i inledningen till
KVA:s handlingar for år 1832-1844.

37. Heljt, Otto EA, Öfversigt af Fin-
lands naturalhistoriska litteratur
1640-1827 : systematiskt ordnad.
/ / Abo universitets lärdomshis-
toria.- Helsingfors : Svenska lit-
teratursällskapet i Finland, 1896.
-Vol. 6, s. 413-426.
Avslutar en art. om naturalhistoriens studi -
um vid Åbo universitet, och omfattar främst
arbeten från denna akademi. Knapphändiga
bibliografiska uppg. Separat rubrik for
skogshushål 1n i ng.
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tian Setterwalls och Percy Elf-
strands årsbibliografier rev. och
red. av Paul Sjögren. — 1956. - 685
s. - (Skrifter / utgivna av Svenska
historiska föreningen ; 5).

1936-1950 / pä grundval av Per-
cy Elfstrands årsbibliografier rev.
och red. av Harald Bohm och Per-
cy Elfstrand. — 1964. — 771 s.-
(Skrifter / utgivna av Svenska his-
toriska föreningen ; 6 ).

1951-1960 / på grundval av Per-
cy Elfstrands och Jan Rydbecks
årsbibliografier rev. och red. av Jan
Rydbeck.- 1968. -678 s. — Skrifter
/ utgivna av Svenska historiska
föreningen ; 7).

1961-1970 / på grundval av Jan
Rydbecks, Marianne Kjellströms
och Marie-Louise Bachmans årsbi-
bliografier rev. och red. av Marie-
Louise Bachman och Yvonne Hird-
man. - 1978. -688 s. - ( Skrifter /
utgivna av Svenska historiska för-
eningen ; 8). - Även titel på eng.

1971-1975. -1988.-551 s.-
(Skrifter / utgivna av Svenska his-

••
toriska föreningen ; 9). — Aven titel
på engelska.
En komplett systematisk bibliografi som
även tar upp tidskrifts- och dagstidningsarti-
klar. Se spec. rubrikerna Ortshistoria och
Handelns- och näringarnas historia. Se även
den finska motsvarigheten nedan.

46. Vallinkoski, Jorma, Suomen his-
toriallinen bibliografia = Finsk his-
torisk bibliografi = Bibliographie
historique finlandaise : 1544-1900 /
J. Vallinkoski och Henrik Schau-
man.- Helsinki : ( Finska Historis-
ka SamfundetJ, 1961. - xix, 571 s.
- (Suomen historiallianen seura.
Käsikiijoja ; 5).
Kompletterar Settervall for material rörande
Finland fore 1809. Fullt översatt till svenska,
sånär som pa titlar. Syst. uppställd med sep.

avd. for lantbruk och forstväsen. Författarreg.

42. Zoologi / Björck & Börjesson An-
tikvariat-Bokhandel. Stockholm :
[B & B], 1926 (Stockholm : Svan-
bäcks boktr.). — [2], 78, [1] s. - ( Ka-
talog; 212).-Antikvariatskatalog.
Omfattar 1982 systematiskt ordnade num-
mer. Huvudsakligen svensk litteratur.

IX. Med historiskt ursprung
43. Bring, Samuel Ebbe, Bibliogra-

fisk handbok till Sveriges historia.
-Stockholm : Norstedt, 1934. - xx,
780 s. - Även utg. i: Sveriges histo-
ria till våra dagar. D. 15, 1945.
Resonerande bibliografi . Se speciellt avsnit-
ten om ekonomisk historia under frihetsti -
den, gustavianska tiden och tiden efter 1809.

44. Rudbeck, Gustaf, Skrifter till
Sveriges historia, tryckta före år
1600 : med en inledande redogörel-
se.-Uppsala : Almqvist & Wiksell,
1919.- 270 s.- Diss. Uppsala:
Univ. 1919.

45. Svensk historisk bibliografi :
systematisk förteckning över skrif-
ter och uppsatser som röra Sveri-
ges historia - Uppsala och Stock-
holm : Norstedt och Almqvist
&Wiksell, 1907-1988.-8 vol. -
Fortlöpande årliga bibliografier.

1771-1874 / av Kristian Setter-
vall; reviderad och till trycket be-

O

fordrad av Sven Agren. - 1937.-
xi, 911 s.- (Skrifter / utgivna av
Svenska historiska föreningen ; 4).

1875-1900 / av Kristian Setter-
vall. -1907. — vi, 439 s. — (Skrifter
/ utgivna av Svenska historiska
föreningen ; 2).

1901-1920 / av Kristian Setter-
vall. - 1923.-835 s.- (Skrifter /
utgivna av Svenska historiska för-
eningen ; 3).

