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Cyberkatalog 18

Äldre småtryck 

Efter en månads uppehåll kommer här ett livsteck-
en från antikvariatet i form av en cyberkatalog. 
Den innehåller 100 äldre men nykatalogiserade 

småskrifter från akrell till öberg. 

En del material härrör ur hjalmar gustafssons bib-
liotek, företrädesvis skrifter om lanthushållning, men här 
finns också småskrifter om napoleon, från vetenskaps-
akademien och av j. o. wallin. En rad årsberättelser 
från Sällskapet för inhemsk silkesodling är förtecknade,  
liksom deras utgivna Anvisning till plantering af det hvita 
mulbärsträdet. Bland rariteter kan nämnas almquists 
Hvad är kärlek? och bellmans En wisa, fougden skall 
liquidere. 

Med vänliga hälsningar! 

ps. Glöm inte årets antikvariska bokmässa som är i abf-
huset i Stockholm den 21-22 mars, hjärtligt välkomna! 
ds.

mats rehnström



1. AKRELL, C. Berättelse om slaget vid Leipzig 
den 16, 17, 18 och 19 oct. 1813. Sthlm, H. A. 
Nordström, 1814. 8:o. 21,(3 blanka) s. & 1 ut-
vikbar sparsamt handkolorerad grav. karta. Tagen 
ur band. Loss i häftningen. Sista blanka bladet 
där kartan är fästad nästan helt loss. Något lager-
fläckig. *650
Setterwall Svensk historisk bibliografi 4012. Carl Akrell 
(1779-1868) var under det tyska fälttåget 1813 överadjutant 
vid Karl Johans generalstab och deltog själv vid slaget där han 
träffades av en kula i bröstet.

2. ALMQUIST, C. J. L. Grimstahamns nybygge. 
Berättelse. Uppsala, Elméns och Granbergs trycke-
ri, 1839. 8:o. 36 s. Bra stänkdekorerat pappbd med 
svart titeletikett (K. Hässlers bokbinderi). Inlagan 
hårt lagerfläckig och med enstaka småfläckar. Ur 
Nils Bonniers bibliotek.  *750
Almquistiana 272. Ingår i serien ”Folkskrifter. Blandade äm-
nen n:o 2”. Trycktes samma år och ngt förkortad hos Kongl. 
ordens-boktryckeriet. Ruben G:son Berg skriver i ”Svenskt 
biografiskt lexikon” apropå Almquists folkskrifter: ”Religiöst 
social är den vackra förkunnelsen ’Arbetets ära’, och i sam-
band med dessa arbeten stå de folkskrifter, varmed han 1838 
inledde den svenska allmoge- och hembygdsskildringen. [...] 
’Grimstahamns nybygge’ och ’Ladugårdsarrendet’ äro fyllda 
av direkt folkuppfostrande tendens, ett slags egnahemsno-
vellistik sjutti år före egnahemsrörelsens framträde. Dessa 
skildringar äro icke endast de första utan alltjämt bland de 
yppersta i sitt slag.”

3. (ALMQUIST, C. J. L.) Hvad är kärlek? En 
vigtig fråga, till hvars utredande jag föranleddes 
genom några reflexioner under mitt sista vistande 
i Stockholm. Sthlm, A. Gadelius, 1816. 12:o. 36 
s. Rött halvsaffianbd med sparsamt guldornerad 
rygg (Bonniers bokbinderi). Hårt nött främre fals, 
småskador i rygghuvudet och främre övre pärm-
hörnet. Endast putsad inlaga som är något solkig 
med spridda lager- och småfläckar. Flera smärre 
blyertsunderstrykningar. Två gamla lagade revor i 
bladet s. 7-8 och torkade klisterränder på s. 18-19. 
Ur Gerard Bonniers bibliotek.  *7500
Almquistiana 201. Den mycket ovanliga skriften är inspirerad 
av Swedenborg enligt Martin Lamm. Mottot på titelbladets 
baksida lyder: ”Sanningen är högre än menniskan; - äfven det, 
att blott syfta åt sanningen, är väl värdt en menniskas alla be-
mödanden.”

4. ALSTRÖMER, J. Tal, om schäferiernas nytta, 
hållet för kongl. Vet. acad. vid præsidii nedläg-
gande, den 26 septemb. år 1759. Sthlm, L. Salvius, 
1760. 8:o. 19 s. Med en grav. titelvinjett. Tagen ur 
band. Några småfläckar nedtill på titelsidan.  *900

Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1623. Med svar av 
Pehr Wargentin.

5. Anvisning till plantering af det hvita mulbärs-
trädet, med afseende på silkesodlingen i Sverige, 
utgifven af Sällskapet för inhemsk silkesodling. 
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1858. 8:o. 18,(2) 
s. Häftad i samtida grön ryggremsa. Några lager-
fläckar på titelbladet.  *600
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1764 för första upp-
lagan som utkom 1840. På det sista bladet presenteras sällska-
pets olika medaljer.

6. (BECKER, G. W.) Leipsigs skräck-scener i sep-
tember och october månader 1813, af ett åsyna 
vittne antecknade, och af en vid den stora slagt-
ningen närvarande svensk öfversatte. ...s ...k ....n. 
Linköping, Petre och Abrahamsson, 1821. 8:o. 51 
s. Häftad och oskuren i samtida gråpappersomslag. 
Ngt lagerfläckig.  *900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 4015. Översatt av Lars 
Eric Götlin.

7. (BELLMAN, C. M.) En wisa, fougden skall liq-
uidere. Sthlm, J. C. Holmberg, 1788. 8:o. (7) s.  
Tagen ur band. Loss i häftningen. Bra ex.  *4000
Melodin till visan är hämtad ur teaterstycket ”Bobis bröllop”.
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8. BENZELIUS, H. & CELSIUS, O. Tal, hållne uti 
kongl. Vetenskaps academien, då h:r biskoppen, 
doctor Henric Benzelius och h:r vice-bibliothecar-
ien, Olof Celsius, derstädes intogo sina säten, den 
29 november och d. 6 december 1746. Sthlm, L. 
Salvius, 1746. 8:o. (2),22 s. Häftad, oskuren och 
ouppskuren. Ngt solkig och fuktfläckig. Några 
revor i ryggen.  *400
Med svar efter respektive tal av Pehr Elvius.

9. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkesod-
lingen under år 1846, afgifven till Sällskapet för in-
hemsk silkesodling den 31 december 1846, af säll-
skapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Norstedt 
& söner, 1847. 8:o. 34 s. Häftad i samtida grön 
ryggremsa. Bra ex.  *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs för åren 1831-79. Med redogörelser för 
verksamheten vid sällskapets försöksodlingar i Bellevue, på 
Gotland och Gripsholm samt de fristående anläggningarna på 
bland annat Visingsö. Avslutas med en matrikel över sällska-
pets ledamöter på s. 24-34.

10. Berättelse om mulbärsplanteringen och silke-
sodlingen under år 1854, afgifven till Sällskapet för 
inhemsk silkesodling, den 30 december år 1854, af 
sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1855. 8:o. 17 s. Häftad i samtida blå 
ryggremsa. Titelbladet obetydligt fläckigt.  *400
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs åren 1831-79. Beskriver bland annat 
verksamheten vid planteringarna vid Haga och Bellevue i 
Stockholm samt på Gotland och Öland. I förvaltningsutskottet 
satt bland andra C. Gyllenhaal, I. af Ström, M. af Pontin, C. J. 
Sundevall och C. H. Boheman.

11. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkes-
odlingen under år 1856, afgifven till Sällskapet för 
inhemsk silkesodling, den 31 december år 1856, af 
sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1857. 8:o. 21 s. Häftad i samtida 
ryggremsa. En smärre fuktfläck i yttermarginalen 
på s. 17-18.   *400
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs åren 1831-79. Beskriver planteringarna i 
Stockholmsområdet, Gripsholm, Gotland, Borgholm, Omberg 
och Visingsö. I förvaltningsutskottet satt bland andra C. Gyl-
lenhaal, I. af Ström, M. af Pontin, C. J. Sundevall och C. H. 
Boheman.

12. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkes-
odlingen under år 1857, afgifven till Sällskapet för 
inhemsk silkesodling, den 31 december år 1857, af 
sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Nor-

stedt & söner, 1858. 8:o. 19 s. Häftad i samtida 
grön ryggremsa. Bra ex.  *400
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs åren 1831-79. Med redogörelser för 
försöksodlingarna vid Bellevue, Haga, Gripsholm, på Gotland 
och Visingsö.

13. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkes-
odlingen under år 1860, afgifven till Sällskapet för 
inhemsk silkesodling, den 31 december år 1860, af 
sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1861. 8:o. 40 s. Häftad i samtida 
grön ryggremsa. Bra ex.  *675
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs åren 1831-79. Med redogörelser för säll-
skapets försöksodlingar vid Bellevue, Haga, Gripsholm, på 
Gotland och Omberg. Innehåller även på s. 21-40 ”Underrät-
telser om silkesodling jemte plantering samt skötsel af mul-
bärsträn och buskar, inhemtade på en resa i Tyskland under 
sommarmånaderna innevarande år 1860”.

14. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkes-
odlingen under år 1872, afgifven till Sällskapet 
för inhemsk silkesodling, den 31 december samma 
år, af sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. 
Norstedt & söner, 1873. 8:o. 22,(2 blanka) s. Häf-
tad i samtida grön ryggremsa. Fint ex.  *400
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs åren 1831-79. Med redogörelser för 
försöksplanteringarna vid Haga, Bellevue, Gripsholm, Borg-
holm och på Gotland. Gillis Bildt var sällskapets ordförande 
och bland styrelsemedlemmarna kan nämnas L. Meijerson, O. 
Fahnehjelm, C. A. Westerstrand och H. Fåhræus.

15. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkes-
odlingen under år 1875, afgifven till Sällskapet 
för inhemsk silkesodling, den 31 december samma 
år, af sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. 
Norstedt & söner, 1876. 8:o. 20 s. + Matrikel öfver 
Sällskapet för inhemsk silkesodling år 1875. Sthlm, 
P. A. Norstedt & söner, 1876. 8:o. 10 s. Häftad i 
samtida grön ryggremsa. Fint ex.  *750
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sällskapets 
årsberättelser utgavs åren 1831-79. Inledningsvis beskrivs säll-
skapets inköp av en kompletterande egendom, Rosenfors, vid 
Borgholm på Öland. Vidare redogörs för försöksplantagerna 
vid Haga och Visby samt försöken med den japanska eksilkes-
masken hos kyrkoherden Östberg i Hjorthed.

16. Beskrifning om hampa, des såning, skötsel och 
beredning på et fördelaktigare sätt, efter kongl. 
maj:ts allernådigste befalning, uppå des och riksens 
Commerce-collegii föranstaltande författad. Sthlm, 
H. Fougt, 1774. 8:o. 35 s. Enkelt rödrandingt pap-
pbd från mitten av 1900-talet. Fin inlaga med en-



dast enstaka obetydliga småfläckar. Ur Hjalmar 
Gustafssons bibliotek.  *1000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 985.

17. [Boheman] Handlingar rörande hof-sekreterar-
en Carl Adolf Bohemans i sitt fädernesland Swerige 
åren 1803 och 1814 träffade missöden. Sthlm, C. 
Delén, 1815. 4:o. (2),37 s. Tagen ur band och med 
gamla rödstänkta snitt. Ngt nött och med enstaka 
småfläckar. Småskador vid ryggen.  *3000
Bring Rättegångshandlingar 1016:1. Carl Adolf Boheman 
(1764-1831) var född i Jönköping, handelsman, frimurare och 
mystiker. Han hade varit verksam i bland annat England och 
Danmark när han vid besök i Stockholm på 1790-talet fick 
hertig Karls förtroende, utnämndes till hovsekreterare och er-
höll Frimurarordens högsta grad. Han återkom 1803 för att 
inrätta en underavdelning av Illuminaterorden i Stockholm. 
Gustav iv Adolf ogillade dock detta och fick honom utvisad ur 
både Sverige och Danmark. Han återkom 1814 för att kräva 
skadestånd med utvisades ånyo och kom att leva i landsflykt i 
Tyskland hos fursten av Waldeck.

18. Bouts rimés och swar uppå Tankar öfwer Echo 
til det begärliga Ode, angående herrar riksens råds 
intagande. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1771. 4:o. (4) 
s. Oskuren. Några små revor. Sista bladet med pap-
persförtunning.  *900
Bring Riksdagshandlingar s. 140 med felaktig kollationering. 
På vers. Undertecknad ”C. H. F.” Kanske rör det sig om C. 
H. Flintberg? Enligt Bring var detta det sista ordet bland de 
många följdskrifterna till Roland Martins ”Ode öfwer deras 
excellensers herrar riksens råds” etc. från 1771. 

19. BRAG, C. J. We werlden för förargelse skull! 
Högmesso-prädikan, på Michelsmesso-dagen, hol-
len, år 1778, i Götheborgs tyska kyrka. Göteborg, 
L. Wahlström, 1778. 4:o. 16 s. Häftad. Lite solkig 
och lätt nött i marginalerna. Reva i nedre margin-
alen på titelbladet och i texten på s. 15-16. Samtida 
namnteckning upptill på titelbladet.  *400
Med ett företal daterat den 20 oktober 1778 i vilket Brag 
skriver att en okänd välgörare bekostat tryckningen och skän-
kt hela upplagan till Göteborgs friskola för fattiga barn och att 
behållningen av försäljningen av trycket ska tillfalla den. Carl 
Johan Brag (1735-81) var kyrkoherde i Kristine församling i 
Göteborg.

20. BRISMAN, S. Afhandling, såsom svar på 
kongl. Vetenskaps-academiens år 1806 utsatte tä-
flings-ämne, om nödvändigheten och rätta sättet 
att beräkna de medel af kostnad, arbetskraft och 
tid, som användas vid alla företag i landthushåll-
ningen, med iackttagande af de särskilte omstän-
digheter, som i dessa calculer böra ingå, tillika med 
förslag eller plan till en fullständig journal eller 

dagbok för anteckningar i detta ändamål, af nog 
enkel sammansättning att förstås och nyttjas äfven 
af allmänheten bland landthushållare. Sthlm, J. P. 
Lindh, 1812. 8:o. 23 s. & 2 utvikbara dubbelsidigt 
tryckta tabeller. Tagen ur band. Ställvis lite små-
solkig. Snävt skuren i övre marginalen. Tabellerna 
lagerfläckiga och delvis lösa i häftningen.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2554.

21. BRISMAN, S. Wåra kunskaper om fiorin-grä-
set, med afseende på dess odling, bergnings-sätt, 
närings-kraft och economiska wärde. Sthlm, A. 
Gadelius, 1818. 8:o. (2),61 s. & 1 utvikbar grav. 
plansch. Häftad och oskuren i samtida gråpapper-
somslag. Med Sveriges utsädesförenings i Svalöf 
biblioteksstplr.  *1200
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1443. Den stora 
planschen efter en förlaga av Olof Swartz.

22. BUNGE, S. Tal, innehållande några anmärknin-
gar vid landthushållningen, hållet, uti hans kongl. 
majestets höga öfvervaro, i Vetenskaps academien, 
vid præsidii nedläggande, den 4 febr. 1775. Sthlm, 
framl. L. Salvii tryckeri, 1775. 8:o. 20 s. Titelbladet 
med inklistrad grav. vinjett. Häftad, oskuren och 
ouppskuren. Tryckt på blåtonat papper. De avslut-
ande två bladen nästan helt loss och med revor i 
ryggen. *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 174: ”Behandlar 
svenska jordbruket ur ekonomisk synpunkt.”

23. (CARLESON, C.) Kort och tydelig underwis-
ning, huru man skal förstå och bruka runstafwen, 
tredie gången uplagd/ och med åtskillige anmärck-
ningar, samt ett wackert kopparstycke tilökt. Up-
psala, (Akademiska tryckeriet), 1748. 12:o. 48 s. 
& 1 utvikbar grav. plansch. Nära samtida hfrbd 
med upphöjda bind. Mindre skada upptill på ryg-
gen. Bruntonad fuktfläck i övre marginalen. Gamla 
teckningar på s. 24. Med Claes Gustaf Gartz exli-
bris och Nordiska museets biblioteks stpl.  *1000
Utkom första gången 1742 och andra 1743. Denna tredje up-
plaga utgavs av Mårten Strömer. Carlesons  arbete är ett ex-
empel på 1700-talets uppblossande intresse för runkalendern 
som i mindre skala på nytt kom till praktisk användning. Claes 
Gustaf Gartz (1834-99) bokhandlare och legendarisk bokauk-
tionskommissarie. Exlibriset med dess inskription, ”Tamen 
aliqvid hæret” (något fastnar dock) är komponerat av C. Eich-
horn och litografin utförd av S. A. Peterson, 1881. Tecknin-
garna på s. 24 är sannolikt av ett barn och föreställer olika 
kvinnohuvudbonader, sannolikt från början av 1800-talet.
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24. (CARLESON, E. & HÖPKEN, C. F. von)  
Twänne stora swenska herrars rese-beskrifning, ifrån  
Cypren, til Asien, förlofwade landet, Jerusalem, och 
Christi graf, jämte andra märkwärdiga orter och 
namnkunniga ställen, med chronologiska, genealo-
giska och geographiska anmärkningar, upsatte af 
L. R. Sthlm, Stolpiska tryckeriet, 1783. 8:o. 48 s. 
Häftad och oskuren i samtida gråpappersomslag 
som är ngt fläckigt och med några smårevor i yt-
termarginalen. En del lagerfläckar. Titelbladet små-
solkigt och ngt fläckigt. En fuktfläck i yttermargin-
alen från s. 16 till slutet. Med ngt kladdigt skrivna 
initialerna ”R. T.” på insidan av främre omslaget 
och titelsidan.  *2000
Utgiven av Lars Rebrén. Utkom första gången 1768 och kom 
under en lång period att spridas i ett otal olika folkskriftsup-
plagor, som föreliggande.

