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Denna cyberkatalog presenterar 100 nykatalogiserade 
småskrifter från tre sekler. Den äldsta skriften är från 
1638 och den yngsta från 1873. Här finns som vanligt 

en hel del äldre dramatik och vitterhet med verk av bland andra 
Creutz, Lenngren, Lidner och Nordenflycht, liksom ett stort 
urval praktiska handböcker om allt från hur höns och gäss föds 
upp till hur stål härdas på bästa sätt. Några skrifter om måleri, 
teckning och lackning tillhör också denna grupp.

I urvalet återfinns en intressant upplaga av Kielfreden 1814, 
dramat Föreningen som rör denna freds resultat i form av unionen 
med Norge, Lindahls minnesord över lappmarksmissionären 
Pehr Fjellström och Edelcrantz över änkedrottningen Lovisa 
Ulrika samt Sahlstedts över kompositören Johan Helmich 
Roman. I samma kategori finns ett exemplar av Böttigers Till 
konung Gustaf III:s minne, vilket tillhört Ebba Bonde som 
växte upp vid det gustavianska hovet. Två skrifter om Stanislaw 
Leszczynski är från 1730-talet, då han återigen befann sig i 
storpolitiken och nyhetsflödet. 

Med vänliga hälsningar! 

mats rehnström



1. (ADLERBETH, G. J.) På hans maj:ts konungens 
höga krönings-fest underdånigst af sällskapet Utile 
dulci. Sthlm, H. Fougt, 1772. 8:o. (8) s. Tagen ur 
band. Lös i ryggen. Enstaka lagerfläckar. Fuktfläck-
ar i marginalerna.  *650
Debuten. På vers. Adlerbeth deltog samma år i Utile dulcis an-
tologi ”Vitterhets-nöjen”.

2. [Alströmer] KRYGER, J. F. Åminnelse-tal öfver 
framledne commerce-rådet och riddaren af kongl. 
Nordstjerne orden, samt kongl. Vetenskaps acad. 
ledamot, välborne herr Jonas Alströmer, hållit för 
kongl. Vetensk. academien den 16 sept. 1761 af des 
medlem. Sthlm, L. Salvius, 1761. 8:o. 40 s. Med 
grav. titelvinjett. Tagen ur band. Enstaka lager- och 
småfläckar. Titelbladet lätt bruntonat och med liten 
lagad reva vid ryggen.  *750
Den graverade vinjetten på titelbladet med devisen ”För efter-
kommande”. Kryger var kommissarie i Manufakturkontoret.

3. (ARSENIUS, G.) Tal, öfwer ofrälsemanna saknad 
och uprättelse, af en ofrälseman, til sine likar och 
theras riksdags-fullmägtige. Sthlm, C. Stolpe, 1771. 
4:o. (7) s. Tagen ur band. Aningen snävt skuren i 
nedre marginalen. Lite lagerfläckig, mest i övre 
marginalen. Ur Kurt Winbergs bibliotek.  *500
Bring Rättegångshandlingar 350:30. Ett av de många inläggen 
med anledning av Jonas Hallströms ”En adelsmans tankar” 
1770.

4. (BANÉR, ANNA) Kärleks-händelser emellan 
herr Eric Gusstafson Stenbock och fru Malin Stens-
dotter Sture till Hörningsholm. År 1573. Sthlm, B. 
Nestius, 1828. 8:o. 16 s. Tagen ur band och insatt i 
lite nött blått omslag från slutet av 1800-talet med 
handskriven titel på framsidan. Några svaga bläck-
stänk i övre marginalen på titelsidan.  *1000
En tidigare upplaga utkom 1752. Efter mosterns Sigrid Stures 
berättelse uppsatt av Anna Banér, vars egen handskrift lär 
ha funnits på Hörningsholm. Utgivaren har följt en avskrift 
ombesörjd av Beata Stenbock. Om utgivarskapet till 1752-års 
upplaga har tvistats, antingen är det Olof von Dalin eller Bengt 
Bergius. Händelsen väckte stor uppseende i samtiden och Jo-
han iii bestraffade paret med vissa indragna gods men de fick 
återvända från Danmark där de gift sig trots att Stenbocks mor 
motsatt sig deras giftermål eftersom brudparet var kusiner.

5. BELLMAN, C. M. 36 hittills otryckta sånger. 
(Efter ett nyligen funnet manuskript). Söderhamn, 
J. Hamberg, 1853. 8:o. iv,44 s. Enkelt mörkgrönt 
hklbd med guldornerad rygg (Ellbe bokbinderi, 
Hässleholm). Med Börje Forsbergs exlibris. Bra ex-
emplar.  *750
En samtida anteckning i ett annat exemplar av boken som an-
tikvariatet har haft meddelade att ”införandet af n.o 15 ibland 
Bellmans arbeten är ett temligen groft misstag, då det från 
äldsta tider varit kändt såsom Hallmans och äfven är infördt 
bland hans samlade skrifter”.

6. (BERGKLINT, O.) Välgörandet. Skalde-dikt. 
Belönt af sällskapet Utile dulci. Sthlm, H. Fougt, 
1774. 8:o. (6),34 s. Tagen ur band. Gamla stän-
kta snitt. Titelbladet och sista sidan lätt solkiga. 
Spridda lagerfläckar och en lite större fläck i yttre 
marginalen på s. 13-14.  *650
Äreminne på vers över Ostindiska kompaniets f.d. direktör 
Claes Grill. Utile dulci utlyste 1772 en tävling över detta ämne. 
Bergklint var den enda som lämnade ett bidrag, trots att sälls-
kapet 1773 ytterligare förlängde tävlingstiden.

7. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkesod-
lingen under år 1859, afgifven till Sällskapet för in-
hemsk silkesodling, den 31 december 1859, af säll-
skapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Norstedt 
& söner, 1860. 8:o. 19 s. Häftad i samtida grön 
ryggremsa. Några vikta hörn och lite stött nederst 
på ryggen.  *500
Jämför Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Säll-
skapets årsberättelser utgavs åren 1831-79. Sällskapet med-
delar bland annat att de från Gotlands hushållningssällskap 
övertagit ansvaret för den vid Visby anlagda mullbärsträdplan-
teringen och silkesmaskodlingen. De förhandlades dessutom 
om utvidgad verksamhet på platsen. Årsberättelsen innehåller 
även en i tabellform gjord översikt av alla de mullbärsplantor 
som utdelats av sällskapet perioden 1832-59 och vilka som 



emottagit dem. De stora mottagarna var försöksodlingarna 
i Visby, Borgholm, på Gripsholm, Haga, Visingsö och Om-
berg. Dessutom uppräknas en mängd mindre mottagare bland 
privatpersoner runt om i landet.

8. Berättelse om mulbärsplanteringen och silkesod-
lingen under år 1872, afgifven till Sällskapet för in-
hemsk silkesodling, den 31 december samma år, af 
sällskapets förvaltnings-utskott. Sthlm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1873. 8:o. 22,(2 blanka) s. Häftad i 
samtida grön ryggremsa. Mycket fint ex.  *400
Jämför Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2331. Sälls-
kapets årsberättelser utgavs åren 1831-79. Med redogörelser 
för försöksplanteringarna vid Haga, Bellevue, Gripsholm, 
Borgholm och på Gotland. Det berättas även att sällskapet 
ställde ut på konst- och industriutställningen i Köpenhamn. 
Gillis Bildt var sällskapets ordförande och bland styrelsemed-
lemmarna kan nämnas L. Meijerson, O. Fahnehjelm, C. A. 
Westerstrand och H. Fåhræus.

9. BLANCHE, A. Magister Bläckstadius eller gif-
termåls-annonsen. Lustspel i två akter med sång. 
Uppfördes för första gången å kongl. Djurgårds-
theatern den 6 september 1844. Sthlm, L. J. Hjerta, 
1846. 12:o. 48 s. Häftad och oskuren i tryckt gult 
omslag. Ryggen lite skadad nedtill. Bruntonad och 
med en del ljusa fuktfläckar.  *500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 313. En andra 
upplaga utkom 1848 och den tredje 1860. Utgavs av Albert 
Bonniers förlag och har ett inledande serietitelblad med tex-
ten ”Theaterstycken af August Blanche” samt samma titel med 
ordningssiffran 1 på främre omslaget. Föreliggande arbete var 
det första av tio utkomna häften. Är en bearbetning av ”April-
narrerne” och ”Et eventyr i Rosenborghave” av J. L. Heiberg. 
Andra akten utspelar sig i Humlegården i Stockholm.

10. BONG, J. M. Lilla swarfwarboken. Anwisning 
för menige man att sjelf förfärdiga den enkla swarf-
stolen jemte behöfliga patroner och werktyg, samt 
derå swarfwa, slipa och polera arbeten af trä, horn 
och ben; äfwensom att förfärdiga slängkammar 
och skrufbultar till snedtyg. Sthlm, S. Flodin, 1871. 
12:o. 20,(4) s. Häftad och ouppskuren i tryckt 
gulbrunt omslag. Något bruntonad. De två sista 
bladen slarvigt uppskurna. Bra ex.  *900
Utkom som nr 70 i Flodins serie ”Almännyttigt handbib-
liotek”. De avslutande opaginerade sidorna med reklam för 
andra arbeten i serien. Den flitiga Bong hade i denna serie 
redan författat ”Lilla målareboken”, ”Lilla byggmästaren”, 
”Lilla murareboken” samt ”Redskapsfabrikanten på landet”.

11. (BRAUNER, B. J.) Til Svea rikes höglofliga 
ständer, i början af riksdagen år 1751. Sthlm, L. 
Salvius, (1751). 4:o. (4) s. Tagen ur band. Aningen 
solkig och med lätta vikspår.  *400
Bring Riksdagshandlingar s. 41. På vers.

12. Bref från en sjöfarande til hans gode vän. Göte-
borg år 1797. U.o., u.å. 8:o. 32 s. Häftad, oskuren 
och ouppskuren med bindgarn vid ryggen. Titel-
bladet lätt solkigt med ett brunt fläckstråk nedtill. 
Enstaka fläckar, t.ex. en samling fuktfläckar i ytter-
marginalen på de sista sidorna.  *400
Med förord på danska. Breven är undertecknade ”Nils B–” 
och ställda till ”m.k.b.” [=min käre broder]. Enligt förordet 
var de skrivna till en norsk sjöman. De är författade i en re-
ligiös-moraliserande ton mot ett utsvävande levnadssätt bland 
sjömän. Kungliga bibliotekets exemplar har en anteckning att 
restupplagan av denna skrift tillhörde Carolina Beckman som 
var sondotter till sjökaptenen Christian Beckman från Värm-
land och att han gissningsvis var författaren.