1921-1935 / på grundval av Kris-
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47. Warmholtz, Carl Gustaf, Bibliot-
heca historica Sveo-gothica : eller
förteckning uppå såväl trykte, son
handskrifne böcker, tractater och
skrifter, vilka handla om svenska
historien eller därutinnan kunna
gifva ljus: med critiska och histo-
riska anmärkningar / af C.G.
Warmholtz ; ( D. 1-7 utg. av C.C
Gjörwell, D. 8-15 av P.F. Aurivilli-
us ). - Kobenhavn : Rosenkilde &
Bagger, 1966-1968.- 15 vol. + reg.
i 8 bd. - Fotografiskt nytryck av
orig.-uppl., Uppsala, 1782-1889.-
Register / Aksel Andersson. -
Kobenhavn, 1968.-126 s.
Av skogligt intresse är bl.a . del 1: Sveriges
geographie samt del 2: Sveriges Natural-His-
toria m.m. Täcker perioden fram till t.o.m.
1778. Registret är bristfälligt .

de], 1905 ( Lund : H. Ohlsson).- iv,
317 s.- ( Ex bibliotheca Tolleholmi-
ae ; 11:1).
Utmärkt verk . Prim . system, uppställd med
avd. för ek.-, tekn.- och naturv. topografi
samt stor kartavd. Sekundärt geogr. upp-
ställd. Inga register.

50. Bring, Samuel Ebbe, Itineraria
Svecana : bibliografisk förteckning
över resor i Sverige fram till
1950,-Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1954. - xi, 586 s. - (Sven-
ska bibliotekariesamfundets skrift-
serie ; 3).
Utförlig bibliografi med topografiskt register
( ortsregister) samt författarregister.

51. Hällström, C.P., Tal, innehållan-
de anmärkningar om den tillvext
fäderneslandets geographie vunnit
under loppet af de sistförflutna
femtio åren, och en öfversigt af den
geographiska litteraturens närva-
rande tillstånd i Sverige, hållit för
Kongl. Vetenskaps-academien, vid
prassidii nedläggande d. 19 Febr.
1812.-Stockholm : J.P. Lindh [tr.],
1815. - [2], 84 s.
Täcker i form av fotnoter en väsentlig del av
den topografiska litteratur som utgavs efter
1778, dä Warmholtz’ bibliografi slutar.

52. Ranius, Allan, Lokalhistoriska
svenska bibliografier. - 2. uppl.-
Linköping : [A. Ranius], 1986 (Lin-
köping : Klintland Grafiska ). -87 s.
Det finns en guldgruva av bibliografier knut-
na till enskilda städer, landskap eller lands-
delar som är alltför stor för att förtecknas
här. Ranius bok är en bibliografi över dessa
bibliografier. Den förefaller vara tämligen
fullständig i sin andra upplaga .

53. Svensk topografi : Sveriges all-
männa geografi, land och folk, na-
tur och kultur, landskaps- och orts-
historia / Björk & Börjesson Anti-
kvariat-Bokhandel. -Stockholm :
[ B & BJ, 1924 (Stockholm : Fahl-

X. Med geografiskt och
topografiskt ursprung
Detta avsnitt upptar inte den rikhaltiga flo-
ran av lokalhistoriska bibliografier. Många
av dessa är förtecknade i Ranius, se nedan.

Se även Warmholtz, d. 1 , ovan. Dennes verk
är förmodligen den bästa övergripande sven-
ska topografiska bibliografi som ännu sett
dagens ljus.

48. Boldt, R., Ortsbeskrifningen i Fin-
land på 16- och 1700-talen. / /
Meddelanden af Geografiska
föreningen i Finland.-
Årg. 5(1900), s. 1-64. -S. 26-60 lit-
teraturförteckning. Sammanf. på
ty. och fr.
Uppställd efter orter i Finland, men även i
Sverige, samt en avdelning för översiktsarbe-
ten. Även artiklar och handskr. ar medtagna.
Omf. ej rena naturhistoriska el. ekonomiska
ortsbeskr.

49. Brandberg, Carl Fredrik Erik,
Svensk topografisk litteratur i
Trolleholms bibliotek ( vid 1905 års
slut) / förtecknad af C.F.E. Brand-
berg. - [Trolleholm : C. Trolle-Bon-
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58. Qvigstad, Just Knud, Bibliograp-
hie det Lappischen Litteratur / von
J. Qvigstad und K. Wiklund. - 2.
impr.-Stockholm : Björck & Bör-
jesson, 1978.- 162, [1|s. — (Studia
Bibliographia Scandinavia ; 1). —
Faks av orig.uppl. 1899. På tyska.

crantz boktr.).- 340 s.- ( Katalog;
190).-Antikvariatskatalog.

