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D

enna lilla cyberkatalog innehåller ett urval böcker, småskrifter och annat med jul- och
nyårstema samt en och annan fyrverkeriskrift. Antikvariatet sammanställde en sådan
2015 och har sedan dess samlat ihop ett nytt material. Här finns ett antal hjälpredor
till julklappsrim, en del barnböcker på temat och ganska många skrifter som bara har jul eller
nyår i titeln i hopp om att sälja lite extra. Den nyaste boken i materialet är ett exempel på hur
trevligt Gustav VI Adolf presenterade sina julklappar.
Samtidigt vill vi på antikvariatet passa på att tacka så mycket för det här året. Det har varit
ett märkligt och utmanande år för de flesta.Vi är glada och tacksamma för de många kontakter
vi haft med våra kunder under året och ser fram emot fortsatta förbindelser!
God jul & gott nytt år från oss alla på antikvariatet!

Ps. Antikvariatet kommer att ha stängt två torsdagar i rad då dessa dagar sammanfaller med
julafton respektive nyårsafton. Torsdagen den 17 december blir därmed årets sista fasta öppet
tid, men det går att hämta beställda böcker eller titta efter en julklapp även andra dagar efter
överenskommelse. Från torsdagen den 7 januari 2021 är det återigen öppet som vanligt mellan 15:00 och 18:30. Även våra populära nyutlägg kommer att ligga nere från och med nu och
en tid in på det nya året så både ni och vi hinner pusta ut lite. Däremot är vårt sortiment som
vanligt tillgängligt dygnet runt via www.antikvariat.net. Ds.
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1. (BODMAN, C. A.) Leviatan, komiko-tragiskt skådespel. Julklapp till vederbörande. Sthlm, C. F. Berglund,
(f.d. Marquardska boktryckeriet), 1820. 8:o. 45,(3 blanka)
s. Häftad och oskuren i något nött och lätt naggat tryckt
gråpappersomslag. Hårt lagerfläckat titelblad, därefter
något fläckig. Två bläcknumreringar varav en överstruken på främre omslaget. 
*900

Klingberg Kronologisk bibliografi över barn- och ungdomslitteratur
utgiven i Sverige 1838:3. En andra upplaga utkom 1839. I boken får
vi genom sex bilder och textavsnitt vardera, hörande till vissa åldrar,
följa levnadsloppet för dels den dygdige Wilhelm, dels den lastfulle
Frans. Gravyrerna är gjorda av Fredrik Boye efter Jules Davids litografier i ”Vice et vertu, album moral”, som kom ut i Frankrike 1836.
Fredrik Boye (1773-1857) utgav den långlivade ”Magasin för konst,
nyheter och moder” 1818-44.

Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 216: ”utan bestämd scenindelning, till större delen på vers”. Stycket avslutas med en ”dans af
djeflar, ormar, krokodiler och ödlor”. Medverkande är åtta herrar av
olika yrken och sjutton noggrant beskrivna damer. Carl Anders Bodman (1794-1856) var tullöverinspektor i Stockholm.

2.

1.

2. BOYE, F. Den dygdiges och den lastfulles vandel
och öden. Moraliskt föreställde i 12 bilder. Julklapp till
uppmuntran och varning för handtverkares och menigemans barn. Sthlm, C. Deleen, 1838. Tvär-4:o. (15) s. & 12
grav. plr. Titelsidan inom typografiskt ramverk. Lätt nött
blåmarmorerat pappbd med röd titeletikett i skinn (sannolikt Hedberg). Rödstänkta snitt. Det tryckta grå kartongomslaget medbundet, det främre med delvis raderad
förlagsstpl. Lätt bruntonad inlaga. Ett fint ex. 
*7500

3. CELANDER, H. Julgåvor och julklappar i äldre
svensk sed. Särtryck ur Folkminnen och folktankar.
Häfte 2, 1935. Göteborg, 1935. s. 88-95. Häftad i tryckt
omslag. Omslaget obetydligt solkigt och med några svaga veck. Med dedikation till Pelle Holm. 
*175
4. CELANDER, H. När firade våra förfäder jul? Särtryck ur Folkminnen och folktankar. Häfte 3, 1936. Göteborg, 1936. s. 49-59,(1 blank),99-134. Häftad i tryckt
omslag. Det främre omslaget med en del solkigheter.
Med dedikation till Pelle Holm. 
*175

tryckt omslag på samma papper som inlagan. Liten reva
i omslagsryggen. Främre omslaget lagerfläckigt och med
en liten blå stjärnstpl från någon förlagsrea. 
*750
Utgiven av Sigfrid Flodins förlag i Stockholm. Bakre omslaget med
reklam för liknande bokprodukter. Libris upptar endast ett exemplar av första årgångens tredje upplaga från 1873. Den innehöll ”270
julklapps-deviser och grötrim, till muntration på julafton”.

5.

8. Den lille julpoeten. I:a årgången. 270 julklapps-deviser och grötrim, till muntration på julafton. Af B.-n.
Tredje upplagan. Sthlm, S. Flodin, 1873. 16:o. 48 s. Häftad
och oskuren i tryckt gult omslag. Lite tråkigt uppskuren
på sina ställen. Några marginalanteckningar framför allt
vid första sidans olika julklappsdeviser, vilka verkar använts så sent som 1923. 
*350
Utgiven av Sigfrid Flodins förlag i Stockholm. Bakre omslaget med
reklam för liknande bokprodukter. En andra årgång trycktes i Arboga
1855.