13. Bref, innehållande förslag til bot för det länge 
öfwerklagade ämbetsmanna-wäldet, skrifwit ifrån 
Wisings-ö af Philanthropus. Sthlm, P. Hesselberg, 
1770. 4:o. (8) s. Häftad och oskuren med gammal 
blå ryggremsa. En skur bläckstänk i yttre margin-
alen på s. 3-4. Med Joh. Ax. Almquists stpl.  *500
Bring Rättegångshandlingar 350:20. Brevet är daterat på Vis-
ingsö den 1 januari 1770. Ett av de många inläggen med anled-
ning av Jonas Hallströms ”En adelsmans tankar” 1770.

14. (CALDERON, P.) Den värdige medborgaren, 
eller rättvisan är för alla; drame, i fem acter. Af 
herr D. G. Björn. Första gången upförd, på Sven-
ske comiske theatern i Stockholm, den 22 februarii 
1789. Sthlm, A. Zetterberg, (1789). 8:o. (4),112 s. 
Häftad med ryggremsa i samtida gråpapper. Något 
lagerfläckig och med flera lite starkare fläckar. In-
ledningsvis med fuktfläckar. Sista bladet ngt solkigt 



och med ett hål i yttermarginalen. C. S. Steenhoffs 
(?) namnteckning på titelbladet.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 147-48. Denna 
fria översättning är gjord av D. G. Björn efter en fransk imita-
tion med namnet ”Le paysan magistrat” av Collet d’Herbois. 
Rollförteckningen innehåller noggranna uppgifter om de olika 
rollfigurernas klädedräkter.

15. CARLQVIST, C. J. Landtmanna-almanacka. 
Sthlm, A. Gadelius, 1816. 8:o. (4),84 s. Vacker 
träsnittsvinjett på titelbladet. Tagen ur band. Gam-
la stänkta snitt. Enstaka fläckar. De två sista bladen 
lite snävt skurna i övre marginalen.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 78. Utformad som 
en hjälpreda för lantbrukaren över årets tolv månader.

16. CREUTZ, G. P. Atis och Camilla. Skaldedigt 
i fem sånger. Sthlm, (J. C. Holmberg, 1792). 8:o. 
Grav. titelblad,3-45,(3 blanka) s. Häftad och os-
kuren i nött och lite solkigt samtida gråpappoms-
lag. Omslagsryggen bortnött. Lös i häftningen och 
s. 17-18 och 31-32 helt loss. Liten marginalreva på 
s. 23-24 och några andra obetydliga nagg. Spridda 
småfläckar. Blekt svårläst namnteckning från 1805 
på omslagets insida.  *3000
Med det av E. Åkerland graverade titelbladet. Dikten pub-
licerades första gången i andra delen av Tankebyggarordens 
”Witterhetsarbeten” 1762 och trycktes första gången separat 

1781. Förläggare för denna andra separata upplaga var J. S. 
Ekmansson som hade sin bokhandel på Norrbro i Stockholm. 
Normalt saknar denna upplaga, som här, uppgift om tryckare, 
men det finns ett fåtal exemplar där den uppgiften bevarats på 
ett tryckt titelblad, som nästan alltid är ersatt av det graverade.

17. [Dahlberg] Kongl. may:tz fortifications ordning/ 
hwarefter fortifications-arbetet wid fästningarne 
böhr drifwas och wederbörande där wid skole haf-
wa sig at regulera och rätta. Gifwen Stockholm den 
3 julii, 1695. Sthlm, Kongl. booktryckerijet hoos 
sal. Wankijfs änckia, (1695). 4:o. (55) s. Tagen ur 
band och med gamla röda snitt. Några småfläckar, 
bl.a. i nedre inre hörnet mot slutet. Genomgående 
nära skuren i övre marginalen och ibland in i  
översta textraden men utan egentlig betydelseför-
lust.  *1500
Den första svenska fortifikationsförordningen. Den utar-
betades av Erik Dahlberg och förblev gällande i mer än hundra 
år.

18. (DARELIUS, P. E.) Fastelags-ris för Hatten år 
1769. [=rubrik]. Sthlm, C. Stolpe, 1769. 4:o. (4) 
s. Tagen ur band. Med fuktränder i övre och yttre 
marginalen och en mindre bläckfläck i övre margi-
nalen.  *800
Versifierad följdskrift till Olof Kexéls tidning ”Hatten” som 
utkom med elva nummer 1768-69, se Lundstedt ”Sveriges pe-
riodiska litteratur” i:125.

19. (DE VYLDER, C. L.) Kort underrättelse om 
sättet att måla orientaliskt snabbmåleri. Norr-
köping, Östlund & Berling, 1843. 8:o. 10,(2) s. 
Häftad i tryckt något solkigt omslag. Lite lager-
fläckig.  *1750



Med ett företal av De Vylder daterat i Norrköping den 26 sep-
tember 1843: ”Denna korta underrättelse om det orientaliska 
snabbmåleriet är endast ämnad åt mina elever såsom ett åter-
upprepande af hvad de förut lärt. Man må icke tro, att man af 
en blott beskrifning kan inhemta konsten; men med 8 timmars 
undervisning och detta sammandrag, kan äfven den i ritning 
och målning helt och hållet oerfarne verkställa de vackraste 
målningar på papper, träd, siden, sammet, stramalj, marmor 
och alabaster.” Om material, beredning av färg, blandning och 
sättet att måla blommor. Carl Louis De Vylder var språklärare 
och undervisade uppenbarligen även i måleri. Han var far till 
xylografen och fotografen Louis Charles De Vylder.

20. (DJURBERG, J.) Ethundrade nya utwalda gå-
tor på rim. Til ro och tidsfördrif, samt eftertankans 
upöfwande sammansatte. Jämte gåtornas uttyd-
ning. Uppsala, J. Edman, 1769. 8:o. (32) s. Tagen 
ur band. Oskuren yttermarginal. Rätt så fläckig. 
Hårt solkig i yttermarginalen. En tejplagad reva i 
nedre marginalen på blad B1. Andra hälften med 
maskhål i nedre marginalen. Flera förbockningar i 
yttre marginalen och några tillskrifter, t.ex. ”vack-
ert” vid gåtan nr 90 och ett stort blått ”W” vid nr 
17.  *1000
De sista fem sidorna innehåller gåtornas lösningar.

21. Echo til det begjärliga odet öfver herrar riksens 
råds intagande den 27 julii 1771. Sthlm, P. Hessel-
berg, 1771. 4:o. (4) s. Tagen ur band. Svaga veck. 
Enstaka lagerfläckar.  *300
På vers. Till Gustav iii:s ära och med förhoppningar om slut på 
de dagar ”då fräckhet under frihet smyges”. Anonymt svar på 
Roland Martins ”Ode” 1771, vilket trycktes om flera gånger 
och fick sammanlagt nio olika följdskrifter enligt Eugène 
Lewenhaupt i ”Samlaren” 1882.

22. [Edelcrantz] CLEWBERG, A. N. Sorge-tal, 
öfver högstsalig hennes kongl. majestät enke-
drottningen, Lovisa Ulrica, hållit i Åbo academies 
öfre lärosal den 30 oct. 1782. Åbo, J. C. Frenckells 
enka, (1782). 4:o. (2),54 s. Häftad i svart samtida 
ryggremsa och svarta snitt. Enstaka lagerfläckar. 
Titelbladet och andra bladet bruntonade och med 
flera fuktränder. De sista sidorna något brunton-
ade. Pappersfel i nedre hörnet på s. 37.  *2000
Författaren adlades Edelcrantz.

23. [Edelcrantz] LAGERBJELKE, G. Tal öfver 
presidenten i kongl. maj:ts och rikets Kommerse-
kollegium, direktören i kgl. Landtbruks-akademien, 
kommendören af kongl. maj:ts Nordstjerne-orden, 
en af de aderton i Svenska akademien, ledamoten af 
kongl. Vetenskaps-akademien samt af alla de öfrige 
kongl. akademierne i Stockholm, ledamoten af flere 

utländska lärda och vittra samfund, högvälborne 
friherre, herr Abraham Niclas Edelcrantz, den 7 
april 1821, då dess friherrliga vapen krossades. 
Andra upplagan med rättelser och tillägg. Sthlm, 
H. A. Nordström, 1821. 8:o. 32 s. Samtida mörk-
grönt skinnryggbd med oxiderade pärmbårder. Bra 
inlaga men med en mindre rostfläck i texten på s. 
30-31.  *1500
Abraham Niclas Edelcrantz (1754-1821) var född Clewberg 
och son till professorn i Åbo Carl Abraham Clewberg. Han 
blev under studietiden i Åbo vän med Johan Henrik Kellgren 
och var delaktig i sällskapet Aurora och Utile dulci. Han var 
litterärt verksam och anställdes av Gustav iii som kunglig 
sekreterare och administratör vid Kongl. teatern, som han 
kom att ansvara för fram till dess han 1813 utnämndes till 
president i Kommersekollegium. Han var även verksam som 
affärsman och tekniker, ägde Eldkvarn i Stockholm och kon-
struerade telegrafer. Edelcrantz var ledamot av alla akademier-
na i Stockholm.

24. EHRENSTEEN, E. P. (?). Oförgripeliga bewis 
emot adelens rättighet öfwer skatte-gods, förfat-
tade af kongl. rådet och cantzli-rådet Edvard Phil-
ipsson Ehrensten. Jämte bihang, af Åke Rålambs 
deduction, huru stora landtougs-gjärden olagligen 
gådt från kronan under frälset. Sthlm, L. Wenn-
berg, 1769. 8:o. (4),108 s. Tagen ur band. Gamla 
stänkta snitt. Delvis med råkanter. Enstaka fläckar, 
t.ex. ett par små smutsfläckar på s. 88-90. Med G. 
Wedenbergs namnteckningar på titelbladet.  *1000
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 7559: ”Eh-
rensténs bevis äro upsatte i dr. Christinas sednare regements 
år, och Rålambs deduction vid pass år 1685”. Utgiven av Jo-
nas Hallström. Varianten med ”tryck” i stället för ”tryckt” i 
impressum. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver ”Man har 
ansett E. som författare till en av de märkligaste stridsskrift-
erna från ståndsstriden 1649-50, den från drottning Kristinas 
sida inspirerade »Oförgripeliga bewis emot adelens rättighet 
öfwer skatte-gods», som i samband med ståndsstriden 1769 
utgavs i tryck av publicisten Jonas Hallström under E:s namn 
men sannolikt med orätt. De samtida handskrifterna av pam-
fletten sakna E:s namn, som finnes först på en med trycket nära 
samtidig avskrift. Mot adeln och särskilt den inflyttade och av 
kontinental rättsuppfattning influerade adeln är tonen i denna 
skrift rätt skarp, och dess tes, att kronan, då den bortskänkte 
eller sålde skattehemman, icke kunde avyttra något annat än 
vad den själv hade rätt till, nämligen årliga räntan, har i varje 
fall föga överensstämt med de ekonomiska intressen, som voro 
E:s arbetsgivares, ty denne hade betydande förläningar. I hans 
självbiografi, som för här berörda tid är skriven omedelbart 
efter Karl x Gustavs död och således kunde tänkas ta särskild 
hänsyn till vad den nu åsidosatte E. skrivit i antiaristokratisk 
anda, borde skriften ha nämnts, om den verkligen författats 
av E.”