25. (CARLESON, E. & HÖPKEN, C. F. von)  
Twänne stora swenska herrars rese-beskrifning, ifrån 
Cypren, til Asien, förlofwade landet, Jerusalem, och 
Christi graf, jämte andra märkwärdiga orter och 
namnkunniga ställen. Falun, P. O. Axmar, 1788. 
8:o. 31 s. Häftad och oskuren. Ngt dammig och 
med enstaka småfläckar. Bra ex.  *2000
Utkom första gången 1768 och kom under en lång period att 
spridas i ett otal olika folkskriftsupplagor, som föreliggande.

26. [Cartouche] Stortjufwen, röfwaren och mördar-
en Cartouche’s lefwerne och förskräckliga bedrifter, 
samt hans medbrottliges illgerningar. Utdrag af rät-
tegångshandlingarne och nidingarnas egna bekän-
nelser. Öfwersättning från en ny fransk upplaga. 
Jönköping, Lundströmska tryckeriet, 1815. 8:o. 
92 s. Häftad och oskuren i fläckigt gråpappoms-
lag. Ryggen defekt. En flottfläck i nedre delen av 
främre omslaget har spritt sig till titelbladet. Ngt 
lagerfläckig.  *1250
Louis Dominique Cartouche var ledare för ett tjuvband som 
satte skräck i Paris borgerskap på 1710-talet. Han infångades 
så småningom och den långdragna processen mot honom 
väckte stort uppseende, något som gav dramatikern Marc-
Antoine Legrand tid nog att författa en komedi i tre akter med 
titeln ”Cartouche, ou les voleurs”. Stycket hade premiär den 
28 november 1721, samma dag som förebilden rådbråkades 
på ett av Paris torg. 

27. CRONSTEDT, C. J. Tal, hållet för kongl. Veten-
skaps academien, af præsidenten i kongl. Kammar-
collegio, commendeuren af k. Nordst. orden; samt 
skatt-mästaren vid Kongl. maj:ts orden, [...] då han 
lade af sitt derstädes förda præsidium, den 1 maji 
1771. Sthlm, L. Salvius, 1771. 8:o. 12 s. Med en 

grav. titelvinjett. Tagen ur band. Liten beskuren 
bläckanteckning överst på titelsidan. Några fläckar 
på sista bladet.  *400
Svarstalet av Pehr Wargentin. Talet rör Adolf Fredriks nyss 
timade död. Arkitekten och ämbetsmannen Carl Johan Cron-
stedt (1709-79) var överintendent, president i Kammarkolle-
gium, ledamot av Konstakademierna i Paris och Florens samt 
svenska Vetenskapsakademien från dess början, liksom tidigt 
medlem och ledare i Konstakademien. Han gjorde långa resor 
i Frankrike och Italien 1732-37. Efter denna studieresa fick 
han ansvaret som arbetsledare på Stockholms slott under Carl 
Hårlemans överinseende. Vad gäller tekniska och mekaniska 
lösningar hade han gått i lära hos Polhem, betydelse fick t.ex. 
hans kakelugnskonstruktion. Han var stor konst- och boksam-
lare och hans bibliotek står än idag på Fullerö.

28. DANGEUL, (L. J. P.) de. Discours, prononcés 
dans l’Academie royale des sciences le samedi 16 
novembre 1754 à la reception de mr. de Dangeul. 
Sthlm, L. Salvius, (1754). 8:o. (2),12,1-14 s. Tagen 
ur band. Några revor i ryggen och lite lös i häftnin-
gen.  *500
En ny upplaga utkom 1758. Andra pagineringsföljden består 
av en översättning till svenska av Dangeuls tal och Nils Psilan-
derhielms svar. Lindroth kallar inträdestalet för ”ett svassande 
hyllningstal till akademien” och vet att berätta att en motskrift 
författades och avsändes från Göteborg. Akademien har enligt 
denna ”förnedrat sig sielf” genom att berömma Danguels för-
fattarskap. Bakom motskriften stod de pseudonyma herrarna 
B. Alfware och P. Nyfiken.

29. EKENSTEEN, F. 
von. Andra förbättrade 
och förökade uppla-
gan af F. v. Ekensteens 
mossodling i frågor 
och swar, eller fullstän-
dig underwisning i äm-
net: arbetets anläggn-
ing och werkställande 
m.m., jordens bränning 
och öfriga beredning 
till sådd, sädesslagens 
wal o.s.w. Jemte en 
förslags-charta. Sthlm, 

Lundberg & c:ie, 1850. Liten 8:o. (4),ix,(1 
blank),18 s. & 2 utvikbara plr. Enkelt ljust pap-
pbd från mitten av 1900-talet. Med en liten  
anteckning i nedre marginalen på titelsidan, för 
övrigt en ren inlaga. Ur Hjalmar Gustafssons bib-
liotek.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1020. Första uppla-
gan utkom i Växjö 1846. Översattes även till norska.



30. ELMÉN, C. Några underrättelser om kossak-
erna, utgifne. Sthlm, C. Delén, 1810. 8:o. (4),75,(1) 
s. Häftad och oskuren i samtida gråpappersomslag. 
Genomgående lite nött och lagerfläckig. Det sista 
bladet och bakre omslag delvis loss. Nils G. Bruze-
lius och Edvin Pålssons namnteckningar.  *800
Enligt Kungliga bibliotekets nätbaserade katalog var detta ar-
bete avsett att ingå i författarens ”Några underrättelser om 
Ryssland” men gavs istället ut självständigt.

31. (ENVALLSSON, C.) Herregårds högtiden, dra-
matiskt divertissement uti en act, af hr. C. E. Mu-
siquen af hr. Zander. Upförd på Svenska theatren å 
Eriksberg den 4 augusti 1784, i anledning af hans 
maj:ts konungens återkomst från Italien. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1784. 8:o. (2,2 blanka),23 s. 
Tagen ur band. Gamla gula snitt. Småfläckig och 
solkig samt delvis loss i häftningen.  *400
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 131-32. Tyngd-
punkten i Envallssons författarskap låg enligt ”Svenskt bio-
grafiskt lexikon” ”inom översättningen av den franska opera 
comiquen”.

32. FLORIAN, (J. P. C.) de. Tvillingarne ifrån Ber-
game; comedie uti en act af le chevalier de Flori-
an. Öfversättning af Didric Gabriel Björn. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1787. 8:o. 32 s. Tagen ur band 
med rester av en gammal gråpappersryggremsa. 
Gamla gula snitt. Ngt lagerfläckig.  *400
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 142. Trycktes även 
samma år i ”Samling af skådespel, upförde på nya Svenska 
theatren i Stockholm”. Utspelar sig i Paris.

33. Fördom och sanning, eller: fransosernas an-
hängare och deras motståndare. Öfversättning och 
original. Sthlm, O. Grahn, 1814. 8:o. (2),46 s. Häf-
tad och oskuren med gammal blå ryggremsa.  *900

34. (GADD, P. A.) Swar, på den af kongl. Weten-
skaps academien för år 1763 framstäldte frågan: 
Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swen-
skt folk årligen flytter ur landet? och genom hwilka 
författningar kan det bäst förekommas? Gifwit af 
en gammal swensk. Sthlm, L. Salvius, 1765. 8:o. 64 
s. Häftad och oskuren. Delvis lager- och fuktfläckig 
samt med enstaka småfläckar.  *1500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 156. Warmholtz Bib-
liotheca historica Sueo-Gothica 893. Både merkantilister och 
fysiokrater såg en stor folkmängd som varje lands största rike-
dom. Oro för att folkmängden minskade genom utflyttning 
fick Vetenskapsakademien att ställa en prisfråga om orsakerna 
till emigrationen. En strid ström av svar inkom, och flera av 
författarna, bland annat A. Chydenius, kritiserade den rå-
dande styrningen och regleringen av medborgare och näringar. 

J. F. Kryger skrev det vinnande svaret. Diskussionen avstan-
nade snöpligt när siffror från Tabellverket visade att någon 
emigration knappast existerade.

35. [Garibaldi] Frihetshjelten Garibaldi och hans 
tappra hustru. Sthlm, P. G. Berg, 1875. 16:o. 16 
s. Med en illustration på titelsidan. Häftad. Lite 
bruntonad.  *300
Utkom som nr 33 i serien Allmän historia. Typisk förlag-
sprodukt från P. G. Berg.

36. Gustaf II Adolfs frieri till Maria Eleonora. 
Sthlm, P. G. Berg, 1857. 16:o. 30,(2) s. Med en il-
lustration på titelsidan. Häftad.  *350
Utkom som nr 12 i serien Swensk historia. Det avslutande 
bladet med en förteckning på de 21 hittills utkomna numren 
av serien Allmänna historien. Typisk förlagsprodukt från P. G. 
Berg.