5. Cypria. Kalender för vänner af kärleken, framställd
i Boccacios, Ariostos och Lafontaines manér. Med 8 lithograferade plancher. Ungkarls-läsning vid aftonpipan
under och efter julen. Norrköping. C. Törnequist, 1850.
16:o. 190 s. & 8 litograferade plr. Samtida hfrbd med oxiderad ryggdekor och titel. Rödstänkta snitt. Lite nötta
ytterfalsar och pärmkanter. Lätt bruntonad och med
enstaka fläckar. Bortriven bit av övre marginalen med
delvisa bokstavsförluster på s. 87-90. Tre cm reva i övre
marginalen på s. 99-100. Planscherna något hårt skurna,
delvis in i bildytan. Med Alfred Grenanders signatur och
Fredrik Löwenhielms namnteckning i blyerts.  *1750
Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 18.165: ”Tryckfrihetsombudet hemställde om åtgärd, men just. lade hans skrivelse ad acta”. Med
trevliga litografier, en av dem signerad ”F. S.”. Sammanställdes enligt
Linnströms ”Svenskt boklexikon” av T. Björck (1811-69). Denne var
litteratör och 1844-68 redaktör för ”Norrköpings tidningar”. Han
utgav bland mycket annat ”Josephina. Julkalender för det täcka könet” 1848 och ”Graciosa. Kalender för julen” 1857.

6. DAHLSTRÖM, S. Julfriden i Åbo. Särtryck ur Budkavlen 1941. Åbo, 1942. 32 s. Klammerhäftad i tryckt
omslag. Det främre omslaget med två små prickar och
klamrarna någon rostanlupna. 
*175
Om julfridsförkunnelser i Åbo från 1600- till 1900-tal.

7. Den lille julpoeten. Andra årgången. 90 splitternya
(enkom för denna samling författade) charader jemte
ett urval grötrim. Till muntration under julen utgifne
af B-n. Arboga, G. A. Lindgrén, 1855. 16:o. 28 s. Häftad i

9. Den offentliga bikten. Ett nöje i glada sällskapskretsar. Sthlm, Lund & Anderssons boktryckeri, 1879. Tvär12:o. 20 s. Häftad i tryckt ljusbrunt omslag, vilket har
några smårevor i ytterkanten. Blyertsnamnteckning G.
Collberg på titelbladet. Bra ex. 
*1250
Nummer IX i Sigfrid Flodins serie ”Julnöjen”. ”Biktfadern bör till
sina skriftebarn hålla salfvelsefulla förmaningstal efter hvarje bekänd
synd, hvarigenom leken blir så mycket mera underhållande”.

9.

10. Den sjuke och fattige Willjam, en sannfärdig berättelse. Fri öfwersättning från Stavangerska sällskapets skrifter. Till läsning wid jul-tiden. utgifwen i dec. 1837 af O-g.
Mariestad, f.d. Lewerentz’ska boktryckeriet, 1837. 12:o. 23
s. Häftad i något nött marmorerat pappomslag, vilka har
några veck. Enstaka lagerfläckar och småsolk. 
*1500
Utgivaren Sven Larsson Otterborg (1781-1865) var kyrkoherde i
Skara stift.

11. DICKENS, C. Den besatte och spökhandeln. En
fantasi för jultiden, af Carl Dickens. Sthlm, Hörbergska
boktryckeriet, 1849. 12:o. 104 s. Brunt hklbd från 1900-talets mitt med guldlinjerad rygg. Bakre tryckta omslaget
till första häftet och hela tryckta omslaget till andra häftet medbundet. Tidningsbevillningsstplr. Lite bruntonad.
Lagerfläckigt titelblad. En stor fuktrand i första arket, s.
1-24. 
*2000

12.

Furuland Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier E:27. Utgavs av Albert Bonniers förlag och ingick i den ”Europeiska följetongen. Tidskrift för utländsk roman-litteratur”. Översatt av Nils
Ignell. Originalet ”The haunted man and the ghost’s bargain” utkom
1848. Arbetet var den sista av Dickens fem julberättelser, den mest
kända är väl ”A Christmas Carol” som även utgavs i svensk översättning 1844 av Bonniers. På de tryckta omslagen görs reklam för andra
romaner. Omslagen har egen paginering, sidorna 75-80, och det avslutande är numrerat 20.

12. DICKENS, C. & COLLINS, WILKIE. Utan utgång! Jul-berättelse för år 1867. Öfversättning från engelskan. Sthlm, I. Hæggström, 1868. 8:o. 163 s. Samtida
hfrbd med guld- och blindpressad linjedekor på ryggen.
Brunsprängda snitt. Skadat rygghuvud med den översta
centimetern defekt. En liten fuktrand i övre hörnet på s.
5-8, i övrigt bra inlaga. Stpl och numrering från Fållnäs
bibliotek på frampärmens insida. 
*900

13.

Ingick som nr 10 i serien ”Utländska noveller och romaner i svensk
öfversättning af C. J. Backman”.