25. (ESTENBERG, C.) Swenska folkbristens or-
saker och botemedel; eller swar på 29:de frågan i 
Stockholms weckoblad för år 1752. Af Carl PEh-
rsson. Sthlm, L. Salvius. 1745 [feltryck för 1754]. 
4:o. 15 s. Häftad, oskuren och ouppskuren i senare 
brunt omslag med prydligt handskriven titel på 
framsidan. Bläckfläck i övre marginalen de första 
sex sidorna. Bra exemplar med J. A. Almquists 
stplr.  *1350

26. (FAVART, C. S.) Bajocco och Serpilla. Oper-
ette uti tre acter. Imitation efter italienskan af herr 
C. E. Musiken af herr Sody; men blott til en del 
bibehållen. De öfrige airer äro tagne af andra goda 
mästares arbeten, och blandade med vaudeviller. 
Upförd första gången på Svenska theatren å Eric-
sberg, den 21 april 1784. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
1787. 8:o. (2),21 s. Tagen ur band. Titelbladet med 
brunfläck och rödkritekludd i nedre hörnet samt 
gammal duplettmarkering i blyerts. En reva i bladet 
s. 5-6. Sista blanka sidan med samtida anteckning 
”Däna bok till hör mig Anders [?]”.  *450
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 130-31. Första up-
plagan utkom 1784. Detta är den andra. En föregiven tred-
je upplaga från 1792 blev, enligt Klemming, aldrig tryckt. 
Översättning av C. Envallsson. Favart utgår från ett stycke 
från 1729 av D. Biancolelli och J. A. Romagnési.

27. [Fjellström] LINDAHL, I. Prostens herr Pehr 
Fjellströms lefnads-lopp, upläst wid des jordefärd i 
Lyksele kyrka den 26 augustii 1764. Sthlm, P. Hes-
selberg, 1765. 8:o. 24 s. Tagen ur band. Gamla röda 
snitt. Ngn liten småfläck. Bläcknumrering överst på 
titelsidan och nederst på sista sidan. Med Per Ant. 
Fjellströms namnteckning.  *2000

Biografin över Fjellström är författad av Israël Lindahl (1718-
93), komminister i Umeå. Exemplaret har tillhört Per Anton 
Fjellström (1752-1824), brorson till den avlidna. Han blev 
sedermera major vid Västerbottens regemente. Pehr Fjellström 
(1697-1764) var en av de främsta samemissionärerna och var 
den kanske viktigaste personen i arbetet med att skapa ett 
samiskt skriftspråk genom ett flitigt översättningsarbete av re-
ligiös litteratur, bland andra Svebilius förklaring över Luthers 
lilla katekes, psalmboken och Nya testamentet. Dessutom 
sammanställde han både en grammatik och en ordbok.

28. [Francke] Tankar öfwer den himmelska här-
ligheten, wid en trogen Jesu tjenares, den widt-
bekante professoren uti Halle, herr August Her-
rman Frankens saliga aflidande. Sthlm, J. C. 
Holmberg, 1793. 8:o. (8) s. Tagen ur band. Lager- 
och småfläckig.  *500
På vers. En ny upplaga trycktes 1826. August Hermann 
Francke (1663-1727) var en tongivande tysk pietist och teolog.

29. (GIESE, A.) Stockholmske stats calender på 
åhret efter Christi födelse 1734 hwar utinnan finnes 
1. Gamla och nya stylen. 2. De uti Europa nu lef-
wande och regerande höga puissancers och andra 
durchlauchtige personers födelse dagar, åhr och 
ålder. 3. Et utdrag, af allahanda märkwärdigheter 
som sig så wäl i gamla som nya tider på hwarje dag 
uti Europa tildragit. Til alla curieuse sinnens nytta 
och förnöijelse förfärdigad af Address-contoiret. 
Sthlm, A. Græslers boktryckery [sic], (1733). 8:o. 
(58,2 blanka) s. Häftad i samtida marmorerat pap-
pomslag. Lätt bruntonad med spridda småfläckar. 
Sista sidan med Stockholms Adresskontors stpl. 
Med duplettmarkering på främre omslagets insida. 
Fint ex.  *2000

Klemming & Eneström Sveriges kalen-
dariska litteratur i, s. xii. Albert Giese 
var adresskontorets föreståndare. Varje 
månad (utom januari) har en blank 
högersida för anteckningar; här finns 
dock inga sådana. ”Gunstige läsare. 
Här har du en calender, hwars lijke här 
ännu intet under prässan [sic] warit, 

emedan den innehåller så wäl staats-saker, som historiske 
märkwärdigheter”. ”Märkwärdigheterna” är tryckta i smala 
spalter i inre marginalen och på några sidor direkt efter alma-
nacksdelen och spänner från händelser under första monarkin 
i Assyrien till Fredrik i:s regering. Statssakerna är listor ord-
nade efter datum på födelsedagar för historiska personer och 
levande regenter samt för en del historiska händelser. Avslutas 
med ett personregister till födelsedagsuppgifterna.



30. (GRAVE, C.) En gammal försökt norrsk patri-
ot- och landtmans hushålls- och åkerbruks-alman-
ach, som kan tjena til en ny, tilförlåtelig och med 
wårt climat öfwerens-stämmande bonde-praktika. 
Sthlm, J. G. Lange, 1767. 8:o. 64 s. Tagen ur band. 
Titelbladet lätt solkigt och med en oidentifierad 
samtida stpl på titelsidan.  *1800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 73. Översatt av 
Magnus Orrelius. En ny omarbetad och utvidgad upplaga ut-
kom 1778.

31. GREIFF, J. L. von. Greiffska papperen eller 
Johan Ludvic von Greiffs berättelse om statshvälf-
ningen den 13 mars 1809. Uppsala, Wahlström & 
c., 1859. 8:o. (2),37 s. Häftad och oskuren i lätt 
solkigt tryckt omslag, det bakre med revor i nedre 
hörnet. Spridda lagerfläckar.  *350
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3822. En andra upplaga 
utkom samma år. Johan Ludvig Bogislaus von Greiff (1757-
1828) var den som grep Gustav iv Adolf på borggården när 
kungen försökte fly i samband med statskuppen 1809. Han 
eskorterade också den avsatte kungen till Gripsholm. Greiff 
var hovjägmästare och skrev flera små arbeten om jakt.

32. [Gustav iii] BÖTTIGER, C. W. Till konung 
Gustaf III:s minne. Tal hållet på Gustavianska 
lärosalen i Upsala den 9 Juni 1835. Sthlm, P. A. 
Norstedt & söner, 1837. 8:o. (4),87,(1) s. Häftad 
och oskuren i lite solkigt och fläckigt gult tryckt 
omslag. Ett par stearinfläckar på främre omslaget. 
Lagerfläckig främst i marginalerna. Några diskreta 
bläckrättelser i texten. Helt itu i häftningen vid s. 
48-49. ”Tillhör Ebba Bonde” tillskrivet på främre 
omslagets insida.  *1350

Bokens första ägare är Ebba Charlotta Bonde (1776-1851) 
som gifte sig 1797 på Trolleholm med Gustaf Adolf Sparre 
(1760-1802). Hon växte upp vid det gustavianska hovet där 
hennes far Carl Bonde (1741-91) var hovman och från 1788 
riksråd och riksmarskalk.

33. [Gustav iii] (SCHRÖDERHEIM, E.) Person-
alier, upläste vid högstsalig konung Gustaf III:s 
begrafning den 14 maji 1792. Sthlm, Kongl. tryck-
eriet, 1792. 4:o. (23) s. Tagen ur band. Delvis os-
kuren. Enstaka småfläckar. Titelbladet med några 
lagerfläckar. En delvis beskuren fläck i övre margin-
alen samt några små bläckfläckar i den yttre.  *600
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3658.

34. [Gustav iv Adolf] POSSELT, (E. L.). Gustaf IV 
Adolph. Konung i Sverige. Öfversättning ur Pos-
setls: [sic] Taschenbuch für 1806. Sthlm, A. J. Nor-
dström, 1809. 8:o. 8 s. Tagen ur band. Småfläckigt 
titelblad med två gamla bläcknumreringar. Sista 
bladet med reva i nedre marginalen.  *350
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3688. ”Man har trott 
sig böra öfverlemna till allmänheten en moralisk och politisk 
målning af den nu afsatte konungen. Tecknad af en utlänning, 
äger den så mycket mera värde, som den äfven på långt håll 
synes gifva tillkänna det öde, Sverige af och genom denna ko-
nung skulle få erfara”.

32.



35. HAGSTRÖM, J. O. Pan apum, eller afhandling 
om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung 
och vax; ingifven til k. Vetenskaps academien, så-
som svar på dess fråga, angående bi-skötsel. Sthlm, 
L. Salvius, 1768. 8:o. (6),38 s. Tagen ur band men 
med bevarad samtida häfttråd. Lite ojämnt skuren. 
Gammal handskriven extra paginering i övre hör-
net. Titelbladet med svag fuktrand.  *1250
Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 3572. Hebbe 
Den svenska lantbrukslitteraturen 1678. Med ett berömmande 
företal av Linné på s. (3-6). Linné skrev i ett brev till Hagström 
den 25 oktober 1768 ”Jag kan tillstå utan skrymtande att den 
är en juvel”. Hagström utkom 1773 med ”Svar på samma 
fråga med en förbättrad Pan apum”. Pan apum betyder ”Binas 
bröd”.

36. HEDBERG, F. Hertig Magnus och sjöjungf-
run. Romantisk operett i tre akter. Musiken af Ivar 
Hallström. Sthlm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1867. 
Liten 8:o. 64 s. Häftad. Det tryckta omslaget lätt 
nött. Några obetydliga småfläckar. Bra ex.  *500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur 449. Opera-reper-
toire. N:o 37. Utgiven av Albert Bonniers förlag. ”Handlingen 
föregår 1566, i och omkring Wadstena”.