37. Handledning i lackerings-konsten, så väl på 
trä, som på metaller och läder, jemte anvisning att 
bereda alla slags olje-lackfernissor. Efter Prechtl 
m.fl. godkända författare. Sthlm, I. Marcus, 1852. 
12:o. 35 s. Tagen ur band. Fuktfläck i nedre margi-
nalen. Lite fläckar i hörnen. Marginalanteckningar 
i blyerts. En reva i nedre marginalen på s. 23. Lite 
smått bläckstänk på sista blanka sidan.  *1500
Utgiven på Albert Bonniers förlag.



38. HANSEN, (J.). Dagbok för landtmannen, med 
tillägg om åkerbruks-system, mergel, och utkast 
till landtbruks-bokhålleri. Fri öfwersättning. Kris-
tianstad, F. F. Cedergréen, 1835. 8:o. 63 s. Enkelt 
marmorerat pappbd från 1900-talets mitt. Inlagan 
oskuren och det tryckta gråpappersomslaget med-
bundet. Bra inlaga. Med en gammal stpl med ini-
tialerna ”C M L”. Ur Hjalmar Gustafssons bib-
liotek.  *900

39. (HESSELIUS, A.) Swea-manna lagbundna fri-
het, såsom talande, förestäld uti fyra skaldeqwäden. 
Sthlm, Wildiska tryckeriet, 1755. 4:o. (18) s. Häf-
tad med delvis bevarad gammal ryggremsa och ngt 
lös i häftningen. Titelsidan aningen bruntonad och 
sista sidan lite solkig.  *900
Andreas Hesselius (1714-62) kallade sig ”Americanus” då han 
var född i Nordamerika som son till pastorn i svenska förs-
amlingen Anders Hesselius. Han skrev stundom under pseud-
onymen ”Angantyr Heidriksson Vinlandsfarare”. Hesselius 
flyttade hem till Sverige 1724 och uppehöll sig bl.a. i Uppsala 
där han undervisade i engelska och skrev tillfällighetsvers. 
”Det säkraste och vackraste fall av yrkesskald, som jag har 
påträffat” skriver Magnus von Platen i ”Yrkesskalder – fanns 
dom?”.

40. (HÖGSTRÖM, P.) Svar på kongl. Vetensk. 
academiens för år 1764 upgifna fråga: hvilka äro 
svenska climatets förmoner och olägenheter, i an-
seende til allmänna och enskildta hushållningen, i 
jämförelse emot andra länders. Sthlm, L. Salvius, 
1766. 8:o. 48 s. Häftad. Titelsidan och sista sidan 
lite solkiga. Fuktfläckig i övre marginalen från titel-
sidan till s. 16. Gammal bläckpaginering.  *1000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 751. Patriotiskt tal 
till försvar av det svenska klimatet. Att naturen inte skulle vara 
lika givmild här är en sanning med modifikation: till och med 
i den bistraste nord förmår samerna överleva utan att behöva 
hämta sin föda av marken. Pehr Högström (1714-84) föd-
des i Medelpad och studerade i sin ungdom vid Härnösands 
gymnasium där han var klasskamrat med P. Wargentin. Som 
lappmarksmissionär, kyrkoherde i Gällivare och senare i Skel-
lefteå fick han goda förstahandskunskaper om samerna och 
han författade bl.a. den banbrytande ”Beskrifning öfwer de til 
Sweriges krona lydande lapmarker” (1746).

41. Hönsgården, eller sättet att uppföda och sköta 
fjäderfä. Öfwersättning. Med kopparstick. Sthlm, 
S. Rumstedt, 1825. 8:o. 80 s. & 1 utvikbar grav. 
plansch. Häftad och ouppskuren i samtida grå-
pappomslag med modern handskriven titeltext. 
Ryggen blekt och ställvis med småskador. Främre 
pärmens insida uppfodrad. Inlagan ngt lagerfläckig 
och tryckt på blåtonat papper. Ur Hjalmar Gustafs-

sons bibliotek.  *1750
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2303.

42. JOELSON, N. Ungdoms-yran, eller gillstugan. 
Dram i 4 akter. Sthlm, A. Zetterberg, 1803. 12:o. 
96 s. Tagen ur band. Delvis oskuren inlaga. Ge-
nomgående ngt lagerfläckig. En reva i övre margin-
alen på s. 5.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 186. Nathanaël 
Joëlson, tidigare Joël, född 1775 och troligen i Danzig, kon-
verterade till kristendomen i början av 1800-talet och bytte då 
efternamn. Han var en tid bokhandelskommissionär i Stock-
holm och överatte några skönlitterära verk samt skrev dessu-
tom en första del på en roman.

43. (KELLGREN, J. H.) Ljusets fiender. Saga. In-
förd i Stockholms posten n:o 296. Fredagen den 21 
decemb. 1792. Jämte en dansk öfversättning deraf, 
införd uti månadsskriften Minerva, för januar. år 
1795 af hr. Knud L. Rahbek. Sthlm, H. A. Nor-
dström, 1795. 8:o. 16 s. Tagen ur band. Med en 
oläslig gammal signatur på titelsidan.  *3500
Första separata upplagan av en av de viktigaste politiska dik-
terna under 1700-talet i Sverige.



44. KJELLBERG, P. W. Meaux eller fälttåget 1815. 
Strängnäs, C. E. Ekmarck, 1837. 12:o. 60 s. Häf-
tad, oskuren och ouppskuren med en samtida vit 
ryggremsa. Ngt dammig här och var.  *750

45. Kongl. Collegii medici anwisning uppå åtskilligt 
til præservatif tienande, wid den nu i flere orter 
grasserande får- och fä-siukan; utgifwen Stockholm 
den 22 martii 1756 [=rubrik]. (Sthlm, Kongl. tryck-
eriet, 1756). 4:o. (2) s. Tagen ur band. Oskuren. 
Enstaka lagerfläckar.  *350

46. Kongl. maj:ts förnyade förordning/ angående 
mått, måhl och wigt. Gifwen Stockholm i råd-cam-
maren then 27 maji 1737. Sthlm, sal. direct. J. H. 
Werners enkia, (1737). 4:o. 24 s. & 3 utvikbara 
grav. tabeller. Tagen ur band. Gammal bläckpagin-
ering. Bläckanteckningar på sista sidan och baksi-
dan av sista planschen.  *1350
Tabellerna stuckna av Ericus Geringius. De avbildar ”svenska 
mått-stockens geometriska fördelning”, ”målkärilens fördeln-
ing, innehåll och storlek efter svenska foten och thess decimal-
er” respektive ”victualie-vigtens fördelning och samman-hang 
med metall-vigterne”.

47. Kongl. maj:ts och rikets Commerce-collegii 
kungörelse, angående tillåten införsel af skuren 
kork. Gifwen i Stockholm den 18 junii 1821. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1821. 4:o. (3) s. Tagen ur 
band. Har varit vikt. Med spår av rött sigillack på 
sista blanka sidan och adressanteckning till Grefvie 
pastorat.  *275
Tulltaxan var 10 procent av värdet enligt faktura.

48. Kongl. maj:ts och rikets Krigs-collegii instruc-
tion till kännedomen och wården af armeens hand-
gewär; gifwen Stockholm den 8 april 1816. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1816. 8:o. 12 s. Häftad med ny 
häfttråd. Titelbladet med lång, lagad reva och en 
längre modern tillskrift på baksidan.  *500

49. (KRYGER, J. F. & GADD, P. A.) Svar på frå-
gan, hvilka äro svenska climatets förmoner och 
olägenheter, i anseende til allmänna och enskilda 
hushållningen, i jämförelse emot andra länder? 
Hvilken fråga, af kongl. Vetensk. academien blef 
upgifven, år 1764. Sthlm, L. Salvius, (1765). 8:o. 
(4),62,(2 blanka) s. Häftad. Titelbladet lite missfär-
gat i övre marginalen. Fuktfläckig och med gammal 
bläckpaginering.  *800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 750.

50. KRYGER, J. F. Tal om folkbristens orsaker, ver-
kan och hjelp; hållit för kongl. Vetenskaps acad-
emien vid præsidii nedläggande den 10 maji, år 
1758. Sthlm, L. Salvius, 1758. 8:o. (2),41 s. Med 
grav. titelvinjett. Häftad och oskuren. Titelbladet 
och sista bladet, som är helt loss, ngt solkiga och 
fläckiga.  *600
Med ett svarstal av Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr 
Wargentin. Bristen på innevånare var enligt det rådande syn-
sättet det största hindret mot Sveriges ekonomiska uppblom-
string. Fler människor skulle kunna både producera och efter-
fråga fler varor. Kryger återkom 1763 till ämnet i ett svar till 
Vetenskapskademien på deras fråga: ”Hvad kan vara orsaken, 
at sådan myckenhet svenskt folk årligen flytter ur landet?” Jo-
han Fredric Kryger (1707-77) var anställd vid Manufakturk-
ontoret och ledamot av Vetenskapsakademien. Han är en av 
de flitigaste deltagarna i den ekonomiska debatten i Sverige un-
der frihetstiden, både med flera egna tidskrifter och en mängd 
broschyrer.