13. DICKENS, C. Lofpris öfver julen. Öfversättning.
Härnösand, J. A. Johansson, 1867. 8:o. 116 s. Häftad, oskuren och ouppskuren i tryckt violett omslag. Ryggen
blekt mot brunt. Titelbladet lagerfläckigt. Något lagerfläckade marginaler. 
*1500
Bakre omslag med förlagsreklam. Översättning av Dickens klassiska
”A Christmas Carol” från 1843. Den första svenska översättningen
utkom redan 1844.

14. DICKENS, C. Tre julhistorier. Julaftonen. Nyårsnatten. Syrsan vid spiseln. Ny genomsedd upplaga.
Med en lefnadsteckning af förf. samt hans porträtt i stålstick. Sthlm, A. Bonnier, 1870. 8:o. Porträtt,XII,289,(1) s.
+ DICKENS, C. Julhistorier. II. Lifvets strid. En julfantasi. Ön i floden. Mrs Ranfords nyårsmiddag. Andra genomsedda upplagan. Sthlm, A. Bonnier, 1871. 8:o.
(2),291,(1) s. Samtida brunt hfrbd med guldlinjerad rygg.
Svagt stänkta snitt. Enstaka fläckar. Andra delen med en
fuktrand i yttermarginalen på titelbladet och några av de
följande bladen. I övrigt fin inlaga. För- och eftersättsbladen samt pärmarnas insidor bruntonade av bandet. *600
Albert Bonniers förlag gav för första gången ut dessa julhistorier i
svensk översättning på 1840-talet.

14.

16.

15. (EKBOHRN, C. M.) Jul-bocken. Handbok för trefnad
och nöje under julen. Innehållande: sång-, dans-, pant- och
andra lekar, julklappsverser, alphabetiskt ordnade, grötrim, gåtor, skämtsamma dikter, ordspråk m.m. Samlade
och utgifne af Carl Johan Ståhl. Sthlm, N. Marcus, 1854.
16:o. (4),204 s. & 6 s. litograferade musiknoter. Svart
enkelt hklbd från 1900-talets mitt med maskinskriven
titeletikett. Lätt bruntonad och med enstaka små fuktoch lagerfläckar. Exlibris för Gustaf Berndtsson.  *1500
Bland musiknoterna märks till exempel ”Räfven raskar öfver isen”,
här med en melodi i g-moll! Den är dock snarlik den melodi i dur vi
numera sjunger. Carl Magnus Ekbohrn (1807-81) började sin karriär
som betjänt och författare av tillfällighetsvers, om vilket Bernhard
von Beskow i ett brev till Tegnér skriver: ”En oförmodad meteor på
den poetiska horisonten har visat sig här, nämligen en dräng, som
skriver vers”. Journalist, boktryckare och tullman var också några yrken Ekbohrn prövade på, men det var som lexikograf han gjorde sig
känd genom sina förklaringar över främmande ord, vilken utkom
första gången 1868.

15.

16. FLOBECK, Z. Praktisk lärobok i fyrverkerikonsten. Andra upplagan, tillökt och förbättrad. Med 2:ne
plancher. Örebro, N. M. Lindh, 1823. 8:o. (4),76 s. & 2
utvikbara grav. plr. Nött nära samtida hfrbd. Främre pärmen med vertikalt brytmärke. Inlagan något småfläckig
och med spår av användning. Reva på s. 19 och i planscherna. Bläckfläck på s. 31, 49 och 55. Markering i bläck
på s. 64. Kladdig och svårläst namnteckning på försättsbladet. 
*6000
Första upplagan trycktes i Lund 1819.

17. Förbud angående skiutande som här i staden/ så
wäl ny-åhrsdagen som andre tider om åhret plägar
föröfwas. Sthlm, Kongl. boktryckeriet, 1721. 4:o. (4) s.
Tagen ur band. Bra ex. på tjockt papper. 
*900
Daterad den 23 december 1721 och utfärdad av Gustaf Adam Taube.
Den som understod sig att skjuta något skott instundande nyårsafton
fick böta 40 marker silvermynt, vilka tillföll angivaren. Om en soldat
avlossade något skott fick han i stället tio par spö.

18. Gratulation på nyårsdagen, den 1 januarii 181(6).
[=rubrik]. U.o., u.å. Folio. (1) s. Rik typografisk ramdekor i vänster respektive höger marginal, typografiska
vinjetter upp- och nedtill. Ett vertikalt och tre horisontala vikspår. Små rombformade urklipp där vikningarna
möts med delförlust av några typer. Gamla tillskrifter på
baksidan. Från Biby med Elof von Celsings notering i
blåpenna nedtill: ”Efter farfar”. 
*1000
Fem fyraradiga allmänt hållna verser. Den sista årtalssiffran tillskriven
för hand. Tydligen ett tryck som kunde användas år från år! Elof von
Celsings farfar var den kända brukspatronen Lars Gustaf von Celsing
(1804-81).