37. (HIERTA, F. G. L.) Journal öfver Kungl. svenska 
flottans sjö-expedition år 1788. Sthlm, A. Zetter-
berg, 1788. 8:o. (16),63 s. Häftad och oskuren i 
samtida gråpappersomslag. Flera hörnveck. Sprid-
da småfläckar och två fläckar i inre marginalen på 
de första bladen samt en fläck i övre marginalen på 
s. 29.  *3000
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3586. Sidorna 15-20 i 
den omtryckta censurerade versionen. En andra upplaga ut-
kom 1789 och ett fristående verk om 1789-års sjöexpedition 
utkom 1790. Med tryckt dedikation till hertiginnan av Söder-
manland Hedvig Elisabeth Charlotta, vars make har en huvu-
droll i denna skrift. Med en skeppsförteckning för slaget vid 
Hogland den 17 juli 1788. Är uppställd i dagboksform från 
den 9 juni till den 18 juli samt med enstaka händelser därefter. 
Fredric Georg Larsson Hierta (1746-98) var sjömilitär och del-
tog i 1788-90-års krig i Finland.

38. (HOF, S.) Swar på kongl. Wettenskaps acad-
emiens fråga: hwilka författningar äro de bästa, at 
underhålla tilräckelig tilgång på skog här i landet? 
Sthlm, C. Stolpe, 1768. 8:o. 68,(1) s. Tagen ur 
band. Gamla stänkta snitt. Snävt skuren i övre 
marginalen, vilket tangerar paginasiffror på några 
blad.  *1000
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1408. Tidigare har 
Johan Brauner, bland annat hos Bygdén, felaktigt angivits som 
författare till skriften. Det vinnande bidraget i detta sparreska 
prisämne författades av Upplandskyrkoherden Carl Johan Fast 
medan andraplatsen delades mellan Pehr Adrian Gadd och yt-

terligare en medtävlande. Sven Hofs bidrag blev som vanligt, 
trots dennes flitiga deltagande i Vetenskapskademiens utlysta 
tävlingar, utan pris. Skaralektorn lät i stället trycka sitt bidrag 
på eget initiativ.

39. Hwilka äro och hwad wilja pietisterna? 
Beswaradt af Christianus Alethophilos. Öfwer-
sättning. Falun, P. A. Huldberg, 1842. 8:o. 40 
s. Häftad i grönt tryckt omslag som är loss och 
solkigt.  *250
Översatt av Carl Edm. Venström. Tyska originalet ”Was ist 
Pietismus?” utkom 1841.

40. Instruction för recognosörer. Sthlm, Hörberg-
ska boktryckeriet, 1843. 12:o. 22,(2 blanka) s.  
Häftad i samtida gråpappersomslag. Några vikta 
hörn.  *400

41. [Jernkontoret] Om järn-contoirs inrättningen. 
Sthlm, Kumblinska tryckeriet, 1799. 8:o. 19 s. Ta-
gen ur band. En del lagerfläckar.  *1000
En följdskrift med titeln ”Fortsättning om järn-contoirs-
inrättningen” utkom i Göteborg samma år. Jernkontoret in-
rättades 1747 och skriften inleds med historiska uppgifter 
rörande dess första halvsekel.

42.



42. [Kielfreden 1814] Freds fördrag emellan hans 
maj:t konungen af Swerige och Sweriges rike å ena, 
samt hans maj:t konungen af Dannemark och dan-
ska riket å andra sidan, afhandladt och slutit i Kiel 
d. 14 jan., ratificeradt i Stockholm d. 31 i samma 
månad, och i Köpenhamn den 7 febr., 1814. Traité 
de paix entre sa majesté le roi de Suède et le roy-
aume de Suède d’une part, et sa majesté le roi de 
Dannemarc et le royaume de Dannemarc de l’autre, 
fait et conclu à Kiel le 14 janvier, ratifié à Stock-
holm le 31 du même mois, et à Copenhague le 7 
fevrier, 1814. Lüttich [=Liège], P. Sohm, 1814. 4:o. 
39 s. Häftad med samtida blå klistermarmorerad 
ryggremsa. Obetydligt nött. Bra ex.  *2800
Danmark avträdde i Kielfreden Norge till Sverige. En annan 
officiell svensk upplaga trycktes i Stockholm samma år. En 
rad andra upplagor utkom. Föreliggande upplaga är tryckt 
vid den svenska arméns huvudkvarter i Liège (på tyska Lüt-
tich) i Belgien av fältboktryckaren Peter Sohm, som följde 
kronprins Karl Johan under fälttåget i Europa. Kronprinsen 
stannade längre än beräknat i Liège och följde därifrån bland 
annat händelseförloppet i Norge, där ett uppror mot Kielfre-
dens bestämmelser blossat upp. Samtidigt väntade han bland 
annat på besked om Alexander i:s uppfattning i norska frå-
gan. I det mycket komplicerade och omfattande diplomatiska 
spel som Karl Johan drev först i Liège och från den 12 april i 
Paris behövdes exemplar av fredstraktaten till hands och Sohm 
tryckte dessa.

43. Kongl. maij.tz til Swerige/ förordning om mase-
mästares blåsningar uthi järn bergs-lagerne/ huru 
medh them skal hållas. Sthlm, P. van Selow, (1638). 
4:o. (8) s. Titelbladet med stora riksvapnet i träs-
nitt. Tagen ur band med två gamla handskrivna 
pagineringar i övre hörnet. De två sista bladen med 
stor fuktrand i yttre marginalen och flera smånag-
gar där. Bra ex. på tjockt papper.  *1750
Rudbeck Peter van Selow 9. Med feltrycket ”Sockholm” i im-
pressum. Daterad den 6 november 1638 och undertecknad av 
fem medlemmar av Kristinas förmyndarregering, bland andra 
Axel Oxenstierna.

44. Kongl. maj:ts nådiga privilegium för et com-
pagnie eller slutit bolag til idkande af hwalfisk-
fänge wid Grönland och Straet Davis, med mera. 
Gifwit i lägret wid Ladugårds-gärdet then 1 junii 
1774. Sthlm, H. Fougt, 1774. 4:o. (8) s. Tagen ur 
band. Lös i häftningen. Titelbladet och sista sidan 
med en del fläckar. Anteckningar om uppläsning i 
Aspö kyrka på båda dessa sidor.  *400
Berthelius Bohuslänsk samling 2297. Davis Strait är ett sund 
mellan Grönland och Baffinön i Kanada. Kompaniet med nam-
net ”Grönlands compagnie” hade sitt säte i Göteborg och med 
Gabriel Fredric Beijer och Martin Törngren som direktörer. 

Det påpekas att sälfångst var ett annat syfte med verksamheten 
och stadgas vidare att allmänheten ska erbjudas möjlighet att 
teckna sig för andelar i bolaget. Lotterna eller aktierna kostade 
sexhundra daler silvermynt styck. Dessutom framgår det att 
bolaget erhöll ett lån på tre tunnor guld av staten och bland 
annat fritt fick använda karantänsanstalten på Känsö i bohus-
länska skärgården. Kompaniet hade sitt bestånd till 1787.

45. Kongl. maj:ts nådige privilegium, på en 
handels och sjö-farts inrättande på America, för 
handelsmännerne Abraham och Jacob Arfwedson 
& compagnie. Gifwit Stockholm i råd-cammaren 
d. 2 dec. 1745. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1745). 
4:o. (8) s. Tagen ur band. Några lager- och små-
fläckar, mest på titelsidan. Sista sidan med litet spår 
av klister i texten.  *800
Utkom även i tysk översättning samma år. De båda Arfwed-
sönerna var mycket aktiva som redare och handelsmän un-
der 1740-talet. I deras planer ingick att inrätta ett västindiskt 
kompani och även att överta handeln på Ostindien när den 
första oktrojen gick ut för Ostindiska kompaniet 1746. För 
Västindiens del fanns utöver planer på regelrätt handel även 
idéer om en svensk koloni på någon av öarna. Kolonisations-
planerna syns dock inte i det tryckta privilegiet, utan hölls hem-
liga. Trots privilegiet och långt framskridna planer realiserades 
inte något västindiskt kompani, dels eftersom Arfwedsönerna 
misslyckades med att överta oktrojen på ostindiehandeln, 
vilken sågs som en förutsättning för att genomföra det nya 
västindienprojektet, dels på grund av problem som tillstötte 
i förhållande till det spanska hovet, som såg alla västindiska 
hamnar som sin egendom. Ytterligare en anledning var att 
Abraham Arfwedson inte lyckats locka hit det utländska kapi-
tal som behövdes för företagets genomförande. Först 1784 fick 
Sverige en koloni i Västindien genom ön St. Barthélemy och 
1786 kunde ett västindiskt kompani startas, med bland andra 
Abraham Arfwedsons son Carl i styrelsen.

46. Kongl. maj:ts nådige resolution uppå borg-
mästarens Hylthéns å borgare ståndets wägnar, 
ingifne supplique om skiutsningar. Gifwen Stock-
holm i råd-cammaren then 1 junii 1719. (Sthlm), 
Kongl. tryckeriet, 1759. 4:o. (4) s. Häftad och os-
kuren samt insatt i senare brunt omslag med pry-
dligt handskriven titel på framsidan. Fläck i titel-
bladets nedre ytterhörn och en liten marginalreva i 
andra bladet. J. A. Almquists stplr.  *500
Bring Riksdagshandlingar s. 17. En upplaga utkom även utan 
år. Borgarna ville inte längre skjutsa militärer och delinkventer 
utan det var allmogens, d.v.s. böndernas sak.

47. Kongl. maj:ts och rikets Commerce-collegii 
kungörelse, angående then så kallade orseille-färgs 
anwändande i färgning. Gifwen Stockholm then 
11 augusti 1790. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1790. 
4:o. (4) s. + (HARDT, A. & SCHOERBING, C. 
M.) Beskrifning om sättet at färga med orseille. 



[=rubrik]. Sthlm, C. G. Cronland, 1790. 4:o. (4) 
s. Tagen ur band. Det andra arbetet häftat inuti 
det första arbetet. En del småfläckar. Anteckning 
om uppläsning daterad i Skara i december 1790 på 
första titelbladet.  *700
Sahlin Förteckning över svensk färgerilitteratur 63-64. Det 
andra arbetet skickades med som en bilaga till kungörelsen. 
Orseillefärgen kom från laven Rocella tinctoria.