I avsaknad av en heltackande topografisk bi-
bliografi är denna "klassiska” antikvariat-
skatalog och dess två efterföljare ett mycket
gott substitut. Omf. 8047 nr indelade efter
landskap och städer samt ett par allmänna
kapitel .

54. Svensk topografi :Sveriges geo-
grafi och topografi, land och folk,
natur och kultur, samt landskaps-,
stads-, orts- och lokalhistoria ... /
Björck & Börjesson Antikvariat-
Bokhandel. -Stockholm :|B & B],
1935 (Stockholm : Svanbäcks
boktr. ). - 242 s. - ( Katalog; 300).-
Antikvariatskatalog.
” Lämnar foga komplettering till den äldre lit-
teraturen” jämfört med katalog 190 enl. Heb-

XII. Med ursprung i offentligt
material

59. Brummer, M.H., Kort utdrag af
alla kongl. förordningar, resolutio-
ner och bref, rörande skogarnes
wård och nyttjande i riket samt
jagt och diurfång. -Stockholm :
Kongl. Tryckeriet, 1787-8, 236 s.
Enkel kronologisk uppställning, omfattande
perioden 1537-1782. Ofullständig. Utan re-
gister. Bygger förmodligen på utdragssam-
lingar av A.A. Stiernman och R.G. Modée
från 1700-talets senare halft .

be.

55. Svensk topografi : Sveriges geo-
grafi och topografi, land och folk.
natur och kultur, samt landskaps- ,
stads- och ortshistoria / Björck &
Börjesson Antikvariat-Bokhandel.
— Stockholm : [B & B], 1943 (Stock-
holm: Svanbäcks boktr.).- 332 s.-
( Katalog; 360 ). - Antikvariatskata-
log.

56. Tengberg, Rudolf, Om vår topo-
grafiska litteratur : några notiser
och anmärkningar. / / Svensk tid-
skrift för litteratur, politik och
ekonomi. — 1876, s. 461-498.
Resonerande framställning med biliografiska
notiser inströdda i texten.

60. Ekstrand, Viktor, Förteckning
öfver landtmäteriforfattningar
1628-1904.- Stockholm : Fritze,

1905. -386 s., 1 pl.-bl. - (Samling-
ar i landtmäteri; 2) - Fortsättes i
Tidskrift för landtmäteri, 1909, s.
77-78.
Kronologiskt reg. över otryckta och tryckta
författningar. Omfattande alfab. sakreg.
samt titelreg. till detta.

61. Hahr, Theodor, Samling af gäl-
lande författningar rörande skogs-
väsendet / utgifven af Th. Hahr. -
[2. uppl., delvis rev.]-Stockholm:
Norstedt, 1906. - xx 729, [1] s. —
Föreg. uppl. : Stockholm, 1877.
Oen mest kompletta skogliga författnings-
samlingen från denna tid. Kronologiskt reg.

och sakreg. , men saknar systematisk fbrteck -
ning.

#

62. Holmbäck, Ake, Svenska land-
skapslagar : tolkade och förklarade

A

for nutidens svenskar / Ake Holm-
bäck och Elias Wesséen. -Stock-
holm : Geber, 1933-46. - 5 vol. —
Nytryck 1979.

XI. Med etnologiskt ursprung,
samelitteratur

57. Diiben, Gustaf von, Literatur-
förteckning. / / Diiben, Gustaf
von. Om Lappland och lapparne,
f öreträdesvis de svenske : etnogra-
fiska studier.-Stockholm : Nor-
stedt, 1873. — s. 500-512.
Grundkursen i äldre samisk litteratur.
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Ser. 1 : Östgötalagen och Upp-
landslagen. - 1933. - xlv, 245, 216 s.

Ser. 2 : Dalalagen och Västman-
nalagen.- 1936.- xlix, 113, 181 s.

Ser. 3 : Södermannalagen och
Hälsingelagen. - 1940.- lxix, 413 s.

Ser. 4: Skånelagen och Gutala-
gen. -1943.- xcix, 322 s.

Ser. 5 : Äldre västgötalagen,
yngre västgötalagen, smålandsla-
gens kyrkobalk och Bjärköarätten.
- 1946. — cxvi, 493 s.
Ersätter i stort sett föregångaren C.J . Schly-
ters verk. Saknar tyvärr sakregister.