20. (GYLLENHAAL, MATHILDA) Vid julbrasan för
några år sedan af P. K. L. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1854. 8:o. 35,(1) s. & 8 s. litograferad musik. Tagen
ur band. Gamla stänkta snitt. Någon enstaka fläck. En
fuktrand inledningsvis. 
*1350
Innehåller korta prosastycken och dikter, bland annat dikten ”Vid
skickandet af ett beredt hundskinn; – favoriten Chassör, hvilken dog
i följd af phosphor”. Musikbilagan består av: ”Den bedragne”, La
serenata contadinesca” och ”Hussar-marsch”, de två första verken
för röst och piano, det sista för piano. Ord och musik af M. Orozco.
Kompositören, musikern och författaren Mathilda d’Orozco (17961863) var dotter till den spanska ambassadören i Milano och blev
som ung bortgift med markis Cenami. Cenami dog tidigt och 1817
gifte hon om sig med svenska översten Josias Montgomery-Cederhielm. Sedan även hennes andre make avlidit 1825 gifte Mathilda om
sig med Carl Alexander Fredrik Gyllenhaal och bosatte sig utanför
Stockholm. Hon kallades i Sverige för ”Söderländskan i Norden”
eller ”Näktergalen från Arnos dal”. Hon tonsatte flera dikter och
tillhörde Tegnérs bekantskapskrets.

18.

21. Helsning på nyårs-dagen 1839. Sthlm, Ecksteinska
boktryckeriet, (1839?). 4:o. (3) s. Tagen ur band. Något
nött. 
*900
Fint tryckt i guld. Dikten börjar: ”Nyss uppstådt utur tidens sköte,
du nya år, vår helsning tag! Vi glade ila till ditt möte, att njuta få din
första dag”.

19. [Gustav III] HENNINGS, BETH. Fyra gustav
ianska studier. Sthlm, 1967. Porträtt,166,(1) s. & plr.
Opappbd med skyddsomslag. Välbevarat exemplar i enkel lite solkig pappkassett. Med guldprägling på främre
pärmens insida: ”Julafton 1967 från Gustaf Adolf ”. *750

21.

De fyra studierna lyder ”Gustav III och författningen”, ”Gustav III:s
hovliv på Gripsholm”, ”Gustav III:s dödsmask” och ”Olösta problem
kring Gustav III”. Gustav VI Adolf gav bort julklappsböcker på detta
sätt med elegant guldpräglad text på främre pärmens insida och i
skyddande kassett.

19.

22. (HYLTÉN-CAVALLIUS, G. O. & RÄÄF, L. F.) Sägner om tomtar. Småskrifter för folket. 6. [=omslagstitel].
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1870. 8:o. 8 s. Häftad i
tryckt omslag på samma papper som inlagan. Omslaget
och sista sidan lagerfläckiga. Senare stenografisk blyertstillskrift på bakre omslaget. 
*450
Serien utgavs av Artur Hazelius. Rääf bidrar med tre korta berättelser och Hyltén-Cavallius med en. Samma träsnittsvinjett på omslaget
och sidan 1 föreställer ett gäng tomtar ivrigt sysselsatta med säden
på logen. Träsnittsillustrationen på sidan 5 avbildar en stark tomte
bärande på en ko.

22.

24.

23. Hälsningen jul-afton af tacksamma barn. Göteborg, Norbergska tryckeriet, 1813. 8:o. (4) s. Mycket
lager
fläckig. Uppochnedvänd gammal blyertstillskrift
”M Carpelan” nederst på titelsidan. 
*600
Titeln inom en liten oval dekorerad ram vilken här är handkolorerad
i grönt och rött. En religiöst färgad hyllning till en avliden fader.

24. Ingen ting onyttigt til befrämjande af en rätt
konst at lefwa, för at ernå timmelig wälfärd utan skada
för den ewiga. Sthlm, Kumblinska tryckeriet respektive
A. J. Nordström, 1782. 8:o. (2),205,(1) s. Häftad och oskuren i nött och fläckigt samtida gråpappomslag med delar
av en handskriven titeltext på den defekta ryggen. Några
samtida bläcknumreringar på huvud- och deltitelbladen.
Inlagan skör i häftningen och lite småfläckig. Smärre
fuktfläckar förekommer mot slutet i den övre marginalen. Med initialerna ”C.A.” på båda titelbladen och
A. Scherlins namnteckning samt möjligen hans datering
”1833”. 
*6750
Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 247 som felaktigt anger 13
nummer. Totalt utgavs den arkvis i 14 nummer under formen av en
veckoskrift med nummerbeteckning vid arksignaturen. Första numret med särskilt titelblad: ”Nyårs-gåfva år 1782”. Huvudtitelblad och
innehållsförteckning till hela skriften trycktes tillsammans med det
avslutande nummer 14. I första numret återfinns bland annat ”En nyårs-önskan til alla högmodiga, wällustiga och egennyttige”. I nummer
2-3 berättar ett bord sin historia. I nummer 7-8 citeras Ernst Salomon
Cyprian ”i anledning af den i Stockholm yppade nya sekten”. Barns
uppfostran och utbildning diskuteras i nummer 11-12. Nummer 13
”handlar om lärdom i allmänhet, och om methoden at studera och
komma til lärdom genom böcker, genom egit eftertänkande, muntelig underrättelse, och sist genom erfarenheten”. Sista numret beskriver ”konsten at förwärfwa sig penningar”.

25. (JACOBSSON, C. F.) Humoristiska piller att taga
på julgröten, eller julklappar till alla, höga som låga; af

25.