48. Kongl. maj:ts ytterligare nådige förordning, 
angående hämmande af the så kallade tartarers 
och zigeuners, samt annat löst folks och lättingars 
strykande omkring landet. Gifwen Stockholm i 
råd-cammaren then 24 martii, 1748. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, hos P. Momma, (1748). 4:o. (8) s. Fint 
oskuret och ouppskuret vikt ark. Några små lager-
fläckar i nedre marginalen.  *1000

Förordningen utfärdades då statsmakten ”förnummit, hur-
uledes så wäl wid riksdagarne, som thess emellan, ännu många 
klagomål theröfwer inkommit, at ej allenast the så kallade 
tartarer och zigeuner, utan ock annat löst folk och lättingar, 
stryka landet ikring, och på åtskilligt sätt tillfoga wåre under-
såtare skada och många olägenheter”. Därför förnyas tidigare 
gällande påbud och förordningar med vissa tillägg. ”Tartarer 
och zigeuner” som inkommit från utlandet och inte blivit bo-
fasta eller idkar laglig sysselsättning ska fördrivas ur riket. De 
som vistats en tid i landet och slagit sig ned i någon småstad 
ska ha samma rättigheter som övriga medborgare, förutsatt 
att de ”ther wistas, och icke stryka omkring landet, eller med 
bedrägelige häste-byten, och theras utprånglande, eller ock på 
hwarjehanda egenwilligt och skadeligit sätt allmogen föroläm-

pa”. De ska ha rätt att besöka marknader, men inte att resa 
från gård till gård på landsbygden. Förordningen stadgar att 
konungens befallningshavande har rätt att bestraffa de som 
ändå stryker kring landet med mellan tio till femton par spö, 
utan att målet dessförinnan handlagts i en domstol. Andra 
landstrykare, som ”judar, trå-dragare, häktmakare, lindant-
sare och flere sådane gycklare” som färdas utan giltiga pass 
ska bestraffas med fyra till sex par spö och först andra gången 
med tio till femton par spö. Det är slutligen hädanefter vid 
böter förbjudet att ge sådant ”löst parti” pass och likaså här-
bärgera dylikt folk.

49. Kongl. may:tz nådige förordning/ angående 
stämpelen och sigillerne på sijden-tygen. Gifwen 
Stockholm den 23 junii, åhr 1693. Sthlm, Kongl. 
booktryckerijet, hoos sahl. Wankifs änckia, (1693). 
4:o. (4) s. Titelbladet och även dess baksida med 
stora riksvapnet i träsnitt. Tagen ur band och med 
handskriven gammal paginering i bläck. Bra exem-
plar.  *700

50. Kongl. may:tz placat, och förordning/ angående 
åtskillige slags sortementer af lärefft/ hwilka en 
deels förbiudes/ endeels och med förhöyning af tul-
len efterlåtes at införskrifwas och införas. Datum 
Stockholm den 14 martii, åhr 1694. Sthlm, Kongl. 
booktr. hoos sal. Wankijffs änckia, (1694). 4:o. (8) 
s. Titelbladet med kungakrona i träsnittsvinjett och 
stora riksvapnet på baksidan. Oskuret och oup-
pskuret vikt ark. Titelbladet med bortrivet övre 
hörn. Fint ex. på tjockt papper.  *850
Med ett flertal olika textilnamn uppräknade.

51. Konsten at omarbeta och rätt härda stål til alle-
handa slags äggbett, samt filar och deras beredning, 
för at med lätthet kunna uthugga dem. Sthlm. J. 
C. Holmberg, 1801. 8:o. 16 s. Tagen ur band. Bra 
exemplar.  *1500

52. Konungens nådiga stadfästelse, å det med de 
rustande wid en del af Nylands och Tavastehus-
läns dragone regemente öfwerenskomne contract, 
rörande des förändring til lätt infanterie och jägare, 
samt dragone-hållarnes befrielse från underhål-
lande af hästar och häste-munderingar wid detta 
regemente under en tid af femtio år. Gifwen Stock-
holms slott den 25 maji 1791. Kuningaan armol-
linen wahwistus sen, rusthållarein kanssa yhdestä 
osasta Uudenmaan ja Hämenlinnan läänin dragona 
regementistä suostutun contractin päälle, sen muu-
toxesta kewiäxi jalkawäeri ja jägäreixi niin myös 
dragonan pitäjäin wapauttamisesta hewoisten ja 
hewoisten-munderingein ylöspitämisestä tässä 
regementissä wijden kymmenen wuoden ajalla. An-



nettu Stockholmin linnasa sinä 25:nä päiw:nä tou-
ko-kuusa 1791. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1791). 
4:o. (12) s. Fint oskuret och ouppskuret ex. i ett 
och ett halvt vikta lösa ark.  *750
Pipping Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska 
1652. Svensk-finsk parallelltext i spalter.

53. Kort sammandrag, af de emot magistraten i 
Malmö anmärkte felaktigheter, uti undersöknin-
gen, rörande angifne olagligheter wid det derstädes, 
d. 19 maji 1771, håldne riksdagsmans-wal, samt de 
förswarsskäl, magistraten, uti dess afgifne förklar-
ingar, nyttjat. Sthlm, A. Holmerus, 1772. 4:o. (8) 
s. Oskuren och ouppskuren. En rostfläck i margin-
alen på andra bladet. Bra ex.  *750
Bring Riksdagshandlingar s. 113. Flera handlingar trycktes i 
saken och överhuvudtaget publicerades en mängd handlingar 
om felaktigt utförda riksdagsmannaval i landet.

54. (LEMONNIER, P. R.) Den bedragne Cadi. Op-
era comique uti en act. Öfversatt från fransyskan af 
C. E. och C. S. med bibehållande af herr Monsignis 
musique. Upförd för första gången uppå Svenska 
theatren å Ericsberg den      1781. Sthlm, Wennberg 
& compag., 1781. 12:o. 69 s. Tagen ur band. Lös 
i häftningen. Aningen lager- och småfläckig samt 
med lite bruntonade marginaler. Inre marginalen 
förstärkt på titelbladets baksida med förlust av en 
bokstav.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 118. Originalet, 
”Le cadi dupé”, hade premiär 1761. Denna svenska version 
uppfördes den 19 april 1781. Översatt av C. Envallsson och C. 
Stenborg. ”Theatren förställer et audience-rum hos Cadi” och 
utspelar sig i Turkiet. Samma libretto användes av Gluck till en 
opera som också hade premiär 1761.

55. (LENNGREN, ANNA MARIA) Thé-con-
seilen, satire. Sthlm, L. Kumblins enka, 1777. 8:o. 
20 s. Tagen ur band och försedd med ny gråpap-
persryggremsa. Titelbladet förstärkt i yttre margi-
nalen. Har varit vikt, med flera revor i vikningen 
i yttre marginalen. En del småfläckar. Med en stor  
bruntonad fuktfläck i nedre hälften från s. 13 till 
slutet och en skur bläckstänk i ena hörnet på sam-
ma sida. Med [S. W.] Gynthers namnteckning på 
titelbladet.  *2500
Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska litteraturen 
s. 108. Förut tryckt i nr 79-90 av Göteborgstidningen ”Hvad 
nytt?” 1775 och här omarbetad. Skrevs 1775 och brukar räk-
nas som ett genombrottsverk för Lenngren. Det är en av de 
få separatutgivna dikterna av Lenngren under hennes livstid. 
Henry Olsson skriver att dikten är ”ett förtäckt försvar för 
kvinnans rätt att ägna sig åt studier och vitterhet på trots av 
alla skvallertanters skrockanden att poesien var oförenlig med 

hennes egentliga kall”. Landshövdingen och den historiska 
och topografiska skriftställaren Sven Wilhelm Gynther (1796-
1873) hade en fin boksamling som såldes på auktion 1874 och 
bland annat innehöll många rara småtryck inom ämnena his-
toria, personhistoria, sjöväsen, topografi och vitterhet.

56. LIDNER, (B.). Gustaf Ericssons skugga til Gus-
taf III. Heroïde. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1789. 
8:o. (6) s. Tagen ur band. Ngt solkig.  *1000
Sättningsvarianten där arksignaturen på s. (3) börjar under an-
dra bokstaven i ”blir”. Krigspropaganda på hög poetisk nivå.

57. LIDNER, (B.). Ode til finske soldaten. Sthlm, 
A. J. Nordström, 1788. 4:o. (8) s. Oskuren. Svag 
fuktrand och ngt lagerfläckig. Bra ex.  *3000
”Finnes til salu i Utters boklåda midt emot lazarets-lotteri-
contoiret i Stora kyrkobrinken”. Titelbladets baksida med ett 
litet citat på finska som även återfinns i svensk översättning. 
Med en inledande tryckt dedikationsdikt till magistraten och 
borgerskapet i Åbo. Det trycktes två upplagor i Stockholm, en 
vardera i Kalmar, Linköping, Lund och Åbo.



58. LINDBLOM, J. A. Tal, wid deras kongliga 
majestäters, konung Gustaf III, samt drottning So-
phia Magdalenas höga kröning, den 29 maji 1772 
hållit i Upsala, på Witterhets samfundets wägnar, 
af dess ledamot. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1772. 
4:o. 16,9-15 s. Tagen ur band och ganska lös i 
häftningen. Med en del veck och fuktränder. Liten 
bläckfläck ytterst i nedre marginalen på s. 5-10. 
Sista bladet med hål.  *750
Felpagineringen på grund av slarv vid sättningen och sidan 15 
egentligen paginerad 14 igen. På vers och den blivande ärkebi-
skopens första skönlitterara skrift. Han var verksam i både 
Utile dulci och Apollini sacra.

59. LITHAUER, M. S. Korrt och tydlig anvisning, 
för en och hvar, att hålla sina rakknifvar i fullkom-
ligt godt stånd: slipa, draga och strigla dem. Sthlm, 
Elméns och Granbergs tryckeri, 1827. 8:o. 16 s. 
Häftad. Oskuren. Lite lätt bruntonad. Bra exem-
plar.  *2500
Lithauer beskriver olika typer av knivar och kvaliteter samt 
instruerar hur de lämpligast ska skärpas. Avslutningsvis ges 
även några råd om hur rakning och intvålning lämpligasts ska 
utföras.

60. LUNDBERG, F. Beskrifning om gräswäxtens 
förbättrande på ängar och betesmarker, jemte bi-
fogade tabeller. Nyköping, P. Winge, 1803. 8:o. 
(4),56 s. & 2 utvikbara grav. plr. Häftad i samtida 
gråpappersomslag. En del vikta hörn. Bra exem-
plar.  *1500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1453. Utgiven på 
författarens förlag. Detta är varianten med en tryckt dedika-
tion till prins Carl vilken oftast saknas. Fredric Lundberg var 
militär och ledamot av Patriotiska sällskapet.

61. LÜBNER, H. Skrifkonster och sympathet-
iska bläcksorters tillredande till underwisning och 
nöje. Öfwersättning. Kristianstad, Cedergréens 
boktryckeri, 1825. 12:o. 39,(3) s. Tagen ur band. 
Några spridda svaga lagerfläckar. Titelbladets 
baksida med förstärkning i inre marginalen. Med 
Kungliga bibliotekets diskreta duplettmarkering i 
blyerts.  *1000
Om olika sorters hemlig skrift och hur bläcket till dessa ska 
tillredas.