51. (LALIN, L. S.) Acis och Galatéa. Heroisk-bal-
let, i tre acter upförd på den kongl. Svenska the-
atern. Första gången den 10 maji 1773. Sthlm, A. 
J. Nordström, 1773. 4:o. (12),30 s. Häftad i fint 
dekorerat pappomslag från mitten av 1800-talet. 
Lager- och småfläckar, i synnerhet på titelsidan. 
Med O. von Feilitzens namnteckning daterad 1863 
och E. af Edholms exlibris.  *2500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 99. Utgiven på J. 
C. Holmbergs förlag. Musiken delvis av Händel och ”andre 
berömde mästares arbeten”, delvis nyskriven av Lalin. Med 
omfattande rollista. Erik af Edholm (1817-97) var hovmar-
skalk och chef för Kungliga teatern 1866-81. Han tillhörde 
Karl xv:s närmaste umgängeskrets. Hans samling av svensk 
dramatisk litteratur var mycket omfattande.



52. (LINDEBERG, A.) Äro de nya händelserna i 
Frankrike till Europas lycka eller olycka? Politisk 
gissning. Sthlm, O. Grahn, 1815. 8:o. 24 s. Tagen 
ur band och insatt i ett senare gråpappersomslag 
med en tryckt titeletikett på främre omslaget. Titel-
bladet med fukt- och småfläckar. Sista sidan med en 
bläckfläck.  *1400
Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 18.55. Blev indragen. 
En reviderad andra upplaga utkom samma år. Samma för-
fattare skrev även en pendant, som även den blev indragen: 
”Hvad politik bör Sverige i nuvarande crisis iakttaga?” An-
ders Lindeberg (1789-1849) publicerade en flertal politiska 
ströskrifter i aktuella ämnen, först i Karl xiv Johans tjänst, 
senare som enveten oppositionsman.

53. LÖWENHIELM, C. G. Tal om landt-skötsel, 
hållit för kongl. svenska Vetenskaps academien [...] 
då han lade af sit derstädes förda præsidium, den 
19 januarii, år 1751. Sthlm, L. Salvius, (1751). 8:o. 
(2),60 s. Med en grav. titelvinjett. Mönstrat pap-
pbd från 1900-talets mitt. Inlagan lätt lagerfläckig. 
Ur Hjalmar Gustafssons bibliotek.  *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 43. Det trycktes en 
annan upplaga av detta tal med 64 sidor. Med ett svar från 
Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wargentin. I slutet 
redovisas på s. 54-56 gåvor till Vetenskapsakademien, bland 
annat hade direktör Arfvidsson skänkt en beskrivning av alla 
holländska kolonier i Ostindien i nio volymer med 1070 kop-
parstick. Även dennes kollega Magnus Lagerström tillhörde de 
frikostiga givarna.

54. Marquis Tulipano, eller det oförmodade gifter-
målet. Opera-buffa i tre acter. Upförd första gån-
gen på Svenska comiska theatren den 13 november 
1794. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1794. 8:o. (2),38,(2 
blanka) s. Tagen ur band. Lätt lagerfläckig på sina 
håll.  *800
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 163. Originalet it-
alienskt och översatt av Carl Envallsson. Musiken av Paisiello 
och texten av ”M***”.

55. MARSOLLIER (des VIVETIÈRES, B. J.). Ca-
milla, eller det underjordiska hvalfvet. Skådespel 
med sång uti tre akter. Originalet af herr Marsol-
lier. Öfversättningen af herr Envallsson. Musiken 
af riddaren D’Aleyrac. Upförd första gången på 
Svenske comiske theatern den 28 maji 1797. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1797. 8:o. (6),79 s. Tagen ur 
band och med gamla gula snitt. Enstaka obetydliga 
lagerfläckar.  *700
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 171. Inleds med en 
dikt ”Til fruntimerna”. Ämnet till pjäsen är hämtat ur ”Adèle 
et Théodore” av Genlis och ”händelsen är på et urgammalt 
och til hälften nedfallet slott, belägit i en stor skog, och icke 

på många år bebodt.” Carl Envallsson (1756-1806) var sin 
tids mest produktiva översättare och bearbetare av utländsk 
dramatik.

56. (MOREL de CHÉDEVILLE, E.) Caravanen. 
Lyriskt skådespel i tre acter. Upfördt första gången 
på stora Kongl. theatern vid hans maj:ts konung 
Gustaf iv Adolphs anträde til regeringen den 1 no-
vember 1796. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1796. 4:o. 
(10),38 s. Tagen ur band och insatt i ny gråpap-
persryggremsa. Någon enstaka småfläck.  *1400
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 169. Översatt av J. 
M. Lannerstjerna i samarbete med C. Envallsson. Musiken av 
Grétry. Utspelar sig vid Nilens strand och på slavmarknaden i 
Kairo. Med en omfattande skådespelarlista.

57. [Napoleon] Anekdoter till skildring af Napo-
leon, hans dynastie, fältherrar och samtida. Öfw-
ersättning. Förra häftet. Växjö, C. F. Berg, 1814. 
Liten 8:o. (2),40 s. Tagen ur band.  *900
Allt som utkom.

58. [Napoleon] Den sista propagandismens begraf-
nings-fest. Eller en profan blick på Napoleon, fran-
ska nationen och vår närvarande tid. Historiskt-
politiskt fragment af en f.d. Bonapartist. Sthlm, P. 
Sohm, 1815. 8:o. viii,97,(1 blank,1) s. Tagen ur 
band. Lös i häftningen på sina håll. Det avslutande 
rättelsebladet lagerfläckigt.  *750

59. [Napoleon] Europas slut-liqvid med kejsar Na-
poleon. Öfversättning. Sthlm, C. Delén, 1813. 8:o. 
28 s. Tagen ur band.  *500

60. [Napoleon] Frågor af Napoleon, beswarade 
af Echo. Fri öfwersättning. Sthlm, Marquardska 
tryckeriet, 1813. 4:o. (3) s. Oskuren. Har varit vikt. 
Med Johan af Nordins stpl.  *600
Svensk och fransk parallelltext. Johan af Nordin (1746-1823) 
var en av Gustav iii:s närmaste rådgivare under kungens sena-
re regeringsår. Han var även bruksägare och hade ett mycket 
stort bibliotek, där böckerna bara undantagsvis var inbundna.

61. [Napoleon] TÖRNEBLAD, B. J. Tiden och 
Bonaparte. Ett politiskt fragment. Sthlm, F. Ceder-
borgh, 1814. 8:o. 48 s. Häftad i brunt omslag med 
prydligt handskriven titel. En fläck i yttermargin-
alen på s. 27-44. Med J. A. Almquists stplr.  *1250
Om B. J. Törneblad skriver Hammarsköld att ”han hade en 
sällsynt förmåga att verka på mängden af läsare; med värma 
förenade han ett lättfattligt och likväl vårdadt framställn-
ingssätt.” Han var även utgivare av tidningen ”Nya posten” 
och är kanske annars mest känd för att år 1810 ha publicerat 
dikten “Räfvarne” riktad mot Axel von Fersen och den tän-
dande facklan till det upplopp som kostade denne livet.



62. OBBARIUS, L. V. Enkla reglor för praktisk 
skogsskötsel. Till skogvaktarens och den mindre 
skogsegarens tjenst. Sthlm, J. W. Lundberg, 1852. 
12:o. 69,(1 blank,1) s. Samtida hfrbd med sparsamt 
guldornerad rygg och blåstänkta snitt. Små mask-
angrepp nedtill på falsarna. Bra inlaga.  *1250
En andra upplaga utkom 1857. Wilhelm Obbarius (1823-
85) var son till skogsforskaren Carl Ludwig Obbarius (1780-
1860). Den senares biograf, Bengt Brynte, menar att boken 
kanske tillkom i samarbete mellan far och son.

63. (ODEL, A.) De makalöse högstsalige konun-
garnas, konung Gustav Adolphs och konung Carl 
den tolftes rop, ifrån de dödas rike til hieltinnan 
Swea, wid slutet af des riksdag 1741, då kriget 
förkunnades mot czaren af Ryssland. Hördt af en 
herde, som då han med några af sina likar, warit be-
grepen uti tal om krig och frid, blifwit oförmodeli-
gen dit och dän förd, och sedan wid sin återkomst 
önskar sitt fädernesland lycka til i förestående och 
nu påbegynta krig. Sthlm, C. J. Röpke, (1741). 4:o. 
(32) s. Tagen ur band och insatt i ett marmorerat 
omslag. Gamla grönstänkta snitt. Sista bladet med 
liten ljus fläck.  *4000
Inledningsdikten undertecknad Celadon med A och O mar-
kerat mindre. Avslutas med ”Herdarnas frögde-skall och lyck-
önskan” på de tre sista sidorna. Två olika upplagor finns.