Jeremias Lunkentus. Sthlm, H. G. Nordström, 1832. 8:o.
48 s. Häftad i tryckt grålila omslag. Ett fåtal småfläckar.
Fint ex. 
*1500
På omslaget är dekorativt tryckt ”Julklappar” inom ovalt ramverk.
Författaren var av judisk börd och hette före sitt kristna dop Phais
Jacobsson. Han skrev ett antal av sin samtid mycket uppmärksammade paskiller. Hans julklappar på vers föräras bland annat ett flertal
av samtidens kända män och kvinnor, liksom Stockholms krogar och
dagblad.

av ett senare brunt omslag. Jämnt bruntonad. På främre
omslaget är i bläck skrivet ett samtida tillägg till titeln:
”af en Padda. I slutet av texten är det skrivet med samma
hand: ”en Padda fecit”. 
*600
Omslaget med titeln: ”Julklapp till Napoleon”. Den anonyma författaren menade att Napoleon borde buras in i en järnbur för sina brott
mot mänskligheten. Den handskrivna liknelsen med en padda är inspirerad av textens slut: ”– och hwad godt kan man wänta af honom,
som anser menniskorna som paddor”.

26. (JACOBSSON, C. F.) Humoristiska piller att taga
på julgröten, eller julklappar till alla, höga som låga; af
Jeremias Lunkentus. Sthlm, H. G. Nordström, 1832. 8:o.
48 s. Stänkdekorerat hfrbd utan titel. Blåstänkta snitt. Enstaka fläckar och smärre solkigheter. Författarens namn
tillskrivet i blyerts på titelbladet. 
*400
På omslaget - som inte finns här - var tryckt ”Julklappar” inom ovalt
ramverk. Författaren var av judisk börd och hette före sitt kristna
dop Phais Jacobsson. Han skrev ett antal av sin samtid mycket uppmärksammade paskiller. Hans julklappar på vers föräras bland annat
ett flertal av samtidens kända män och kvinnor, liksom Stockholms
krogar och dagblad.
28.

27.

27. Jern-buren; julklapp till Napoleon. Öfwersättning.
Sthlm, A. Gadelius, 1813. 8:o. 11 s. Häftad i tryckt omslag på samma papper som inlagan. Med spår vid ryggen

28. Jul och nyår. Sånger af Tegnér, Franzén, O. von Dalin, Stagnelius, Kellgren, Gyllenborg, Stjernstolpe, Geijer,
fru Lenngren, Malmström, Carl Kullberg, Tollin, H. H.
Runeberg, Lea, J. G. Carlén, C. Snoilsky, Richard Gustafsson, Sehlstedt, Nybom. Samt en gammal folkvisa.
Samlade och utgifna af Octavia Carlén. Sthlm, Associations-boktryckeriet, 1870. 8:o. 38,(2) s. Häftad i vitt glättat omslag med grönt tryck. Omslaget lätt solkigt och
nött. Några enstaka lagerfläckar, mest i yttersta marginalerna. Bra ex. 
*900
Björck Swenska språkets skönheter 63. Octavia Carlén (1828-81) var
i huvudsak verksam som topografisk och skönlitterär författare. Hennes många kulturhistoriska resehandböcker, inte minst rörande de
kungliga slotten, användes flitigt och trycktes ofta i flera upplagor.
Hon var syster till författaren Johan Gabriel Carlén, som var gift med
författaren Emilie Flygare-Carlén.

21-24 och 31-32. Fläckar i nedre marginalen på s. 33-36.
Nagg i övre marginalen p.g.a. slarvig uppskärning på s.
49-52. 
*350
På Sigfrid Flodins förlag. De sista sidorna är reklam för liknande
böcker ur Flodins rika sortiment av folkböcker. Med verser lämpade
till allt från album och almanacka över cigarrmunstycke, damasker,
eldskärm, fotogenkök, handsketui, muff, ostkniv, punschbål, resskärp,
solfjäder till väska och örhängen.

32. Julgranen, illustrerad kalender för barn och ungdom, utgifven af Albrekt Segerstedt. Första årgången.
Karlstad, C. Forssells boktryckeri, 1872. Liten 8:o. 79,(1)
s. Med flera träsnittsillustrationer, varav en helsides på s.
32. Häftad i ljusgult tryckt omslag. Skador i ryggen och
bakre omslaget med smal avriven bit i nederkanten. Lätt
bruntonad, men gott ex. 
*1500

29.

Klingberg & Bratt Barnböcker utgivna i Sverige 3823. Allt som utkom. Utgiven på Hj. Petersson & k:nis förlag. Främre omslaget och
ett inledande extra titelblad har samma träsnitt, signerat ”E.I.” (Eric
Israëlsson). Här finns bland annat bearbetningar efter Asbjørnsen, ”En
rask gosse, ett minne från 1808-1809 års krig”, ”Bengt Erland Fogelberg, en svensk konstnär”, ”Törnrosen”, ”Tiggarflickan, poem”, ”Tre
nätter på Orinokos stränder” och ”Stugan af ost och bröd, saga” samt
lekar, charader, gåtor och rebusar. Albrekt Julius Segerstedt (1844-94)
var sago- och läroboksförfattare samt adjunkt vid Karlstad folkskollärarseminarium. Han var född i Lisstorp, Nykyrka i Södermanland
och dog i Karlstad. Han var pappa till Torgny Segerstedt. Eva Zweigbergk karaktäriserar hans barnböcker i ”Barnboken i Sverige”: ”De
går i Onkel Adams anda, men är obetydligare till utstyrsel och innehåll. Segerstedts styrka är sagoberättarens. När han får berätta folk
sagor och rägglor på sitt eget vis är han mest underhållande. Då har
han en äkta värmländsk ton”.