62. (LÖWENHIELM, G.) Föreningen, tillfäl-
lighets-pjes i en akt, med sång och divertissement. 
Uppförd på Kongl. teatern i Stockholm den 2 janu-
ari 1815. Sthlm, O. Grahn, 1815. 8:o. 40 s. Häftad 
i ett mycket enkelt omslag med brun ryggklot och 
grått delvis fodrat pappomslag med en handskriven 
titeletikett på främre pärm. Spår av en bortriven 
etikett eller ett exlibris på främre omslagets insida. 
En röd lackfläck i den övre marginalen på titel-
bladet. Nära skuren i nedre marginalen.  *600
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 203. En andra up-
plaga utkom samma år och trycktes hos Gadelius i Stockholm. 
Verserna av C. G. Nordforss. Två sånger lånade från P. A. 
Granberg respektive J. O. Wallin samt en norsk visa av Nansen 
i Christiania. Pjäsen utspelar sig vid ett berg på gränsen mot 
Norge och skrevs med anledning av den svensk-norska unio-
nens ingående. En rollfigur tillhör Värmlands jägarregemente 
och möjligen är det Värmland som är scenen för stycket. I rol-
listan syns utöver svenskar och norrmän även ”Signor Bug-
giardo, kringvandrande italiensk krämare med låda”. Signor 
Buggiardo pratar pjäsen igenom en blandning av italienska 
och grammatiskt kreativ svenska. Pjäsen avslutas med att 
alla förenas i sång av ”herr doktor Wallins nyligen utkomna 
skaldestycke, kalladt: Skandinavisk sång”, varefter norska 
och svenska trupper förenas på scenen. I den uppenbarligen 
pompösa avslutningen ”afbrännes, inom fyrkanten af artil-
leristerne ett fyrverkeri, föreställande begge rikenas vapen, och 
h.m. konungens och h.k.h. kronprinsens höga namnchiffer”. 
Militären och diplomaten Gustaf Löwenhielm (1771-1856) 
var Karl Johans förtrogna i utrikespolitiska frågor och chef för 
Kungliga teatern 1812-18.

57.



63. (MAURE, M.) Öfwersättning af den hebräiska 
låfsång, som förleden fredag, wid allmänna frög-
debetygelserne afsöngs på judiske hufwudmannen 
Gumperts Hirtschs föranstaltande, i synagogan 
hos Aaron Isaac på Riddareholmen. Sthlm, J. C. 
Holmberg, 1788. 4:o. (4) s. Oskuren. Har varit vikt 
på båda ledderna och med en del småveck i pap-
pret. Obetydligt lagerfläckig och med några smärre 
revor.  *2800
Avslutas med en bön. Hyllning till Gustav iii som 1782 tillåtit 
judisk invandring till Sverige och givit judiska trosbekännare 
rätt att förrätta gudstjänst. Hugo Valentin skriver apropå den 
första synagogan i Stockholm: ”Stora bemärkelsedagar för dy-
nastien eller staten - glädjande tilldragelser i konungafamiljen, 
segrar eller fredsslut - plägade högtidlighållas i synagogan, 
på 1780- och 1790-talet bl.a. genom hebreiska sånger, på 
föreståndarnas föranstaltande författade av Markus Maure, 
av vars dikter flera utkommo av trycket i svensk översättning”.

64. (MOLANDER, A. J.) Oförgripeliga tankar, 
i hwarjehanda ämnen, yttrade af en wälmenande 
swensk. Sthlm, Nyström och Stolpe, 1762. Liten 
8:o. (4),73,(3) s. Elegant marmorerat pappbd från 
1900-talets början med svart titeletikett och röd-
stänkta snitt (Hedberg, osignerat). Ren inlaga. Med 
Arvid och Rosa Hernmarcks förgyllda pärmexli-
bris.  *2000
De ”hwarjehanda ämnena” spänner över stora områden, 
bland annat ”om våra tiders christendom”, ”om heder och 
rang”, ”om fabriquer”, ”om begrafningar i kyrkor och kyrk-
ogårdar” och ”om dyra tider”.

65. MOLIÈRE, (J. B. P.). L’avare eller den giruge, 
comœdia uti fem acter, af den namnkunnige Mol-
liere på fransöska theatren aldraförst föreställd, 
och nu af fransöskan förswenskad. Sthlm, H. 
Gercken, 1731. 8:o. 112 s. Tagen ur band. Delvis 
hårt skuren i övre marginalen. Mycket fuktfläckig. 
Med kraftiga samtida bläckunderstrykningar på s. 
7-8.  *1500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 69. Översatt 
av Magnus Lagerström. Denne utgav samma år en även en 
översättning av ”Tartuffe”. Magnus Lagerström (1691-1759) 
växte upp i det då svenskkontrollerade Stettin, studerade i 
bland annat Rostock, Greifswald, Wittenberg och Jena. Han 
kom till Sverige 1721 och blev tio år senare sekreterare i det 
nybildade svenska Ostindiska kompaniet och var från 1746 en 
av dess direktörer. 1748 invaldes han i Vetenskapsakademien 
och är känd som en frikostig mecenat till både Vetenskap-
sakademien och Linné. I yngre år försörjde han sig bland annat 
som översättare och utgav även den första svenska läroboken 
i engelska. Bland hans översättningar kan nämnas Bunyans 
”Kristens resa” och ett antal teaterpjäser av bland annat Lud-
vig Holberg.

66. MONVEL, (J. M. B. de). Sargines, eller kär-
lekens fosterson. Skådespel med sång i fyra acter. 
Originalet af hr. Monvel. Öfversättningen af hr. En-
vallsson. Musiken af riddaren D’Aleyrac, bibehål-
len och oförändrad. Upförd första gången på Sven-
ske comiske theatern, den 29 april 1795. Sthlm, J. 
P. Lindh, 1795. 8:o. (8),79 s. Tagen ur band. Några 
lätta fläckar.  *600
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 165. ”På öfversät-
tarens förlag”. Med tryckt dedikation till hertiginnan av Sö-
dermanland, d.v.s. Hedvig Elisabeth Charlotta. Handlingen 
utspelar sig i Frankrike år 1214, tjugo år efter Rikard Lejon-
hjärtas befrielse.

67. (MÖLLER, H.) Wälmente tanckar, om then 
forna Lasses tid, och then nu förfallna handel. 
U.o., (1752). 4:o. 8 s. Tagen ur band. Lite revor 
och nagg i nedre marginalen som delvis är oskuren. 
Titelbladet med bortklippt namnteckning i övre 
marginalen och lite klisterrester överst. Titelbladet 
och sista sidan solkiga och fuktfläckiga.  *1500
På vers.

68. [Napoleon] Napoleonisk kalender. Ny uppla-
ga. Skara, P. Hedenius, 1834. 16:o. 28 s. Häftad, 
oskuren och ouppskuren i tryckt omslag av samma 
papper som inlagan. Främre omslaget lagerfläckat. 
Med Kjell Erikssons röda monogramstpl på  bakre 
omslaget. Bra ex.  *1000
Första upplagan utkom 1822. För var och en av årets dagar 
anges en händelse ur Napoleons liv som inträffade just den 
dagen. I förordet konstateras att ”denna kalender är i verld-
shäfderne ensam i sitt slag”.

69. NICANDER, H. Tal, uti kongl. Vetenskaps-
academien vid præsidii nedläggande d. 10 aug. 
1814, innehållande: några anmärkningar, huruvida 
klimaterne i senare tider förändrat sig och någon 
period kan träffas uti väderlekens omskiften. 
Sthlm, J. P. Lindh, 1814. 8:o. (2),36 s. Titelbladet 
med grav. vinjett.  Tagen ur band och insatt i mod-
ernt blått omslag. Titelbladet lätt mörktonat och 
med liten rest av gammal auktionslapp på baksi-
dan. Sista bladet tillskrynklat i nedre marginalen. 
I titelbladets nedre marginal återfinns en samtida 
anteckning. ”erhöll denna i början af januari 1815 
af auctoren som dog d. 12 febr.”  *900
Bondsonen Henrik Nicander (1744-1815) var matematiker 
och astronom samt Vetenskapsakademiens sekreterare och an-
svarig för akademiens almanacksutgivning 1785-1803.



70. [Nicander] (KOCK, C. A.) Åminnelse-tal, öfver 
framlidne canzli-rådet herr Henric Nicander, hållit 
den 16 maji 1817, uti kongl. sällskapet Pro Patria, 
af dess secreterare. Sthlm, P. Sohm, 1817. 8:o. 23 s. 
Tagen ur band. Arken bundna omlott. Liten reva i 
nedre marginalen på s. 17-18. Vikt nedre hörn på 
s. 17-23.  *400
Bondsonen Henrik Nicander (1744-1815) var matematiker 
och astronom samt Vetenskapsakademiens sekreterare och 
ansvarig för akademiens almanacksutgivning 1785-1803. 
Hans arbetsinsatser i Vetenskapsakademien var delvis omdis-
kuterade och det trycktes det aldrig något åminnelsetal över 
honom. Han var länge även Pro patrias sekreterare och des-
sutom ledamot av direktionen över Pro patrias barn- och barn-
bördshus från 1793.

71. (NORDENFLYCHT, HEDVIG CHARLOT-
TA) Andelige skalde-qwäden af H. C. N. Sthlm, 
Wildiska tryckeriet, 1758. 8:o. 48 s. Häftad i sam-
tida hårt nött och mycket fläckigt gråpappomslag 
med trasig rygg. Inlagan nött och delvis fläckig 
samt med fuktränder. Med L. P. Fogelmarks namn-
teckningar, den ena daterad 1781, och Johan Swen-
sons.  *4000
Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska litteraturen s. 
125. Med tryckt dedikation till Johan Dahl.

72. NYMAN, C. F. Botanikens första grunder för 
begynnare. Sthlm, P. G. Berg, 1849. 16:o. (4),110 s. 
& 1 utvikbart tryckt diagram. Med illustrationer i 
texten. Häftad. Ett bakre grönt tryckt omslag bev-
arat, det främre omslaget saknas. Omslagsryggen 
defekt. Loss i häftningen.  *500

Krok Svensk botanisk litteratur 21. En andra upplaga utkom 
1850.

