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Handskrifter är direkt sammankopplad med 
skrivaren, den tryckta boken tar omvägen via 
redaktörer, förläggare och boktryckare. Varje 
handskrift, originaltexter såväl som avskrifter, är ett 
unikt verk genom de spår skrivaren lämnar i form 
av stavfel, överstrykningar, uteslutningar, tillägg 
och utsmetat bläck. Genom handskrifter närmar vi 
oss det förflutnas kroppslighet och dess småvägar, 
bortom den stora historien.  

Denna katalog presenterar trettiotvå exempel på 
handskriftskulturens olika genrer, ämnen och 
syften. Tidsmässigt rör sig handskrifterna mellan 
Ulrica Taubes rekommendationsbrev för sin 
kökspiga 1741, till en renmärkesbok från 1950-
talet. 

Katalogen är indelad i tre sektioner: 

Det naturliga livet 
Denna del presenterar handskrifter som på olika 
sätt rör människans förhållande till djur och natur. 
Här finns  bl.a. föreläsningsanteckningar förda av 
studenter i astronomi, medicin och lantmäteri; 
dokumentsamlingar rörande bergsbruk, lantbruk 
och skogsbruk samt handskrifter om skötsel av 
hästar och renar. 

Det sociala livet 
Denna del innehåller handskrifter om människan 
som social varelse. Ett flertal av handskrifterna 
berör på olika sätt ekonomisk historia men 
avdelningen innehåller även handskrifter inom 
bl.a. kriminologi och militaria.  

Det inre livet 
Den avslutande delen innehåller handskrifter som 
på olika sätt berör den privata sfären. Här finns 
bl.a. religiösa texter, dagböcker, brevsamlingar och 
poesi.  

Denna uppdelning lider av naturliga skäl av viss 
godtycklighet och många av handskrifterna passar 
in under flera avdelningar. 

Beställa ur katalogen 

Beställningar och frågor skickas till 
info@antikvariatstrom.se 



I. Det naturliga livet 

1. ”Föreläsningar af  Pehr von Afzelius 1819 öfver sista 
edition af  svenska Pharmaqopén innehållande 
pharmaqa, composita, chemiqa et praeparata. 
Upsala d. 10 december 1820, Salomon Säve” 

Handskrift, daterad 1820. 4:o. (2), 294 (egentligen 295, s. 163 
dubbelpaginerad), (9, blanka), (8, register) sidor. Samtida vackert 
halvfranskt band med marmorerade pärmar, rikligt guldpressad ryggdekor 
bestående av ornament och en eskulapstav samt guldpressad ryggtitel 
(”Preparata et Composita”). Bandet lätt nött längs hörn och kanter, 
inlagan med enstaka småfläckar, mestadels i de breda marginalerna. Främre 
försättsblad med stämpel ”Statens farmaceutiska laboratorium”. 

Föreläsningsanteckningar för kurs i farmakologi vid Uppsala 
universitet förda av Salomon Säve (1797-1872), senare 
livmedikus, bataljonsläkare vid flottan och läkare vid institutet 
för dövstumma och blinda i Stockholm. Föreläsningarna hållna 
av Pehr von Afzelius (1760-1843) som efter disputation i 
Uppsala 1783 ägnade de kommande åren åt studier i Paris och 
London. Efter sin hemkomst till Sverige arbetade han som kirurg vid Akademiska sjukhuset och som 
regementfältskär vid Livgardet. 1801 övertog han Johan Gustaf  Acrels professur i medicin vid Uppsala 
universitet och innehade denna stol fram till 1820. Utöver sitt arbete vid universitetet var han under många 
år intendent vid Sätra hälsobrunn samt även kronprins Karl Johans livmedikus under det norska fälttåget. 
Afzelius var även ledamot av "The Royal Medical Society" i Edinburgh från 1786 och ledamot av 
Vetenskapsakademien från 1804. En intressant inblick i läkarutbildningen vid Uppsala universitet under 
1800-talets första decennier.  

5000 kronor 

2. ”Astronomie skrifven af  Carl M. Ehnemarck 1820” 

Handskrift, daterad 1820. 4:o. (2), 287, (3, blanka) sidor. Samtida 
vackert halvfranskt band med marmorerade pärmar, guldpressad 
ryggdekor och ryggtitel (”Astronomie”). Ryggen något nött och med en 
ytspricka samt en liten skada i rygghuvudet, hörn och kanter lätt nötta, 
inlagan i gott skick med enstaka småfläckar och ett par blad med 
minimala revor i nedre marginal samt två sidor med en fläck i texten. 