29. Julbalen. Miniatyr album af ny och vacker dans
musik. 1858. Sthlm, stentryck af E. W. Björkman. Tvär8:o. 32 s. litograferad musik. Häftad i beige tryckt omslag.
Enstaka fläckar. 
*750
Även titelbladet och registersidan på sidan 32 är litograferade. Musiken arrangerad för piano. Innehåller valser, galopper, polkor och en
mazurka av kompositörer som Faust, Martin, Labitzy, Schäffer m.fl.

30. Julens guldgosse. Splitter ny samling verser att
skrifva på julklappar. Karlshamn, E. G. Johansson, 1879.
16:o. 48 s. Klammerhäftad och ouppskuren i tryckt beige
omslag. Omslaget med fuktfläck samt flera naggar och
smårevor i marginalerna. Inlagan bruntonad, ganska
lagerfläckig och lätt fuktskadad. 
*300
Utgiven av Sigfrid Flodins förlag i Stockholm.Verserna är uppställda
alfabetiskt efter julklappens innehåll från ABCbok till örhängen. Här
finns även lämpliga rim för fotografialbum, raktvål och mycket annat!

31. Julfyren. 200 nya julklappsrim. Köping, J. F. Säfberg, 1880. Stor 16:o. 59,(1 blank,4) s. Gammalt violett
mönsterpressat klbd med tre guldlinjer på ryggen men
utan titel. Lätt bruntonad inlaga. Rivna nedre hörn på s.

32.

33.

34.

33. Julklapp. Handkolorerat graverat kort med rörliga
figurer. Tidigt 1800-tal. Lite solkig och nött. 
*4000
Kortet avbildar en man med luva som tittar mot betraktaren och
håller upp en stor säck ur vilket det medelst en flik går att dra upp
två olika handkolorerade graverade figurer. Den ena föreställer en
gumma med en gulmålad säck i famnen med texten ”80000 duc”,
den andra med en vän ung kvinna som tycks vara på väg att svepa
in sig i en sjal.

34. Julläsning för barn och ungdom, utgifven af C.
H. von Becker. Helsingfors, T. Sederholms boktryckeri,
1875. 8:o. Front,(4),272 s. & 3 plr. Mörkgrönt oklbd med
blindpressade ramverk på pärmarna och guldtryckt titel på frampärmen. Främre innerfalsen delvis sprucken.
Delvis med lagerfläckar, värst på s. 61-64. Bra ex.  *900
Utgiven på G. W. Edlunds förlag. Planscherna är signerade ”AE” och
xylograferade av W. Meyer. Med återutgivna texter av bland andra H.
C. Andersen, R. Dybeck, E. Lönnrot, bröderna Grimm, A. M. Lenngren, J. L. Runeberg och Z. Topelius.

35. KEYLAND, N. Om julfirandet i Sko socken i
Uppland vid midten af 1800-talet. [Särtryck] ur: Upplands fornminnesförenings tidskrift XXIX, 1913. U.o., u.å.
s. 31-58. Klammerhäftad i tryckt omslag. Omslaget med
en del solkigheter och mindre fläckar. 
*200
Trevligt illustrerad i svartvitt.

36.

36.

36. (KLERCKER, G. af)
Handbok i lust-fyrverkeriet för artillerister och
konstälskare. Af G. af K.
Kristianstad, F. F. Cedergréens boktryckerier, 1829.
8:o. (4),201,(1) s. & 3 utvikbara litograferade plr. Lätt
nött grönt klistermarmorerat pappbd från 1900-talets
första hälft med svart titel
etikett i skinn. Stänkta snitt.
Ett pärmhörn med mindre
skada. Spår av det ursprungliga gråpappersomslaget i
inre marginalen på titelsidan.
Planscherna snävt skurna in
i bild upptill. Med Anders
Lindströms exlibris.  *7000
Göran af Klercker (1798-43) slutade sin karriär som kapten vid
Vendes artilleriregemente och två
av hans söner blev också artillerist
er. Det sjunde kapitlet handlar om

vattenfyrverkerier. För att undvika olyckshändelser i samband med
det tämligen vådliga arbetet att tillverka fyrverkerier, fastslås i några
regler mot slutet, till exempel: ”Böra framför allt inga slurfaktiga eller
druckna arbetare användas och den noggrannaste ordning iakttagas
under arbetet, hvilket, då det sker i stort, bör verkställas efter en förut
uppgjord plan, så att hvarje slags arbete göres på en gång [...] hvarigenom vinnes, utom tid och materialier, äfven enformighet i arbetet
och lättnad uti tillsynen”.