63. Quiding, Nils Herman, Svenskt
allmänt författningsregister för ti-
den från år 1522 till och med år
1862 : under titlar som antyda för-
fattningames föremål, med iaktta-
gande af alfabetisk och kronologisk
ordning samt med återgifvande af
de officiella författningsrubrikerna
/ utarbetad af N.H. Quiding.-
Stockholm : Norstedt, 1865.- 570 s.
Greppar summariskt över mycket. Bl .a. upp-
tas rubrikerna "SkogsefTekter", "Skogshus-
hållning" samt "Skogs- och jägeristaten” .

64. Samling af Igällande] författning-
ar rörande skogsväsenet jemte full-
ständiga register / (Hahr?]. —
Stockholm : Norstedt, 1868.- xvi,
222 s. - (Samling af Kongl. Förord-
ningar, stadganden m.m. ; 6).
Inte sä komplett som Hahrs författningssam-
ling, men försedd med systematisk innehålls-
förteckning. Kronologiskt register.

Kronologiskt uppställd . Namn- och sakreg.
Förteckningen innehåller också uppgifter om
varje kommittés sammansättning m .m.

XIII. Med ursprung från akademi-
er, lärda sällskap och hus-
hållningssällskap samt
dissertationer

Mycket av det skogliga material som be-
handlas i nedanstående förteckningar är
upptaget i bibliografier av Hebbe och Cnat-
tingius.

66. Andersson, Theophil, [Värm-
lands läns Kungl.] Hushållnings-
sällskapets publikationer. / /
Andersson, Theophil, Värm-
lands läns Kungl. Hushållnings-
sällskaps historia 1803-1903.-
Stockholm : K.L. Beckman, 1903.-
s. 65-73.
Omständlig resonerande framställning, som
endast tar upp ett urval av sällskapets skrif-
ter.

67. Bring, Samuel Ebbe, Förteck-
ning över hushållningssällskapens
minnesskrifter och historiker jäm-
te uppgifter om sällskapens till-
komst. / / Kungl. Lantbruksaka-
demins tidskrift. -Årg. 87(1948),
s. 216-219.- Även utg. separat.
Ej en bibliografi i egentlig mening, men väl
en viktig länk till lantbrukshistorisk littera-
tur.

68. Colliander, Elof, Kungl. Svenska
Vetenskapsakademiens skrifter
1826-1917. — Stockholm: Almqvist
& Wiksell, 1917 ( Uppsala : A & W ).
- xxiv s. 688 sp.
Systematiskt uppställd. Författarreg. Fort-
sätter Ståhl , se nedan.

69. Flach, Wilhelm, Register öfver
Malmöhus läns hushållningssäll-
skaps tryckta handlingar 1813-
1899. - Malmö: Förlagsaktiebola-
get, 1900. -96 s.
Enb. ett alfab. slagordsreg. for sällskapets se-
riepublikationer, vilka redogörs för i forordet .

65. Thyselius, Erik, Förteckning
öfver kommittébetänkanden.-
Stockholm: Idun tr., 1896-1904. - 2
vol.

D. 1 : Afgifvna under åren 1809-
1894. - 1869. - [8J, 670 s.

D. 2 : Afgifvna under åren 1895-
1903. - 1904. -14], 223 s.
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74. [Lantbruksakademins 100-års-
register for åren 1813-1912.] / /
Kungl. Landtbruksakademiens

o
handlingar och tidskrift. -Arg.
51(1912 ), s. 615-705.
Enbart systematiskt uppställt i några min-
dre väl valda avdelningar.

75. Lidén, Johan Henrik, Catalogus
disputationum in academiis et
gymnasiis Sveciae, atque etaim, a
Svecis, extra patriam habiterum,
quotquot huc usque reperiri potue-
runt / collectore Joh. Henr. Lidén.— Upsaliae : [Johan Edman tr.],
1778-80. - 5 vol. i 3.

Sect. 1 : Disputationes continens
Upsaliensis: 7450 lnr.[.-1778.-5
bl., [2 s.], s. 14-606.

Sect. 2 : Disputationes continens
Lundenses: 2596 [nr.].- 1779. -
221 s.

Sect. 3 : Disputationes continens
Aboenses: 2819 [nr.].-1779.- 255 s.

Sect. 4 : Disputationes continens
gymnasticas: 440 [nr.].-1779. 54 s.

Sect. 5 : Disputationes continens
synodales: 415 [nr.]. — 1780. - 63 s.
Latinsk text i frakturtypsnitt. Alfabetisk
uppställning efter författare. Praeses och op-
ponentfer) anges. Personreg. Ett sentida ma-
skinskrivet supplement finns i Umeå univer-
sitetsbibliotek .

76. Marklin, Gabriel, Ad catalogum
disputationum in academiis et
gymnasiis Sveciae Lidenianum /
suuplementa addit Gabr. Marklin.
- Upsaliae: Excudebant Reg. Aca-
demi® Typographi, 1820.- 117 s.
Supplement till Lidén (ovan ).

