A.

Skrifter av allmänt och blandat innehåll.

MXNSSON, PEDER, I3ondakonst. (Utg. av R. Gectc i: P. Månssons
Skrifter på svenska, 1918-15, s. 189-364.) (Samlingar utg. af
Sv. fornskr.-sällsk., 43.)

Förspråkct »Bondom» tidigai·c utg. av L. Daac i: (Sv.) HiRt. tidskr.,
årg. 8 (J.888), s. )68-170.
Publ. efter P. Månssons (·\· l.534) orig.-hdskr. fr. 1520-15:l0-talet,
vilken utgör en fri bearbotningsövcrs. efter Oolumclla, .l:'alladins, .Albertus
JVfagnus, Petrus cle Orescentiis m. fl. Innehåller bl. a. »J ordhmonen är
treskona» (s. 195-97), »Gödha aakren» (s. 197-98), »Särles thime än
(s. 199-200), »IIwrw mykit saas pa akren» (�- 200-201), ».Aff ärtom
bönom» (s. 201-203), »Gaarclzmcstarcns jdh» (s. 203-206), »Swina
hyorclh» (s. 217-JS), »Oxa oe ko släkthe» (s. 218-U)), »Resta och
stoodh» (s. 219-21), »Tämyn stwtha» (s. 223-25). Nötkreaturens sjuk
domar behandlas a s. 225-37, färds sjukdomar ä s. 238-±3, hönssköts<?l
å s. 251-38, biavel å s. 296-306, vinplantering i s. 307-23.
[1
Rec. av N. E. H[,immarstedt] i: Fataburen l.917, s. :rn-41.

I3RASK, Il., Calendarium oeconomicum, afskrifvet ut en gammal
hushållsbok efter biskop Brask hvilken förvai-as på Linköpings
bibliothek. (Publ. av P. Kylander i: Linköpings bibliotE>ks
Handlingar, del 1, 1793, s. 263-274.)

t

Innehåller föreskrifter för biskop Brasks ( 1538) gånlsfolk betr. lant[2
hushållningen m. m. under årets 12 månader.

BRAHE, P., Gamble grcfwe Pecr Brahes, fordom Sweriges rijkes
drotzetz Oeconomia, eller I-Iuuszholds-book för ungt adels folck,
skrifwin anno 1581. Wijsingsborg 1677. 127 s.

Omtr.: Sthlm J 920.
Uppdelad på två böcker, varnv den senare boken bär tit. »Om hwsz
hållot». Denn,i, innehåller bl. n. uppgift om vilka jon1bn1kssysslor skola
utföras unclcr var och en av årets 12 måna(ler.
[3

Underrättelsse om landgoclz excolerandc. (I-Iushålln.journal, 1781:
april, s. 8-20.)

Efter en skrift i .A. Mod.Som s,:nnlingnr, vilken av <lenue nnses stamrnn
frän 1600-talets brirj:w. Jnnehålle1· iakttagclsei· betr. b0Rlrn1mskritsel, trij,1gi:Crdsskötsel m. m.
[4

SPARRMAN, N., Oratio de agricultura, qnam in inclyta ac Reg·ia
Acaclemia Upsaliensi dic 6. .Tunij ann-i currentis 1641 ... pnblice
pronnnciavit. T.TbRaliae 1641. (22) s.
L5
l-3SH3.

2

SKRIFTER AV ALI;MÄN'I' OCH BLANDAT lNNEJ-LlLL

Een Jijten book, som kallas bomk-pn1ctica eller wädher-book, inne
hållandes någbra sköna reglor huruledes man skal känna och
lära heela åhrnens lopp, alltijdh warandes åhr ifrå åhr.
holm 1662.

näs 1682 '?]. - U. o. 1685.
U. o. 1703.

Stock

(104) s. - [Nya upplagor:] Sthlm 1670. - / Str.eng
(96) s. - Sthlm 1696. (74) s. -

(80) s. - U. o. 17::l3. - U. o. 1743. - U. o. 1747.

80 s. - Carlscrona 1767. 84 s. - Jönköping 1769.
U. o. [176 ?] . - Sthlm 1770.

(80) s. -

(72) s. - Sthlm 1773. - Öreuro

1786.- Örebro 1791. - Gefle 1794. - IFahlnn] n. å. (70) s. Gefle 1800. (80) s.
Den i Gefle 1800 trycktu uppi. bär tit.: En fömyull oeh tillökt bondo
pn.cticu.
Senare uppbgo1·: öi·cbro 1802_ - Ji'ah1un J.805. - örobro 1805. Ib. 1817. - Norrk. 1819. - .Jöuköping J.82G. - öreb,·o J.826. - Ulrice
hamn J83J. - Götheborg J834. - ö1·ebro J.834. - ,Jönköping J.849. --
Ib. 1852. - Ib. 1854. - Sthlm 18,1-±. - Kalmar J.855. - Sthlm 1856. ---
Jönköping 185G. - lb. 18,37. - Södcrh::mm 1858. - Sthln1 J.859. - Ourls
hamn 1859. - Sthbn 1860. - Jönköping 18GO. - Sthlm 1875. - Otwls
hamn J 877. - Sthlm 1882. - T1·clleh. J.883. - Ulricchmnu 1892. Sthlm 1901. - Ib. 1913. - Ih. lf)13. - Ib. 1924. - MaTiestad 1934.
Bctr. Bondepraktikans samband mecl aldr·e förebilder se: Tuneld, E.,
BoJJdeprnktikan en övers�ittning från clm1skall (Studier tillägn..Axel Kock
-Arkiv f. nordisk filologi, N. F., hd 40: Tilläggsbrl [1929], s.401-405)
& N e 1 son, A., Om elen svenska bomleprnktikans ursprung (Nord. tidsh.
f. bok" o. hibl.-väs., ii,rg. 21, Hl3J, s. 45-50).
Finsk upp 1. m. tit.:
Talon-poj:m säii- eli ilm:i-kirju, joka sisullänsä pitä muutamia kmmita
opot:nxiu, kuinga wuoden juoxu, ajat ju muutoxot, yh,lestä wnodesta toi
sccn tunnettarnan pitä. Stockholm 1773. (lG) s.
Senare finska upplago,· se: Pippin g, F. W., Ji'örtcckning ö.fver i
tryck utg. skrifter på finsk:1, 1856�57, n :o 1331.
[6
Rrsmmi:, ,J ., Een land-book, eller några upsattcr til wårt käre fä
dernes-landz nytta och förkofring wälmeente om land-brunk och
land-lefwerne. Wästeråhs 1671.

94,

(1) s.

[7

INORDENIIIELM] NoRCOPENSIS, .A.. , Disputatio philosophica de agri
cultma. Diss. Upsala. Resp. IL Ask e bo hm.

Holrniae 1679.
LS

(4), 34, (6) ;;_

CoLERUS, J., Oeconomia, thet är hushåldz underwijsning. För 40
åhr sedan förswänskat och i många rum uthaf andra authoribus
amplificerat och f:örbättr.at af I. E r i c i.
holm 1683-86.

(6), 394,

(20) s.

+ (8),

Deel [1'1-2. Stock
396, (16) s. - 1_2:a

npl.] D. [1]. Sthlm 1694. (6), 410, (21)
Del 2 111. tit.: Oeconornia, thct är huuszholclz
deel, som hamllar om allehanda boskaps, 11en1hl.

s.
underwijszningz andra
fäähoskaps, bijs, Hirs,