73. (POINSINET, A. A. H.) Tom Jones. Comisk 
opera uti tre acter. Fri öfversättning af herr En-
vallsson. Musiquen af herr Philidor. Upförd första 
gången på Svenske comiske theatern den 3 novem-
ber 1790. Sthlm, J. C. Holmberg, 1790. 8:o. 82 s. 
Sidorna 55-56 är en utvikbar tryckt tabell. Tagen 
ur band. Titelbladet och sista sidan solkiga. Delvis 
rätt så fläckig inlaga, med större fuktfläck på s. 13-
16, fula fläckar på s. 57 och en smutsfläck på s. 73. 
Tabellen fläckig i marginalerna och med en lagad 
reva.  *800
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 152. Bygger på 
Henry Fieldings roman med samma namn. Den insatta tabel-
len har rubriken ”septuor” (septett) och vill åskådliggöra det 
dramatiska skeendet med samtidiga repliker av sju rollkarak-
tärer i slutet av andra akten.

74. Praktisk handbok i konsten att betsa och pol-
era, färga, bronzera, förgylla, försilfra, inlägga, 
löda, lackera och måla rum samt åtskilliga träd- 
och bensorter, glas och metaller; jemte ett bihang 
innehållande en wald samling af högsta anwändba-
ra och väl bepröfvade föreskrifter till rätt utöfning 
af hvarjehanda yrken. Ett bidrag till näringslifvets 
förkofran. Sthlm, J. Beckman, 1856. 12:o. (4),92 s. 



Något nött enkelt samtida hfrbd med tryckt titele-
tikett. Sprängda snitt. Lätt bruntonad, men titel-
bladet och sista bladet med hårt bruntonade hörn. 
Handskrivet monogram ”CS” på titelbladet, san-
nolikt av C. G. Schweder. Bra ex.  *1000
Utgiven av bokhandlare W. Löfwing på Södermalmstorg.

75. Publication angående fondens förökande för 
det här i staden på Långholmen inrättade spin- och 
rasphusetz uprätthållade/ hwaraf de huus-fattige en 
fierdedehl tillkommer. Gifwen på Stockholms råd-
hus den 9 october, 1727. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 
(1727). 4:o. (4) s. Titelbladet med träsnittsvinjett. 
Tagen ur band. Bra ex.  *400
Titelvinjett har St. Erik i medaljong under kunglig krona om-
given av bland annat en liten stads- eller slottsavbildning.

76. RHODIN, P. N. Systematisk afhandling om 
gåsskötsel. Skrift, belönt med kongl. Landtbruks-
akademiens jetton i silfwer. Andra upplagan. Sthlm, 
M. G. Lundberg, 1829. 8:o. 16 s. Tagen ur band 
och insatt i ny gråpappersryggremsa. Bra ex.  *750
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2304. Första uppla-
gan utkom 1827.

77. (RHODIN), P. N. Systematisk afhandling om 
gåsskötsel, af P. N. Rådin. Lund, Berlingska bok-
tryckeriet, 1827. 8:o. 24 s. Tagen ur band och in-
satt i ny gråpappersryggremsa. Ngt lagerfläckig i 
början och med obetydlig reva i nedre marginalen 
på sista bladet. Bra ex.  *750
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2304. Andra uppla-
gan utkom 1829, då också författarnamnet ändrades.

78. (ROBSAHM, C.) Konsten at uptäcka en obe-
kant masque. Sthlm, P. J. Nyström, 1757. 4:o. (16) 
s. Tagen ur band. Titelbladet med fula bläck- och 
smutsfläckar. Fuktrand i övre marginalen och även 
i nedre marginalen i tryckets första hälft.  *1500
Bellman har tidigare felaktigt utpekats som författare. Carl 
Robsahm (1735-94) var bankokommissarie och mest känd 
för sina kontakter med och minnesanteckningar om Emanuel 
Swedenborg.

79. [Roman] SAHLSTEDT, A. M. Äreminne öfver 
hofintendenten, kongl. capellmästaren, och kongl. 
Wetenskaps academiens ledamot, herr Johan 
Helmich Roman, i stora riddarhus salen framstäldt 
d. 30 maj 1767. Sthlm, J. G. Lange, 1767. 8:o. 
(2),28 s. Med grav. titelvinjett. Tagen ur band. 
Lite solkigt, fuktfläckigt och fuktveckat titelblad. 
Små maskhål i övre marginalen och längst ned i  
ryggmarginalen. Något fläckig i yttersta margin-
alerna.  *1500

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9601. Vinjetten 
graverad av Carl Bergquist efter förlaga av Erik Årre. Den har 
devisen ”Unius arte. Totius artis” och avbildar musikinstru-
ment med en strålande lyra i mitten. Talet har en liknande 
typografisk utformning som Vetenskapsakademiens åminnel-
setal. Johan Helmich Roman (1694-1758), som har kallats 
”den svenska musikens fader”, hade haft anställning i Hän-
dels operaorkester i London och ledde sedermera orkestern 
vid Fredrik i:s kröning. Hans kändaste verk ”Drottningholms-
musiken” framfördes vid Adolf Fredriks giftermål med Lovisa 
Ulrika. Sahlstedt berättar i sin biografi bland annat att Roman 
brutit ryggen i ett svårt fall ”i spädaste barndomen”, att han 
vid fem års ålder fått en glasbit i vänstra ögat av ett nedfal-
lande fönster, som inte kunde tas ur förrän efter två års tid, och 
att han var lomhörd efter att ett fällbord fallit på hans vänstra 
örat vid 14 års ålder.

80. ROOS, L. H. Porträtter af talmännen för de 
4 riksstånden vid lagtima riksdagen i Stockholm 
1828. Sthlm, J. Hörberg, 1828. 4:o. Tryckt titel-
blad & 4 grav. plr. Häftad i samtida glättat blått 
omslag. Sprucken i ryggen och omslaget nött och 
med många veck. Titelbladet något solkigt och med 
fuktfläck i yttre marginalen. Porträtten med ensta-
ka svaga fläckar, mest i yttre marginalen.  *1500



Folcker L. H. Roos och hans porträttetsningar, 1892 s. 34. 
De fyra porträtten är hämtade ur konstnärens ”Porträtter af 
åtskillige 1823 års riksdagsmän” med kompletterande text in-
graverad innan de nya avdragen utfördes. De föreställer Carl 
De Geer, Carl von Rosenstein, Jonas Ullberg och Joh. Olson 
Longberg.

81. ROUTILLET, F. Ny anvisning om bästa sättet 
att uppföda höns, så väl i staden som på landet. Ett 
medel att bereda sig en årlig inkomst af 16 till 1800 
r:d rgs. Öfversättning från franskan. Sthlm, Elmén 
& Granbergs tryckeri, 1846. 12:o. 46,(2) s. Häftad 
i aningen nött tryckt blått omslag vilket har några 
småfläckar, naggar och veck. En stor fuktrand på 
titelbladet avtar fram till s. 24. Lagerfläckig och lite 
fuktbucklig.  *800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2305. En andra up-
plaga utkom 1848. 

82. (RYDBERG, C. H.) Almanach för riksdagen 
efter wanlig christlig tideräkning år 1847. Till stän-
dernas horizont, belägen så wäl på Riddarholmen 
som wid Riddarhustorget, uti hans kongl. maj:ts 
trogna hufwudstad. Utan allt privilegium, och icke 
utgifwen af dess Wetenskaps-akademi. Sthlm, I. 
Marcus, 1847. 16:o. (4),50,(2 blanka) s. Med sex 
illustrationer i texten. Häftad. Titelsidan med en 
svag fuktrand och en liten rund strålformad stpl 
med bokstäverna ”RSA”. Bra ex.  *1250
Med sex roliga träsnitt i artikeln ”Riksdags-dimbilder”. Är 
snarlik i typografi och format de almanackor som Vetens-
kapsakademien gav ut och titelbladets runda strålformade 
stpl med bokstäverna ”RSA” är tänkt att efterlikna Vetens-
kapsakademiens stämpel på de vanliga almanackorna. Förfat-
taren gav även ut skämtsamma almanackor till åtminstone 
riksdagarna 1853 och 1865. Carl Henrik Rydberg (1820-
1902) fick sin första novell ”Ett litet manuskript” publicerad 
i ”Aftonbladet” 1843, vars redaktion han tillhörde 1844-51. 
Samtidigt var han verksam i tidningen ”Friskytten” och blev 
uppmärksammad genom sin ironiska och stilistiska förmåga. 
Han var även en omtyckt dramatiker med pjäser som ”Också 
en profet” och ”Alladins lampa”. Under åren 1856-65 och 
1872-74 gav han ut skämttidningen ”Kapten Puff”.

83. SALVIUS, L. Svenska historien för begynnare. 
Öfversedd, och till närvarande tid fortsatt. Tredje 
upplagan. Sthlm, S. Rumstedt, 1824. 12:o. 46,(2 
blanka) s. Häftad i samtida gråpappomslag. Svag 
fuktfläck i inre och nedre marginalen.  *1250
Första upplagan med titeln ”Svenska historien, til yngsta beg-
ynnares tjenst sammandragen” utkom 1771. En andra uppla-
ga utkom 1813 och en tredje 1818 så detta är egentligen fjärde 
upplagan. De senare upplagorna översedda av C. N. Humble, 
som var rektor på Katarina skola i Stockholm.

84. (SCHANTZ, G. von) Historisk jemförelse mel-
lan Sveriges tillstånd vid konung Carl XII:s död 
och i närvarande tidepunkt. Sthlm, H. A. Nor-
dström, 1809. 8:o. 36 s. Tagen ur band. Enstaka 
småfläckar.  *300
Gustaf von Schantz (1775-1847) var ämbetsman och flera 
gånger belönad med Svenska akademiens mindre guldmedalj 
för sin vältalighet samt skrev översiktsverk om pommerska 
kriget 1757-62 (1811) och kriget i Finland 1788-90 (1817-18). 
Han gav ut ett flertal skrifter efter statskuppen 1809 rörande 
politik och statsskick.

85. (SCHMALTZ, C.) Nyttan af tidigt uppstigande 
om morgonen. Af Carl Ritter. Öfversättning från 
tredje tyska upplagan. Sthlm, L. J. Hjerta, 1841. 
8:o. 72 s. Rött hklbd (Levins, Uppsala). Medbundet 
omslag som har några små lagningar på baksidor-
na. Titelbladet lite skrynkligt och med lagat hörn. 
Lång lagad reva i bladet s. 9-10 och en smutsfläck 
på s. 16. Ur Nils Fries bibliotek och med hans exli-
bris.  *750
En andra upplaga utkom samma år. Författaren hävdar att sju 
timmars sömn är lagom för de flesta människor, oavsett vilket 
yrke de har. ”En för länge fortsatt sömn gör oss allt sömnig-
are.” Ritter avslutar med två tydliga uppmaningar i konjunk-
tiv: ”Man gånge tidigt till sängs! och stige bittida upp om mor-
gonen!”.