77. Marklin, Gabriel, Catalogus dis-
putationum in academiis Scandin-
aviae et Finlandiae: Lidenianus
continuatus: annis 1778-1819 /
Gabr. Marklin. - Upsaliae : Excu-
debant Reg. Academiae Typograp-
hi, 1820.- 3 vol. i 1.

70. Holmberg, Eric, Finska hushåll-
ningssällskapets skrifter 1797-
1930. - 26 s. [bil.J / / Finska hus-
hållningssällskapets årsbok
1930.-Åbo : [FHS], 1931 ( Åbo tr.
och tidn.).
Första delen i ett oavslutat arbete. Omf. en-
dast tiden t.o.m. 1870. Förtecknar inneh. i
resp. nr. av sällskapets olika senepublikatio-
ner utgivna på svenska. Det skogliga väl
repr., även fbre 1809.

71. Josephson, Aksel, Avhandlingar
och program, utgivna vid svenska
akademier ock [sic] skolor under
åren 1855-1890 : bibliografi. -
Uppsala: Almqvist & Wiksell,
1891-1893. - 2 vol. i 1.

D. 1 : Alfabetisk huvudförteck-
ning.-1891.- viii, 264 s.

D. 2 : Systematiskt register. —
1893.-[iv], s. 273-343.
Fortsätter Marklins arbete, se nedan.

72. Katalog över Kungl. Lantbruksa-
kademiens bibliotek. -Stockholm :
KLA, 1927-1938. - 2 vol.-Sam-
manställd av Anna Beijer.

[Huvuddel]. - 1927.- viii, 740 s.
Tillägg omfattande bibliotekets

tillväxt 1927-1936. -1938. - 341 s.
Primärt systematiskt- och sekundärt alfabe-
tisk uppställning. Författarreg. Åtskilligt
skogligt material, men knapphändiga biblio-
grafiska uppgifter.

73. Kongl, Finska hushållningssäll-
skapets tills dato [1805] utgifna
skrifter. / / Rosenhane, Shering.
Anteckningar hörande till Kongl.
Vetensk. Akademiens historia. -
Stockholm : Joh. P. Lindh, 1811. —
s. 157-158.
26 nummer i kronologisk ordning. Utförligt.
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Sect. 1: Disputationes Upsalien-
sis: 3034 [nr.].- iv, 262 s.

Sect. 2 : Disputationes Lunden-
ses. 1963 [nr. ). : 1778-1819. Disp.
Christianiensis. 3 Inr.J. : ab anno
1816. -179 8.

Sect. 3 : Disputationes
Aboenses : 1057 [nr.]. — 102 s.

81. Svenska disputationer uti oecono-
mien. / / Hushållnings journal. —
1787 : juli, oktober, s. 543-547, 83-
93.
Utgör en summarisk forteckning pä innehål-
let i nio samlingsband tillhörande Kungl. Pa-
triotiska sällskapets boksamling.

82. [Kongl. Patriotiska) Sällskapets
[tryckta) arbeten [1770-1802]. / /
Rosenhane, Shering, Anteck-
ningar hörande till Kongl. Vetensk.
Akademiens historia. -Stockholm :
J. P. Lindh, 1811.-S. 115.

Fortsätter Lidéns arbete, se ovan. Se anm.

dar.

78. Marklin, Gabriel, Catalogus dis-
putationum in academiis Sveciae et
Fenniae habitarum: Lidenianus ite-
rium continuatus: annis 1820-1855
/ Gabr. Marklin. — Upsalise: Exude-
bant Reg. Academiae Typographi,
1856.-3 vol i 1.

Sect. 1 : Disputations Upsalien-
sis: 3089 [nr.]. - iv, 208 s.

Sect. 2 : Disputationes Lunden-
ses: 1779 [nr.].-120 s.

Sect. 3 : Disputationes Fenno-
rum: 1216 [nr.].-88 s.
Fortsätter ovanstående.

Blott 7 nummer i kronologisk ordning uppta-
ges.

XIV. Med ursprung i periodica
83. Förteckning på innehållet af

Läsning för landmän [H. 1-3(1795-
96)] och Läsning i blandade ämnen
[Årg 1(1797) : 1-8, 2(1798) : 9-18,
3(1799): 19-28]. / / Läsning i blan-
dade ämnen. Årg. 3(1799) : h. 27-
28. -Bilagt. Finns även utg. sepa-
rat 1799 i häfte om 10 s.
Tidskriften bytte efter 1796 namn, men fort-
satte med liknande innehåll. Fortsätts av:

84. Förteckning på innehållet af
Läsning i blandade ämnen [Arg 3]
(1799) : 29-32. 4 (1800) : 33-43, 5
(1801) : 44-50). [Samt) Alphabe-
tiskt register öfver [samtliga årg.
av] Läsning i blandade ämnen.
/ / Läsning i blandade ämnen. -
Årg. 5( 1801) s. 390-449.