64. (PFUEL, E. von) Autentik berättelse om franska 
arméens återtåg från Moskau i oktober och novem-
ber 1812. Öfversättning. Sthlm, Elméns och Gran-
bergs tryckeri, 1813. 8:o. 30,(2) s. Häftad i samtida 
ngt fläckigt gråpappersomslag. En del bläckkludd 
på titelbladet. Enstaka småfläckar.  *600
Översatt från det tyska originalet som utkom samma år. Det 
avslutande bladet med ”Lista på fångne generaler af franska 
arméen”.

65. PIPER, C. F. Tal, hållit för kongl. svenska 
Vetenskaps academien, af præsidenten i kongl. 
Cammar-collegio samt riddaren och commendeur-
en av kongl. maj:ts orden, herr grefve Carl Fredrik 
Piper, då han lade af sit derstädes förda præsidium, 
den 27 april, år 1751. Sthlm, L. Salvius, (1751). 
8:o. 14 s. Med en grav. titelvinjett. Häftad och  
oskuren. Enstaka lagerfläckar. Ngt nött i margin-
alerna.  *450
Med svar av Pehr Wargentin. En hyllning till Fredrik i med 
anledning av dennes död. Carl Fredrik Piper (1700-70) hade 
redan nio år gammal inskrivits vid Uppsala universitet. Han 
blev sedermera president i Kammarkollegiet och ledamot av 
Vetenskapsakademien. Han var en av de stora köparna på 
svenska bokauktioner från 1730-talet och framåt.

66. PIPER, C. F. Tal, hållit för kongl. svenska 
Vetenskaps academien, af præsidenten i kongl. 
Cammar-collegio samt riddaren och commendeur-
en av kongl. maj:ts orden, herr grefve Carl Fredrik 
Piper, då han lade af sit derstädes förda præsidium, 
den 27 april, år 1751. Sthlm, L. Salvius, (1751). 
8:o. 14 s. Med en grav. titelvinjett. Tagen ur band. 
Enstaka lagerfläckar.  *400
Med svar av Pehr Wargentin. En hyllning till Fredrik i med 
anledning av dennes död. Carl Fredrik Piper (1700-70) hade 
redan nio år gammal inskrivits vid Uppsala universitet. Han 
blev sedermera president i Kammarkollegiet och ledamot av 
Vetenskapsakademien. Han var en av de stora köparna på 
svenska bokauktioner från 1730-talet och framåt.

67. ROCHEFOUCAULD, (d’ENVILLE, L. A. de) 
la. Tal, hållet för kongl. Vetenskaps academien, den 
23 augusti 1769, [...] då han intog sitt rum i acad-
emien, såsom utländsk ledamot. Sthlm, L. Salvius, 
1769. 8:o. (2),30 s. Med en inklistrad grav. titel-
vinjett. Tagen ur band. Gamla rödstänkta snitt. En 
fuktrand i övre marginalen på s. 1-17.  *750
Med svar av John Jennings. På franska och med en svensk 
översättning av talet på s. 13-24.

68. (ROSENHEIM, W. von) Drottning Öda, eller 
Auda, den grundrika. Tragedi, på vers, i fem acter: 
med musik, balletter, och sång. Swenskt original. 
Sthlm, F. Cederborgh & comp., 1816. 8:o. 57 s. 
Häftad i nött och lagerfläckigt samtida gråpappers-
omslag med trasig rygg och gammal handskriven 
titel på främre omslaget. Ganska lager- och små-
fläckig. Några bläckfläckar på s. 45-46.  *600
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 205. Med tryckt 
dedikation till Hedvig Elisabeth Charlotta. Wilhelm von 
Rosenheim (1755-1822) var diplomat och skrev både vers och 
dramatik.

69. (RUDENSCHÖLD, C.) En skälig critique, 
anstäld til et försök, i anledning af en nyligen ut-
kommen öfwersättning. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
1755. 8:o. 14 s. Tagen ur band. Titelbladet loss. 
Genomgående fuktrand och med en liten fläck på 
titelsidan.  *500
Gäller Dalins översättning av ”Herr Montesquious Tankar öf-
wer orsakerne til de romares wälde och fall”. I skriften påpe-
kas några klumpiga formuleringar i översättningen, vilka följs 
av Rudenschölds egna förslag till hur översättningen skulle 
kunna förbättras.

70. (RÅLAMB, H. G.) Ceremonial, wid hans 
kongl. maj:ts wår allernådigste konungs konungs 
Gustaf then III:s hyllnings-act, som sker then 1:sta 
junii 1772. Sthlm, H. Fougt, 1772. 4:o. (8) s. Tagen 



ur band. Delvis med råkanter. Samtida anteckning 
på titelsidans nedre marginal att detta ex. var tänkt 
för slottskansliet.  *750

71. (RÖÖK, L. J. von) Anteckningar under en resa 
på Sicilien år 1823, af en svensk. Sthlm, S. Rumst-
edt, 1824. 4:o. 39 s. & 2 utvikbara litograferade 
plr. Häftad i samtida gråpappomslag med hand-
skriven titeltext på det främre. Ryggen skadad 
upp till. En överstruken namnteckning på insidan 
av främre omslaget, där det även återfinns blyerts-
anteckningar av Gunnar Johanson-Thor. Inlagan 
med råkanter och delvis lagerfläckig.  *2500
Exemplar med ända upp till sex planscher existerar, men anta-
let varierar mellan exemplaren. Planscherna är litograferade av 
C. Müller. Lars Jacob von Röök (1773-1867) var efter en mil-
itär karriär ambassadsekreterare hos greve J. G. De la Gardie i 
Madrid, därefter vistades han flera år i Italien och på Sicilien. 
Han studerade målning, arkitektur och antikviteter och blev 
sedermera hovintendent 1837. Han var sedan 1830 verksam 
vid Kongl. museum. I texten beskrivs bland annat flera av de 
minnesmärken Röök besökte under sin resa. De planscher som 
återfinns här är: ”Plan af den olympiske Jupiters tempel uti 
Agrigentum” och ”Charta öfver Syracusa”.

72. SANDEL, S. Tal, då kongl. Vetenskaps acade-
mien i underdånighet anhöll, och kongl. majestet 
i nåder täcktes emottaga academien, såsom prote-
ctor, den 19 augusti 1771 hållet af academiens då 
varande præses. Sthlm, L. Salvius, 1772. 8:o. (4) 
s. Med en inklistrad grav. titelvinjett. Tagen ur 
band. *400
Bergsrådet Samuel Sandel blev året efter adlad Sandels.

73. SCHEFFER, C. F. Tal, hållit för kongl. Veten-
skaps academien, vid præsidii afläggande, den 
2 augusti, år 1755. Sthlm, L. Salvius, 1755. 8:o. 
(2),14,(2) s. Med grav. titelvinjett. Tagen ur band 
och med röda snitt.  *400
Med ett svar från Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr 
Wargentin.

74. (SCHMITERLÖW, H. C.) Bref till en vän på 
landet från en vän i Stockholm. Sthlm, C. Delén, 
1809. 8:o. 31 s. Tagen ur band. Gamla blyertsno-
teringar upptill på titelsidan.  *500
Undertecknad ”Hilmer”. Henning Christian Schmiterlöw 
(1754-1813) var militär och skrev en del tillfällighetsdikt. 
Denna broschyr utkom med anledning av diskussionen om ny 
författning efter 1809-års statskupp.

75. SCHOUG, C. Handledning i skogsskötsel 
med 17 i texten intryckta träsnitt. (Täflingsskrift, 
belönad af Elfsborgs läns norra hushållningssäll-
skap). Visby, Gotlands allehandas tryckeri, 1878. 

8:o. 51 s. Med illustrationer i texten. Bra grönt 
klbd med mörkgrön titeletikett (Hedberg, 1923). 
Det gula tryckta och illustrerade omslaget med-
bundet. En liten biblioteksetikett upptill på det 
medbundna främre omslaget. Ren inlaga. B. Has-
selströms namnteckning. Ur Hjalmar Gustafssons 
bibliotek.  *900
Med en tryckt dedikation till ”Folkskolans barn”. Författaren 
var jägmästare och lärare i skogsskötsel vid Gotlands läns lant-
bruksskola.

76. SCHRÖDER, J. H. Kongl. Vetenskaps-so-
cieteten i Upsala. Dess stiftelse, utbildning och 
verksamhet. Berättelse. Uppläst i k. Vet. societens 
sammankomst d. 16 nov. 1844, då hans kongl. 
höghet hertigen af Upland såsom præses illustris 
tog sitt inträde. Uppsala, Leffler och Sebell, 1845. 
8:o. (2),34 s. Häftad och oskuren. Några svaga 
fuktränder mot slutet.  *900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 6670. Schröders historik 
utkom även i fransk översättning 1846. Bland annat behandlas 
Linnés lappländska resa på sidorna 10-11.