37. Kort afhandling om lustfyrverkeriet, för tillverkandet af de enklaste och mest vanliga pjeser. Sthlm, I.
Marcus, 1857. 12:o. 22,(1 blank,1) s. Titelsidan inom typografiskt ramverk.Tagen ur band. Övre stänkt snitt, övriga snitt delvis med råkanter. Fint ex. 
*2000
38. LAGERLÖF, S. ”Karln”. En julsägen. Särtryck
ur BLM [1949]. (Stockholm, A. Bonniers boktryckeri,
1949). s. 752-60. Häftad och något nött. 
*250
Första och posthuma publiceringen av denna spökhistoria som Lagerlöf skrev på 1890-talet. Innehåller även en kommentar om novellen och dess tillblivelse skriven av Nils Afzelius.

39. (LEVISSON, C. A.) Lutfisk och sötgröt till 1843
års julbord. En samling nya sällskapslekar, m.m. till
tidsfördrif under julhelgen. Sthlm, Elmén & Granbergs
tryckeri, 1843. 16:o. 32 s. Häftad i nött blått litograferat omslag, vilket har flera naggar och pappersförluster.

39.

Namnteckning av Fredrik Ström överst på titelsidan.
Nött men charmig trycksak. 
*800
Ett liknande tryck utkom året innan 1842: ”Lutfisk och sötgröt serverad af Onkel Adolph. En samling sällskapslekar, till tidsfördrif under
julhelgen”. ”Onkel Adolph” var Carl Adolph Levissons pseudonym.
Denne var kammarskrivare och litteratör. Omslaget avbildar på framsidan ett kök med rykande grytor och på baksidan ett lite stökigt
men inbjudande matbord. Det tycks vara lutfisken som tronar överst i
ramverken på omslaget medan sötgröten kanske gömmer sig i karotten nedtill. Den tidigare ägaren Fredrik Ström (1880-1948) gav bland
annat ut ”Visor, ramsor och andra folkrim” i flera upplagor.

”Så var du lugn min vän, om du, likt barn, blott hoppas på, att det
blir jul igen!”

41.

40. LIUNGMAN, W. Julbocken och dess ursprung.
Djursholm, 1945. 25 s. Klammerhäftad. Dedikation. *175
Publicerades i första årgången av tidskriften ”Bäckahästen” ur vilken
denna upplaga sannolikt är ett särtryck. ”Svenskt biografiskt lexikon”
skriver ”I den av L som ensamutgivare redigerade o bekostade tidskriften Bäckahästen (1945-46) inflöt i det brokiga innehållet flera uppsatser av L om aktuella forskningsproblem, däribland Julbocken och dess
ursprung, som har nära anslutning till L:s tidigare stora undersökning
om traditionsvandringar Eufrat-Rhen. Han redogör för julbockens
olika skepnader, följer rottrådar till Främre Orienten o menar, att den
som maskeradfigur nått Skandinavien innan Nikolausupptågen kommit till Nordtyskland. Härmed avfärdar han antagandet, att julbocken
skulle uppkommit ur den fängslade djävulsfiguren i Nikolaus följe”.

41. (LUNDSTRÖM, A. N.) Jultomtens visa. Tillegnad
Upsala jultomtar vid julfesten 1884. Uppsala, E. Berlings
boktryckeri, 1885. (4) s. Med liten illustration på första sidan. Med litet klisterspår närmast ryggen efter avlägsnat
senare omslag. Med vertikalt veck. 
*225

42. Oumbärligt vademecum för julklappsgivare, eller tredje samlingen splitter nya verser till julklappar och
rim öfver gröt; innehållande af de förra 185 och 75 af de
sednare. Ett bidrag att öka munterheten på julafton af
B-n och förf. till Julklappshandsekreteraren. Sthlm, N.
Marcus, 1857. 16:o. VIII,9-61,(3) s. Häftad, oskuren och
ouppskuren i blått tryckt omslag, det bakre med ett par
veck i övre hörnet. Främre omslaget med ändrat pris för
hand. Fint ex. 
*900

Utgiven på Sigfrid Flodins förlag och med reklam för förlagets sortiment både på de opaginerade sidorna på slutet och på bakre omslaget. På omslaget är stavningen ”Wademecum”. Med julklappsverser
från abc-bok, almanacka och alnmått till ölkanna och örngott. Bland
grötrimmen kan citeras: ”Låtom oss rimma grötrimmen många i julqvällens timma, då julljusen glimma och rätterna ånga på bordet, det
långa”.

43. Oumbärligt vademecum för julklappsgivare, eller tredje samlingen splitter nya verser till julklappar och
rim öfver gröt; innehållande af de förra 185 och 75 af de
sednare. Ett bidrag att öka munterheten på julafton af
B-n och förf. till Julklappshandsekreteraren. Sthlm, N.
Marcus, 1857. 16:o. VIII,9-61,(3) s. Häftad, oskuren och
ouppskuren i ljusgrått tryckt omslag. Några lätta fläckar
på omslagen. Främre omslaget med ändrat pris för hand.
Fint ex. 
*900
Utgiven på Sigfrid Flodins förlag och med reklam för förlagets sortiment både på de opaginerade sidorna på slutet och på bakre omslaget. På omslaget är stavningen ”Wademecum”. Med julklappsverser
från abc-bok, almanacka och alnmått till ölkanna och örngott. Bland
grötrimmen kan citeras: ”Mina rim väl ingen höra gitter: jag blev
icke skapad till poet; men, att spisa gröt, så jag blir fet, det är en talang,
som jag besitter”.