79. Nelson, Axel, Akademiska af-
handlingar vid Sveriges universi-
tet och högskolor läsåren 1890/91-
1909/10 jämte förteckning öfver
svenskar afhandlingar vid utländ-
ska universitet under samma tid :
bibliografi. — Uppsala, 1911.- viii,
149 s.
Systematisk uppställning. Författarreg.
Fortsätter Josephsons arbete, se ovan.

80.Stahl, Anders Johan, Register
öfver Kongl. Vetenskaps-academi-
ens handlingar, ifrån dess början
år 1739 till och med år 1825 / sam-
manfattadt af A.J. Stahl.-Stock-
holm : Norstedt, 1831.- [41, 502 s.
Primärt alfabetiskt och sekundärt kronolo-
giskt förtecknat efter författare. Omfattande
sakreg. Förteckning över hållna tal. Leda-
motsförteckning. Fortsätts av Colliander,

ovan.

Fortsätter ovanstående.

85. Förteckning över Norrlands
Skogsvårdsförbunds publikationer
1883-1933 / utgiven av Norrlands
Skogsvårdsförbund |G.T. Bergen-
dahl). -Stockholm : [NSF], 1938
[Stockholm: Fahlcrantz).- 154 s.
Omfattar förbundets tidskrift samt tidningen
Skogsvännen och föreningsangelägenheter.

Systematiskt uppställd med författarreg. Ut-
förlig.
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86. Lundstedt, Bernhard, Sveriges
periodiska litteratur 1645-1899: bi-
bliografi = The periodical litteratu-
re of Sweden 1645-1899: biblio-
graphy.- Faks.-uppl. -Stockholm:
Rediviva, 1969. - 3 vol. i 2. - (Sue-
cia rediviva ; 7). - Faks. av 1.
uppl., Stockholm, 1895-1902.

D. 1 : 1645-1812.- vii, 178, [2] s.
D. 2 : Periodisk litteratur tryckt

i Stockholm 1813-1894.- iv, 324 s.
D. 3 : Periodisk litteratur tryckt

i landsorten 1813-1899 med ett
supplement till del 1-3.- iii, 658 s.

90. Register öfver Jern-kontorets
annaler, iSamt öfver Tidskrift for
svenska bergshandteringenj. -
Stockholm : Jem-kontoret, 1866-
1902 (Stockholm: Beckmans tr. ).-
8 vol.

Årgångarna 1817-1864 ...
( Tidskr. f. sv. bergshandt.] årgång-
arna 1843-1845 / af Rich. Åker-
man.-1866. -14], 384, [1] s.-
Först utg. som 6 hfn. 1865-1866.

Årgångarna 1865-1870 [1871-
1875 och 1876-1880] samt öfver
bihanget till år 1868 / af Fredrik L.
Enquist. - 1871, 1876, 1881.-14
s., 54 s., 124 s.

Årgångarna 1881-1885 [och
1886-1890] / af Axel Ekelund. -
1886, 1891.-106 s., 84 s.

Årgångarna 1891-1895 / af K.
Johansson. -1897.-101 s.

Årgångarne 1896-1900 / af Otto
Tingberg.- 1902. - 120 s.

Ger en närapa komplett bild över Sveriges
periodiska litteratur t .o.m . är 1899. inkl .
uppgifter om utgivningssätt , tryckort m .m .

87. Norling, K.G.G., Sakregister till
Tidskrift för skogshushållning: 25
första årgångarne 1873-1897. - 56
s. [bil.]. / / Tidskrift för skogs-
hushållning. - Årg. 26( 1898).
Sveriges ledande skogstidning under sin ut-
givningstid med hög klass på det publicerade
materialet. Registret innehåller såväl syste-
matiskt-kronologiskt register som personre-
gister och innehållsförteckning. Dessutom ar
större artiklar förtecknade med en innehålls-
översikt.

Författarreg. samt kombinerat orts- och sak-
register i koncis utformning. Upptar ett fler-
tal artiklar om skogshushållning kolning
m .m .

91. Register öfver Kongl. patriotis-
ka sällskapets hushållningsjour-
nal, ifrån dess början, med septem-
ber månad år 1776, in till 1789 års
slut. -Stockholm : J.A. Carlbom,
1790.-142 s.
Utmärkt alfabetiskt ämnes- och titelregister
samt författar och anonymregister. Ett tidi-
gare register, omfattande åren 1776-81 .
trycktes i Stockholm hos Brodin 1782 ( 48 s. ).