77. SCHULTZE, S. Tal om ungdomens upöfvande 
i landtbruk, hållit uti kongl. svenska Vetenskaps 
academien, vid præsidii nedläggande den 7 julii 
1750. Sthlm, L. Salvius, (1750). 8:o. 30 s. Med grav. 
titelvinjett. Grått pappbd från mitten av 1900-talet. 
Ryggen med pergamentskoning och ngt blekt. Bra 
inlaga. Ur Hjalmar Gustafssons bibliotek.  *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2171. En ny upplaga 
trycktes 1829. Med ett svar av Carl Ehrenpreus. ”Så länge en 
människa icke vet, at hon gör orätt, så länge kan ej hennes 
eftertanka falla på ändring och förbättring. [...] Sådant kan ej 
väntas af en almoge, utan at det igenom klara rön lägges dem 
för ögonen. Rön uträtta föga hos dem, hvilka med moders-
mjölken hafva insupit villfarelse, och försvara den såsom en 
gammal häfd.”

78. SCHÖNBERG, A. Svar, på den af kongl 
Vetensk. academien, för år 1763 framstälde frågan: 
Hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet sven-
skt folk årligen flyttar ur landet? Och genom hvilka 
författningar kan det bäst förekommas? Sthlm, L. 
Salvius, 1764. 8:o. 94 s. Häftad och oskuren. En-
staka fläckar och lagerfläckar. Andra hälften av ar-
betet ouppskuret. Titelsidan ngt solkig. Har varit 
utsatt för fukt och med några fuktfläckar i ytter-
marginalen på sina håll.  *800
Frågan om påstådd utvandring ur landet diskuterades flitigt 
inte minst i Vetenskapsakademien men avstannade snöpligt 
när siffror från Tabellverket visade att det inte stämde med 
verkligheten.



79. [Serafimerorden] Kongl. maj.ts nådiga instik-
telse-bref för des Seraphimer-ordens gille. Gifwit 
Stockholm i ordens-capitlet den 25 nov. 1787. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1794. 4:o. (8) s. Tagen ur 
band. Delvis lagerfläckig. Liten bläcknotering på 
titelbladet.  *350
Om Serafimerordens gille och dess ansvar för sjukhus och 
barnhus.

80. (SILVIUS, D.) Påminnelser angående succes-
sions-rättigheten i Sweriges rike/ samt det så kal-
lade souveraine wäldet/ upsatte i januarii månad 
1719. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1720. 4:o. (40) s. 
Tagen ur band. Gammal bläckpaginering. Med en 
del fuktränder, lager- och småfläckar.  *1750
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6846. Över-
sattes även till tyska. Titelvarianten med längre impressum. I 
arbetet, som var färdigskrivet i januari 1719, argumenterade 
för ett konstitutionellt statsskick istället för kungligt envälde. 
”Svenskt biografiskt lexikon” menar att Silvius ”kan beteck-
nas som ideolog för den tidiga frihetstidens Sverige” och att 
”S:s Påminnelser avspeglar tillfälliga maktintressen och tak-
tiska överväganden i situationen efter enväldets fall, men de 
uttrycker också principiella resonemang grundade i samtidens 
politiska teorier. S var beläst, bekant med naturrätten men ock-
så med kalvinistiska idéer om individens rättigheter och med 
engelska politiska förhållanden. Hans Påminnelser är märkliga 
därför att de i en större sammanhängande argumentering för 
första gången på sv språket formulerar centrala begrepp i det 
moderna politiska tänkandet: stat, nation, folk, ’ägande rät-
tighet’, ’frihet till sin person’, ’nationens välfärd’, despotisk, 
suveränitet.”

81. (SILVIUS, D.) Påminnelser angående succes-
sions-rättigheten i Sweriges rike/ samt det så kal-
lade souveraine wäldet/ upsatte i januarii månad 
1719. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1720. 4:o. (40) s. 
Stänkdekorerat pappbd med svart titeletikett (G. 
Christoferson). Mer eller mindre genomgående 
fuktfläck i övre marginalen. En del understryk-
ningar. Titelsidan ngt solkig. Med O. A. Odhelius 
namnteckning. Skrivpappersex. ur Kurt Winbergs 
samling.  *2500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6846. Över-
sattes även till tyska. Titelvarianten med kortare impressum. 
I arbetet, som var färdigskrivet i januari 1719, argumenter-
ade för ett konstitutionellt statsskick istället för kungligt en-
välde. ”Svenskt biografiskt lexikon” menar att Silvius ”kan 
betecknas som ideolog för den tidiga frihetstidens Sverige” 
och att ”S:s Påminnelser avspeglar tillfälliga maktintressen och 
taktiska överväganden i situationen efter enväldets fall, men 
de uttrycker också principiella resonemang grundade i sam-
tidens politiska teorier. S var beläst, bekant med naturrätten 
men också med kalvinistiska idéer om individens rättigheter 
och med engelska politiska förhållanden. Hans Påminnelser 
är märkliga därför att de i en större sammanhängande argu-

mentering för första gången på sv språket formulerar centrala 
begrepp i det moderna politiska tänkandet: stat, nation, folk, 
’ägande rättighet’, ’frihet till sin person’, ’nationens välfärd’, 
despotisk, suveränitet.”

82. Slaget vid Austerlitz den 2 december 1805; 
emellan fransmännen under Napoleon, och de 
förenade österrikarne och ryssarne under general 
Kutusow. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1842. 8:o. 
16 s. Häftad och oskuren. Några småskador upptill 
i marginalerna. Enstaka lagerfläckar.  *500

83. THOMAS SIMONSSON. Varnings-bref 
från biskop Thomas i Strengnäs till konung Carl 
Knutsson. Sthlm, J. Hörberg, 1837. 8:o. (8) s. Ljus-
brunt hklbd med handskriven titeletikett på främre 
pärmen. Missfärgad i marginalerna. De två första 
bladen ouppskurna. Med Trolleholms grav. exlibris 
och Carl Trolle-Bondes monogramstpl.  *1500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 908. Varningsbrevet av 
biskop Thomas är eventuellt författat 1438. Det är utgivet av 
Bror Emil Hildebrand efter en kopiebok i Riksarkivet. Enligt 
Linnström trycktes arbetet endast i några få exemplar.

84. THORILD, (T.). Om et stort tänkesätt emot 
wåld, list och partier. Til trycket befordrat af L. M. 
Philipson, och på des förlag. Sthlm, C. G. Cronland, 
1793. 8:o. 26,(2) blanka s. Häftad och oskuren i 
samtida hårt nött och trasigt gråpappersomslag. 
Loss i häftningen. Omslaget med fuktränder och 
handskriven titel i blåkrita. Några svaga över-
strykningar med blyerts på titelbladet. Avslutande 
bladen med svag fuktrand. Ur Stellan Arvidssons 
bibliotek.  *1800
L. M. Philipsons förord är daterat i Stockholm den 7 oktober 
1793. Stellan Arvidsson (1902-97) var litteraturhistoriker och 
författare. Han skrev flera arbeten om Thorild och var utgi-
vare av dennes ”Samlade skrifter”. Föreliggande exemplar är 
ett arbetsexemplar och har fungerat som förlaga vid sättningen 
av texten i ”Samlade skrifter”.

85. THORILD, (T.). Om uplysningens princip. 
Eller critik på en viss berömd afhandling i detta 
stora ämne. Til trycket befordrad af L. M. Philip-
son. Sthlm, C. G. Cronland, 1793. 8:o. 22,(2) s. Ta-
gen ur band och loss i häftningen. Titelbladet mkt 
lätt solkigt. Gammal förstärkning i inre marginalen 
på s. (2) och i det avslutande blanka bladet. Några 
svaga överstrykningar med blyerts på titelbladet. 
Ur Stellan Arvidssons bibliotek.  *1250
Thorilds kritik av Nils von Rosensteins ”Försök til en afhan-
dling om uplysningen” som lades fram 1789 och trycktes 
1793. Stellan Arvidsson (1902-97) var litteraturhistoriker och 
författare. Han skrev flera arbeten om Thorild och var utgi-



vare av dennes ”Samlade skrifter”. Föreliggande exemplar är 
ett arbetsexemplar och har fungerat som förlaga vid sättningen 
av texten i ”Samlade skrifter”.

86. Toffel-taktiken eller qvinnoväldet. Andra upp-
lagan. Sthlm, Z. Haeggström, 1816. 8:o. 46,(2) s. 
Tagen ur band med rester av en samtida marmore-
rad ryggremsa. Oskuren och med enstaka små-
fläckar samt revor.  *900
Sista opaginerade bladet med bokreklam. Någon första  
upplaga har, enligt Kungliga biblioteket, inte anträffats.