86. (SEDAINE, J. M.) Konung Rikhard Lejon-
hjerta eller kärleken och troheten. Skådespel i tre 
acter. Öfversättning. Sthlm, A. J. Nordström, 1791. 
8:o. (4),63,(1) s. Häftad i samtida nött och delvis 
solkigt samtida gråpappersomslag. Hårt lager-
fläckig och med en återkommande stor fuktrand. 
Främre omslaget med C. von Akens namnteckning 
daterad 1792 samt en numrering.  *500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 155. Översatt av C. 
Envallsson. Musiken av A. E. M. Gréty.

87. SJÖBERG, N. L. Jordbrukaren. Skaldestycke. 
Sthlm, A. Zetterberg, 1791. 8:o. 24 s. Tagen ur 
band. Inlagan ganska lagerfläckig. Titelbladet del-
vis löst.  *500
Innehåller även dikten ”Handeln. Skaldestycke” på s. 11-24.



88. SJÖBORG, N. H. Uppgift på fornlemningars 
kännetecken. Enligt kongl. maj:ts nådiga befallning 
författad [...], och år 1815 granskad af kongl. Wit-
terhets-, historie- och antiqvitets-academien. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1828. 8:o. (2 blanka),3-14,(2 
blanka) s. Häftad och oskuren. Svag liten fuktfläck 
överst i ryggmarginalen. Anteckning ”Ank: d. 16 
julii” på titelbladet. Bra ex.  *500
De två första upplagorna utkom 1815 och en fjärde 1845.

89. STANISLAW (L.). Konung Stanislai skrifwelse 
til en af dess wänner: innehållandes sannfärdeliga 
omständigheterne om hans retirade utur Dantzig. 
Öfwersatt utur tyska språket. Anno m.d.c.c.xxxiv. 
Sthlm, J. L. Horrn, (1734). 4:o. 16 s. Tagen ur 
band. Har varit vikt. Titelbladet solkigt och fukt-
fläckigt samt med en reva i nedre marginalen. Lite 
snett skuren i nedre marginalen.  *1000
Med anledning av det polska tronföljdskriget.

90. [Stanislaw Leszczynski] Uprichtig berättelse 
om Stanislai Leszczynski och Friederici Augusti 
churfurstes til Sachsen utwälljande til den pohlska 
thronen, hwaraf kan göras ett jemförande emellan 
de bägge wahlen. Sthlm, J. L. Horrn, 1733. 4:o. 
12 s. Tagen ur band. Nött. Fukt- och lagerfläckig. 
Titelbladet med tråkig fläck.  *750
Med anledning av det polska tronföljdskriget.

91. Stockholms calender, för åhret efter Jesu Christi 
födelse, 1726. Stäld efter gamla och nya stylen til 
Stockholms horizont, utwisandes de för tiden uti 
Europa lefwande och regerande höga potentaters 
samt förnämste prinsars och princessors födelse-
dagar, åhr och ålder, efter gamla stylen, jemte 
åtskillige andre underrättelser. Sthlm, A. Biörkman, 
(1725). 8:o. (48) s. Titelbladet och kalenderdelen 
trycka i rött och svart. Häftad i samtida rödmar-
morerad ryggremsa med rester av senare brunt 
omslagspapper. Något nött. Titelbladet med bor-
trivet nedre hörn med bokstavsförluster och några 
marginalnaggar. En liten röd bläckfläck på blad 
D1. Fuktfläck på sista bladet.  *900
Klemming och Eneström Sveriges kalendariska literatur s. xi. 
Detta är den första kalendern under detta namn. Ytterligare 
årgångar utkom 1727-29 och under namnet ”Stockholmske 
stats-calender” 1734 respektive ”Stockholmske etats-calen-
der” 1735. Är en slags föregångare till statskalendern och ett 
elegantare alternativ till de små almanackorna. Den innehåller 
instruktion om hur man ställer sin klocka rätt, europeiska 
kungligheters födelsedagar inkusive register, uppgifter om 

förmörkelser, planeter, 1726 års marknader, postens ankomst 
och avgång i Stockholm, brevtaxa, utdrag ur postreglementet, 
myntomräkningstabell och en ”Tabula magica öfwer åhrtalet 
1726”.

92. Stood-ordninghen som/ i föllie af hans kongl. 
maytz allernådigste befallningh/ hans excell. herr 
feldtmarschalken och general gouverneuren högh-
wälborne baron Rutger von Aschebergh författa 
låtit/ till at befrämia stuterijetz och stoodgångens 
inrättande uthi provincierne Skåne/ Hallandh och 
Blekingen; gifwen Malmöö den 1 octobris anno 
1680. Hwilcken sedermehra förmedelst högstbte: 
hans kongl. maytz: allernådigste placat de dato 
Stockholm den 12 novemb. uthi bem.te åhr är con-
firmerat worden. Malmö, V. Haberegger, (1680). 
4:o. (7) s. Titelbladet med stora riksvapnet i träs-
nitt. Tagen ur band och med gammal handskriven 
bläckpaginering i övre hörnet. Några obetydliga 
småfläckar. Bra ex.  *3000

Utfärdad av Rutger von Ascheberg. Karl xi:s konfirmation 
trycktes i Stockholm 1680 i form av ett stort ettbladstryck.

93. (STRIDSBERG, C.) Friman, eller den ens-
lige och de resande fruntimren. Drame i tre acter. 
Svenskt original. Första gången upförd på Sven-
ska comiska theatern den   april 1798. Sthlm, J. 
C. Holmbergs boktryckeri, 1798. 8:o. 84 s. Tagen 
ur band och insatt i ett blått omslag från slutet av 
1800-talet med handskriven titeletikett i papper. 
Titelbladet med tillskrivet författarnamn av G. O. 
Adelborg, men datumet är inte ifyllt. Bra ex. med 
obetydliga småfläckar.  *2000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 176. ”Händelsen 
tildrar sig i en jagtpark under Frimansberg”.



94. Tankar, om malmfördelning och koppar til-
wärkning, samt sammanbruk wid Stora Koppar-
berget. [=rubrik]. Falun, P. O. Axmar, 1786. 4:o. 
(8) s. Mönstrat pappbd med röd titeletikett på 
främre pärmen (Bokbinderi AB Rolf Nylén, Bor-
länge). Inlagan ren men har varit vikt.  *1750

95. TEGNÉR, E. Tal, hållet efter slutad examen i 
Jönköpings högre lärdoms-skola, den 2 juni 1825. 
Jönköping, J. P. Lundström, 1825. 8:o. 12 s. Häf-
tad i samtida gråpappersomslag med lite småfläck-
ar. Enstaka lagerfläckar. Med W. Skarstedts namn-
teckning på främre omslaget. Bra ex.  *500
Waldemar Skarstedt (1861-1931) var en av det förra sekel-
skiftets mer berömda tidningsmän inom landsortspressen 
och grundade till exempel ”Falukuriren”. Han var också en 
framstående politiker och boksamlare. Hans boksamling 
köptes in av Björck & Börjesson.

96. Tillförlitlig metod att upplösa bernsten och ko-
pal uti spiritus vini och linolje-ferniss. Handbok 
för wagnlackerare, snickare, swarfware, metal-
larbetare och kopparslagare; hwaruti anwises att 
lackera, polera och gifwa glans, skönhet och wara-
ktighet åt deras arbeten. Öfwersättning. Kristians-
tad, Cedergréens bkotryckeri [sic], 1820. 12:o. 46 
s. Enkelt nära samtida ljusbrunt hfrbd med tryckt 
titeletikett av papper. Rödstänkta snitt. Enstaka 
småfläckar. Titelbladet med några fuktfläckar vid 
ryggen och förstärkt i inre marginalen, liksom s. 
25-26. Med C. G. Schweders lite beskurna namn-
teckning på titelbladet.  *1500

97. (TORSELL, G.) Beskrifning om gutta percha, 
dess ursprung och mångfaldiga ekonomiska samt 
tekniska användande. Efter de bästa källor utarbe-
tad. af G. T. Sthlm, P. A. Huldbergs boktryckeri, 
1849. 12:o. 32 s. Häftad i samtida tryckt omslag 
med liten reva och samtida notering: ”No 796”. 
Med fuktränder och några småfläckar. Titelbladet 
med samtida anteckning: ”O. T”.  *750
Guttaperka blev känt i Europa först 1820 men hade använts i 
Ostindien flera hundra år tidigare. Författaren menar att man 
kan använda ämnet till bland annat kirurgiska förband, bok-
binderiarbeten och hovbeslag! Boktryckaren Gustaf Torsell 
(1811-49) gav bland annat ut tidningen ”Thorgny” 1843-45 
och skrev en rad praktiska handböcker.

98. (WALLER, E.) Den stora högmåls-frågan om 
mitt och ditt. Sthlm, P. Hesselberg, 1771. 4:o. 47 s. 
Tagen ur band. Några smärre bläckstänk troligen 
efter läskning på titelbladet. Spridda svaga lager-
fläckar. Ett par blad med stråk av bruntoning i övre 
marginalen. Endast första delen.  *200
En andra del med utvidgad titel trycktes i Uppsala 1772. Un-
dertecknad med pseudonymen ”Thekel”. Eric Waller (1732-
1811) blev biskop i Västerås 1809. Han hade dessförinnan 
bland annat varit riksdagsman under 1770-talet. I ekonomiska 
frågor utgav han även bland annat ”Tankar om vårt pen-
ningväsende och förslag till ett naturligt finance-system” 1769.

99. (VOLTAIRE, F. M. A. de) Gengis Chan, trage-
die uti fem acter. Uti deras kongl. majestäters och 
kongl. husets närvaro. Första gången upförd den 
3 november 1777. Sthlm, A. J. Nordström, 1777. 
4:o. (8),48,33-60 s. Häftad i samtida marmorerat 
omslag. Bakre omslaget bortrivet och det främre 
med reva och naggar i yttermarginalen. Stor ful 
brun fuktfläck i titelbladets yttre marginal och de 
följande tre bladen. De sista sidorna, speciellt sista 
bladet, med veck och solkigheter. Med C. Berg-
ströms samtida namnteckning.  *500

97.



Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 108. Originalets ti-
tel är ”l’Orphelin de la Chine”. Med en inledande dedikation-
sdikt till Gustav iii av översättaren Carl Hindrich Flintberg. 
Utspelar sig i Peking.

100. (ÖBERG, L. T.) Praktisk anvisning att fär-
glägga teckningar, och sjelf bereda de dertill nö-
diga färgerna. Af G. Wahlström. Andra upplagan. 
Sthlm, P. A. Huldbergs boktryckeri, 1849. 12:o. 20 
s. Tagen ur band. Hårt skuren och i övre margi-
nalen med delvisa förluster av paginasiffror. Del-
vis lagerfläckig. Titelbladet med en liten fläck som 
även återfinns på det andra bladet.  *1500
En första utgåva kom 1843.