88. Rabbe, F.J., Förteckning öfver de
afhandlingar af fosterländskt inne-
håll som finnas intagne i Abo tid-
ningar. - 2 artiklar.

På 1700 talet. / / Suomi . — 1841:
nr 4, s. 40-75.

För åren 1800-1809. / / Suomi. -
1843, s. 303-318.

89. Register till Svenska Jägarför-
bundets nya tidskrift: -Stockholm:
[Jägarförbundet], 1883-1896.- 2
vol.

92. Register öfver Tidskrift för
landtmanna- och kommunal-eko-
nomien : årgångarne 1-10.- 22 s.
[bil.] / / Tidskrift för landtman-
na- och kommunalekonomien.— Årg. 10( 1850): 4.
Slagordsreg. gjort med eftertanke. Litet
skogligt .

l:sta-20:de årgången (1863-
1882).-1883.- [4], 66 s.

21-23 årgången [1883-1893) ... /
Anders Wahlgren. - 1896. - [ 4 ], 36 s.
Försedd med en särartad kombination av
systematisk uppställning och sak -, forfattar-
och ortsregister.
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93.Sakregister till Läsning för fol-
ket / utg. af Sällskapet for nyttiga
kunskapers spridande. -Stock-
holm: Norstedt, 1889-1910. - 2 vol.

1835-1889 : årg 1-55.-1899.-
37 s. - ( Läsning for folket: tilläggs-
häfte ; 1889: N.F. [ny följd|6).

1890-1898 samt Läsning för
svenska folket 1899-1909. - 1910.
-? s.- ( Läsning för folket : till-
äggshäfte ; 1910 : 10).

XV. Kartor
97. Alreik, Anders, [Lantmäteriets

historia samt kartverkets fram-
växt]. / / Alreik, Anders, Theoret.
praktisk lärobok i landtmäteriet. -
Stockholm : [A.A.], 1843. — S. i-lxii.
- Placerat i det omfattande förta-
let.
En god översikt med kartorna insatta i sina
historiska sammanhang.

98. Davidsson, Ake, Handritade kar-
tor över Finland i Uppsala univer-
sitetsbibliotek = Uppsalan yliopis-
ton kirjastun piirretyt Suomen
kartat. -Uppsala : Almqvist &
Wiksell, 1957. -60 s., 2 pl.-bl. -
(Acta bibliothese r. universitatis
Upsaliensis ; 11. — 1 pl.-bl. som för-
sättsbl.
All text på svenska . Se anm. nedan.

99. Davidsson, Ake, Handritade kar-
tor över Sverige i Uppsala univer-
sitetsbibliotek = Handgezeichnete
Karten von Schweden in der Uni-
versitätsbibliotek zu Uppsala. -
Uppsala: Almqvist & Wiksell,
1956.-136 s., 4 pl.-bl.- ( Acta bi-
bliothecae r. universitatis Upsali-
ensis; 10).- 1 pl.-bl. som försättsbl.
Uppdelat pa olika geogr. indelningar ( lands-
delar, lan. landskap, härad, socknar, städer)

samt specialkartor ( väg- , gruv-, gränskartor ).
Personreg.

Överskådligt systematiskt register med
skogligt under bl .a. rubrikerna "Näringar, ..."
samt ” Landtbruk , trädgårds- och skogsskot-
seU.

94. Sakregister till årsskriften från
Föreningen for skogsvård i Norr-
land åren 1893-1905. / / Årsskrift
från Föreningen för skogsvård
i Norrland. - 1905, s. 313-323.

Systematisk innehållsöversikt som även re-
dogör for upphovsmännen bakom signerade
artiklar.

95.Samzelius, Hugo, Sveriges perio-
diska skogslitteratur. / / Tidskrift
för skogshushållning. -
Årg. 30( 1902 ), s. 183-184.

96. Santesson, Henrik, Generalregis-
ter till band 1-5 [samt 6-10 och 11-
21] eller årgångame 1872-81
[1882-88 och 1889-99] af Geologis-
ka föreningens i Stockholm För-
handlingar.-Stockholm: Norstedt,
1882, 1890, 1900.- [2], 78 s.; 12],
82 s., 162 s. tr. i sp. 100. Lönborg, Sven, Sveriges karta,

tiden till omkring 1850.-Uppsala :
Almqvist & Wiksell, 1903.- vi, 242 s.

I varje del såval person- som sak- och ortsre-
gister, av vilka personregistret till bd. 6-10 ar
upprättat av Albert Blomberg enl . ( Almqu-
ist ). Saknar register. Det finns dock ett maskin-

skrivet register som förvaras i Kungl . biblio-
teket.