87. Toffel-taktiken eller qvinnoväldet. Andra upp-
lagan. Sthlm, Z. Haeggström, 1816. 8:o. 46,(2) s. 
Tagen ur band med rester av en samtida marmore-
rad ryggremsa. Helt loss i häftningen mellan s. 8 
och 9 och några tråkiga fläckar på s. 10-11.  *400
Sista opaginerade bladet med bokreklam. Någon första  
upplaga har, enligt Kungliga biblioteket, inte anträffats.

88. (TÖRNEBLAD, B. J.) Fribref till de emot ke-
jsar Napoleon krigande bläckhorns-hjeltar. Sthlm, 
F. Cederborgh, 1814. 8:o. 40 s. Häftad och oskuren 
i samtida gråpappersomslag. Nött ytterst i margin-
alerna.  *1000
Bengt Johan Törneblad, (1782-1820) var författare och publi-
cist. Efter studentexamen och ett försök på ämbetsmannaban-
an utgav han under åren 1810-12  Nya posten”, där han i 
fabeln “Räfvarne” insinuerade, att tronföljaren Karl August 
förgiftats vilket anses ha underblåst de folkstämningar som 
kulminerade i Fersenska mordet. Törneblad verkade även 
som översättare av samtida tysk litteratur och utgav en mängd 
småskrifter, bland annat mot Grevesmöhlen.

89. (WALL, R. & SÄFSTRÖM, A.) Mamsell 
Garibaldi eller inga herrar! Inga herrar! Skämtsamt 
upptåg i en tablå af Valeur et komp. Uppfördt å 
theatern i kongl. Humlegården. Sthlm, Hörberg-
ska boktryckeriet, 1859. Liten 8:o. 18 s. Ngt nött 
marmorerat pappbd från början av 1900-talet med 
svart titeletikett. Blyertsanteckningar på titelsidan. 
Med G. A. Kyhlbergers grav. exlibris. Saknar ett 
blad med bokannonser på slutet.  *1250
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 384. Enligt anteck-
ningen ett ”skämt med fröken Josephine Deland och hennes 
förslag till pensionsanstalt för lärarinnor”. Josephine Deland 
(1814-90) var dotter till dansmästaren Deland och fransklärare 
i Stockholm. Hon deltog i grundandet av Svenska lärarinnor-
nas pensionsförening 1855 och var en tidig kvinnosaksaktiv-
ist, vilket ledde till många påhopp i samtiden och föreliggande 
skrift är ett exempel på detta.

90. WALLIN, J. O. & GEIJER, E. G. Emmas 
minne. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1837. 8:o. 6 
s. & 1 tryckt notblad. Häftad med samtida glättad 

svart ryggremsa. Inlagan ngt lagerfläckig och med 
ett par små fläckar. Samtida tillskrift: ”Friherrin-
nan Berzelius”. Med Kungliga bibliotekets duplett-
stpl.  *2000
Avser Emma Maria Augusta Cederström, född Arfvedson, som 
24 år gammal avled den 11 november 1837. Hon var gift med 
premiärlöjtnanten vid flottan, C. E. Cederström. Texten skrevs 
av Johan Olof Wallin och musiken komponerades av Erik Gus-
taf Geijer. J. J. Berzelius var sedan 1835 gift med Elisabet Jo-
hanna, född Poppius, (1811-84).

91. WALLIN, J. O. Första svenska bethelflaggan in-
vigdes vid Stockholms sjömanna-sällskaps allmän-
na sammankomst på Börsen den 7 mars 1838. Af 
sällskapets ledamot. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 
1838. 8:o. 15 s. Häftad i gult, ngt solkigt och nött, 
tryckt omslag. En fuktrand i det nedre, yttre hör-
net. Ur Robert Murrays bibliotek.  *500
”Säljes till förmon för Stockholms sjömanna-sällskap”. 
Betelflaggor hissades ombord på s.k. betelskepp där offentliga 
gudstjänster förrättades för sjöfolk.

92. WALLIN, J. O. Helsning och farväl till Adolf 
Fredriks församling, sjette söndagen efter påsk 
1813 och 1818. Sthlm, O. Grahn, 1818. 8:o. 48 s. 



Häftad. Ryggen nött. Delvis lagerfläckig. Litet nagg 
i yttre marginalen på de första bladen.  *450
På sista sidan återfinns dikten ”Vid nedgåendet från predik-
stolen”.

93. WALLIN, J. O. Hvad säger du om dig sjelf? En 
betraktelse öfver högmässo- och aftonsångs-texten 
4de söndagen i adventet. Sthlm, Hörbergska bok-
tryckeriet, 1838. 8:o. 32 s. Tagen ur band.  *400
På s. 31-32 återfinns den av Wallin skrivna ”Arbetarens sång 
i olyckstiden. (Sjunges som: Oss christna bör tro och besinna 
&c.)”.

94. WALLIN, J. O. Predikan på klago-dagen de 
29 april 1818 hållen i Adolf Fredriks kyrka. Sthlm, 
O. Grahn, 1818. 8:o. 28 s. Häftad och småsolkig. 
Sista arket loss.  *500
Avslutas med en dikt: ”Hell konung!”. Med anledning av Karl 
xiii:s begravning.

95. WALLIN, J. O. Qvinnans ädla och stilla kal-
lelse. Predikan på Mariæ bebådelsedag 1827. 
Sthlm, J. Hörberg, 1827. 8:o. 24 s. Tagen ur band. 
Gamla stänkta snitt. Obetydliga lager- och små-
fläckar. Snävt skuren i yttermarginalen.  *300
De egenskaper som framhålles är: ”Ren och hjertlig fromhet, 
anspråkslös och oförställd blygsamhet, vis och huld sakt-
modighet, öm och grannlaga uppmärksamhet och allt för-
sakande och allt uthärdande kärlek.”

96. WALLIN, J. O. Religionens warning mot tidens 
willfarelser. Christelig predikan, på åttonde sönda-
gen efter h. trefaldighets 1817, enligt fleras begäran 
till trycket lemnad. Sthlm, O. Grahn, 1817. 8:o. 24 
s. Häftad. Ngt lagerfläckig i början och på slutet. 
Litet nagg i yttre marginalen i början.  *600
Avslutas på s. 23-24 med den av Wallin skrivna ”Den all-
estädes-närwarande. (På tyska melodien: Sollt’ ich meinen 
Gott nicht fingen.)”.

97. WALLIN, J. O. Tal hållit vid Svenska bibel-
sällskapets första allmänna sammankomst på Stora 
Börs-salen den 27 aprill 1816. Sthlm, S. Rumstedt, 
1816. 8:o. 23 s. Häftad. Ryggen nött. Lite solkig 
och ganska lagerfläckig. Det sista bladet nästan 
loss.  *350

98. (WALLIN, J. O.) Vår vän sofver! Betraktelse 
på 24de söndagen efter heliga trefaldighets 1836 
i Stockholms Storkyrka af församlingens pastor. 
Andra upplagan, med tillägg. Sthlm, J. Hörberg, 
1837. 8:o. 32 s. Tagen ur band och lätt brun- 
tonad.  *400

Första upplagan utkom 1836. Avslutas med tre separata dik-
ter: ”Blick till grafwen”, ”Föräldratanke wid en liten älsklings 
graf” och ”Blick till himmelen”.

99. [Wallin] SCHRÖDER, J. H. Johan Olof Wal-
lin Svea rikes erkebiskop. Minnesteckning. Uppläst 
i kongl. Vitterhets- historie- och antiquitets-akad-
emiens sammankomst den 18 januari 1842. Up-
psala, C. A. Leffler, 1856. 8:o. (4),52,(2 blanka) s. 
Häftad och oskuren i trasigt samtida gult omslag 
med en anteckning om titeln i blyerts på det främre. 
Ryggen defekt. Bra inlaga. Ur Robert Murrays 
samling.  *600
Sannolikt en särupplaga ur författarens ”Samlade skrifter” 
från samma år. En tidigare upplaga utkom 1846 och uppsatsen 
översattes även till norska detta år. På s. 49-52 återfinns utdrag 
ur läkaren D. Ekelunds redogörelse för Wallins sjukdom och 
död.

100. ÖBERG, E. Den praktiske landtmätaren. An-
visning att fullkomligt på egen hand uppmäta och 
afväga egor, beräkna höjder samt mäta plana och 
solida figurer. Med 55 figurer i träsnitt. Sthlm, S. 
Flodins boktryckeri, 1869. 12:o. 41 s. Med illust-
rationer i texten. Tagen ur band. Enstaka lager-
fläckar. Några solkfläckar på s. 20-21. Från Åhs 
sockenbibliotek.  *750
En andra upplaga utkom 1873. Öberg var även författare till 
”Sveriges läkedomsväxter” och ”Den lilla växtläkeboken” 
samt några smärre skaldeförsök. Sedermera var han utgivare 
av ”Eskilstuna allehanda”, ”Hedemora tidning”, ”Torshälla 
veckoblad” och ”Friskytten”.