42.

44. (PHILIPSSON, J. & HÖGFELDT, J. F. I.) Sånger ur
tillfällighets-stycket Nyårsnatten 1852. Göteborg, N. J.
Gumpert & comp., 1851. 8:o. 14,(1 blank,1) s. Första och
sista sidan med typografiskt ramverk. Häftad. Lätt nött,
men fint ex. 
*1000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 342. Titelbladet och sista
bladet utformade som ett omslag. Stycket efter en idé av Erik Bögh.
Philipsson skrev alla sånger utom nr 2 för vilken Högfeldt ansvarade.
”Kupletterna å sid. 3, 4 förbjödos af censuren att sjungas vid styckets
uppförande i Göteborg” meddelar Klemming. Avslutas med: ”Blott
än en gång jag önska får: en rolig natt och – godt nytt år!!”

45. Publication angående den så kallade juhl-bocken. Gifwen Stockholms rådhus den 16 decembris 1721.
Sthlm, Kongl. boktryckeriet, 1721. 4:o. (4) s. Tagen ur
band. Lagerfläckig och nästan helt loss i ryggen.Titelbladet med gammal numrering överst. 
*1750

43.

45.

Det störde den högtidliga, glädjefyllda och andaktsfulla julhelgen att
”sielfswåldige gåssar och andre lösa personer sälla sig tilsammans/ och
löpa omkring gator och gränder/ samt inkomma uti husen/ med den
så kallade juhl-bocken/ stiernan och andre fåfängligheter”. Straffet
var ”behörig näpst”.

en mängd småskrifter, bland annat mot Grevesmöhlen. 1814 hade
Törneblad gett ut ”Goda tonen, synnerligen den stockholmska, eller fina verldens anständighet i sin stolta glans. en moralisk lärobok”.
Skrifterna är ironiska angrepp på tidens seder.

46.

47.

46. (SCHMID, C. von) Julaftonen. En berättelse till julklapp åt små barn, af författaren till ”Påskäggen” m.fl.
Sthlm, L. J. Hjerta, 1843. 16:o. 86,(2 blanka) s. Häftad och
oskuren i tryckt gult omslag. Främre omslag med en liten nummeretikett på insidan och ett par små revor. Bra
ex. 
*2250
Klingberg & Bratt 3749. Utgavs som nr 7 i ”Bibliothek för barn och
ungdom” och med serietitelbladet som anger detta. Översättning av
Wilhelmina Stålberg av ”Die Weihnachtsabend”. En lång rad svenska översättningar av Christoph von Schmids (1781-1854) barn- och
ungdomsböcker utkom från 1820- till 1940-tal.

47. (TÖRNEBLAD, B. J.) Ideal till en sann och äkta
qvinnobildning, i contrast med den falska stockholmska. Julklapp till alla älskvärda hustrur och dem som vilja
blifva det. Sthlm, Marquardska tryckeriet, 1815. 8:o. 92 s.
Tagen ur band. Med gamla blåstänkta snitt. Titelbladet
lätt bruntonat och med ett svagt diagonalt veck. Ett par
småfläckar på de första sidorna. En samling bläckstänk på
s. 85. Gott ex. 
*2500
Bengt Johan Törneblad (1782-1820) var författare och publicist. Efter
studentexamen och ett försök på ämbetsmannabanan 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

48. (TÖRNEBLAD, B. J.) Majken Munters skugga
till författaren af Uggelviksbalen; eller ett litet, dock
välment nyårs-offer åt bemälte auktors moral-satiriska
snille. Sthlm, Marquardska tryckeriet, 1814. 8:o. 8 s. Tagen ur band. Nästan helt loss i ryggen. Lagerfläckig. Båda
författarnamnen tillskrivna i blyerts på titeln. 
*675
Akrell Stockholmiana 895. Om Bengt Johan Törneblad (1782-1820)
skriver Hammarsköld att ”han hade en sällsynt förmåga att verka
på mängden af läsare; med värma förenade han ett lättfattligt och
likväl vårdadt framställningssätt”. Han var utgivare av tidningen ”Nya
posten” och är kanske mest känd för att 1810 där ha publicerat fabeln ”Räfvarne” riktad mot Axel von Fersen. I denna insinuerades att
tronföljaren Karl August förgiftats, vilket anses ha underblåst de folkstämningar som kulminerade i Fersenska mordet. Föreliggande skrift
hänvisar till författaren av ”Uggelviksbalen”, vilken var Carl Gustaf
Walberg (1788-1821). Denne var förutom notarie vid Stockholms
stads justitiekollegium även en synnerligen produktiv ”vitterlekare”.
Enligt ”Nordisk familjebok”, 1800-talsupplagan, var han ”hemfallen
åt dryckenskap, och råkade i armod och förfall. Han åtog sig sakförareuppdrag äfven af sämre halt och skref dessemellan allvarliga dikter,
som vittna om en ej ringa begåfning, samt skämtsamma, ofta osedliga
alster för en dålig publik”.

35.