101. Olsen, Sophie, Handritade kartor
i stifts- och landsbiblioteket i Lin-
köping: systematisk och numerisk
katalog. — Linköping: [S. Olsen ],
1983. - 47 s.: ill.
Indelning ung. som Davidsson ( se ovan ).
Aven ortsregister.
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102. Savander, Otto, Luttelo vuosina
1709-1887 Suomesta tai sen eri
maakunnista ja osista julaistuista
tärkeimmistä kartoista. / /
Fennia: Bullentin de la Société de
géographie de Finlande.-Arg.
2(1890 ): l, s. 187-205.
Forteckning över de viktigaste kartorna över
Finland och dess landskap. Allt utom titlar
pä finska.

106. Nordén, Nils, Svensk nvkterhets-
bibliografi 1878-1905.-
Stockholm : Nykterhetsförlaget,
1916.- xvi, 688 s.
Mycket utförlig bibliografi som omfattar
även dagstidningasartiklar. Kap. VI: ” Rus-
dryckernas tillverkning, sammansätting.
kontrollmetoder innehåller något litet med
skoglig anknytning.

107.Sahlin, Carl, Förteckning över
svensk färgerilitteratur. -Stock-
holm : Tisell, 1922. - 29 s.-
( Ingenjörsvetenskapsakademins
handlingar ; 14 ).
Innehåller ett flertal arbeten om mossors och
lavars användning som färgämnen.

108. Samzelius, Hugo, Jägeristaten:
anteckningar om svenska väldets
skogs- och jaktväsen. — [2. omarb.
uppl.]-Stockholm :|H.S.], 1915
(Stockholm : Zetterlund & Thelan-
der boktr.). — 701 s.

Supplement. -Stockholm :
[ H.S.], 1916. — 40 s. — I uppl. om
400 ex.
Främst en biografi över statstjänstemän,

men nogsamt kompletterade med bibliogra-
fiska uppg. under resp. namn. Foreg. uppl.
med titeln Kongl . Skogs- och jägeristaten. 2
vol ., Stockholm 1898- 1902.

XVI. Blandat samt diverse:
biografi, brännvin,
salpetersjuderi

103. Barchaeus, Anders Gustaf, [ Kro-
nologisk förteckning på handlingar
ang. salpetersjuderiinrättningen i
Sverige 1644-1723J. / / Barchaeus,
Anders Gustaf, Om salpeter-sju-
deri inrättningen i Sverige. - Upp-
sala, 1785. — D. 2, s. 65-71. — Diss.
Uppsala : Univ, 1785. Resp. J.H.
Wegelin.

104. Hjelm, Peter Jacob, [Förteck-
ning på skrifter hvilka på svenska
utkommit angående salltpeter-
vercket]. / / [Lavoisier, A.L.,1 Un-
derrättelse om fördelacktigaste
sättet att anlägga salltper-lador,
och att i stort tillverka salltpeter. -
Stockholm : P.J. Hjelm, 1799. — S.
6-9. - Del av företalet.

109. Sandqvist, Inga-Britta, Littera-
tur om svenska industriföretag.
Stockholm : Ingenjörsvetenskaps-
akademien ( IVA ), 1979. - 319 s. -
( IVA-meddelande ; 227 ).105. Lenström, Carl Julius, Sveriges

litteratur- och konst-historia i ut-
kast. - Uppsala : Lundequist, 1841
(Uppsala : LefTler & Sebell ). - [8],
312, xlii s.
Ofullständig bibliografisk förteckning med
starkt förkortade titlar och mycket felaktig-
heter. Upptar 1600-talets ekonomiska litte-
ratur, 1700-talets "Hushållning i allmänhet",
"Skogs- och trädgårdsskötsel". "Djurfångst"
m.m.

Innehåller branschregister omfattande bl .a .
rubriker för trävaruföretag samt massa- och
pappersindustri. Ortsreg., författarreg. och
alfab. reg.
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110. Schulthess, F., Svensk nykter-
hetslitteratur 1557-1877 :förteck-
ning öfver tryckta skrifter rörande
nykterhet, dryckenskap, brännvin
o. d.-Stockholm : Norstedt, 1900.
- vi, 98 s.
Innehåller bl .a. en del litteratur om bränn-
vinsbränning.

111. Ågren, Sven, Svensk biografisk
uppslagslitteratur : bibliografisk
förteckning. - Uppsala: Almqvist &
Wiksell, 1929. - xiv, 423 s. -
(Svensk bibliotekariesamfundets
skriftserie ; 1).
Upptar bl .a . rubriken "Skogstjänstemän".
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