Föreläsningsanteckningar för kurs i astronomi, troligtvis 
förda av Carl Magnus Ehnemark (1803-1874), senare 
sjöofficer och sjöförsvarsminister, och utexaminerad från 
K r i g s a k a d e m i n v i d K a r l b e r g 1 8 2 1 . 
Föreläsningsanteckningarna i 13 kapitel: ”Om de förnämsta 
fenomener hvar på astronomien grundar sig”, ”Om 
fixstjernorna”, ”Om spheriska trigonometriens tillämpning 
till astronomien”, ”Om verlds systemet”, ”Om planeternas 
rörelser”, ”Om månan och dess rörelser”, ”Om pralaxen”, 
”Om refraction”, ”Om latitudens finnande”, ”Om 

longitudens finnande”, ”Om förmörkelser”, ”Om cometer” 
och ”Om planeternas rörelse ikring sin axel och om deras månar, samt om Saturni ring”. Illustrerad med 
många teckningar och tabeller. En omfattande handskrift som ger insyn i kunskapsläget inom astronomi i 
början av 1800-talet och dess betydelse för sjöfarten. 

6000 kronor 



3. ”Förtekning på droger, praeparater, specerier m. m. som 
funnes vid inventeringen af  Laholms apothek den 30 
september 1836 då det öfverlemnades till apothekaren S. F. 
Hansson” 

Handskrift, daterad 1 oktober 1836. Folio. (15), (1, blank) sidor. Häftad. Vikt två 
gånger, genomgående med en del småfläckar och bläckfläckar, solkiga och fransiga 
marginaler, sista bladet med en liten reva i marginal.  

Inventarielista för apoteket i Laholm då S. F. Hansson övertog det år 
1836. Cirka 470 poster innehållande allt från lavendel, raktvål och 
peppar till opium, svavel och blodiglar, samt värdering av dessa. Det 
totala lagervärdet uppskattas till 2360 riksdaler. Sista sidan meddelar att 
Hansson köpt apoteket på offentlig auktion i augusti samma år för 1500 
riksdaler. Undertecknat av Hansson och åtta andra personer. Ett 
intressant medicinhistoriskt dokument visande hur ett apoteks sortiment 
kunde se ut under 1800-talets första hälft.  

3500 kronor 

4. [Föreläsningsanteckningar om lantmäteri och skogsbruk] 

Handskrift, daterad 1849. (160) sidor, varav ca 20 blanka. Samtida halvfranskt band med guldpressad ryggtitel (”Anteckningar 
af  Belfrage”), marmorerade pärmar och färgade snitt. Bandet något nött med några avskrapningar längs ryggen, hörn och kanter 
något stötta. Inlagan i fint skick, ett blad med en liten reva i nedre marginal. Främre pärms insida med längre notering skriven av 
dottern om att handskriften är nedtecknad av Johan Gustaf  Wilhelm Belfrage.  

Handskrivna föreläsningsanteckningar för kurser i kameralvetenskap för lantmäteriyrket och agronomi. Den 
första avdelningen, ”Sammandrag af  coursen i kameral-wetenskapen för landtmäteri-examen 1849”, 
omfattar 60 sidor och rör bl.a. bestämmelser om skogar, bergsnäring och säterier. Den andra avdelningen, 
”Agronomie”, behandlar bl.a. olika sädesslag, berg- och trädarter. En stor del av denna avdelning rör 
skogsbruk och innehåller rubriker som bl.a. ”Om trakthuggning”, ”Skogens uppmätning”, ”Skogens taxering 
och tillväxtens beräkning” och ”Huggningsplan och huggningsberäkning”. Gustaf  Belfrage (1827-1909) var 
kammarherre och ingenjör vid Generallantmäterikontoret. Han påbörjade sina studier vid Lantmäteristaten 
1844. 
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5. [ÅNGSTRÖM, CARL ARENDT] [Samling handskrifter och tryck] 

Samling omfattande 1 magisterdiplom på sidensatin, 25 handskrifter och 7 tryckta arbeten. De flesta handskrifter i folio. 
Samlingen som helhet i mycket gott skick.  

Omfattande arkiv efter ingenjören och uppfinnaren Carl Arendt Ångström (1821-1896). Efter studier i 
Uppsala och vidare studier på Bergskolan i Falun anställdes han som disponent vid Tabergs gruvor i 
Värmland 1853. Han var länge knuten till Jernkontoret i Stockholm där han ägnade sig åt mekanik och 
maskinteknik. Han utnämndes till professor i tillämpad mekanik vid Teknologiska institutet 1864. Ångström 
var även uppfinnare och konstruktör av maskiner för gruv- och järnhantering och bidrog till införandet av 
tryckturbiner inom järnberedningen Han införde också användningen av säkerhets-tändrör vid 
bergssprängning. Ångström blev ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1869 och företog ett större antal 
utlandsresor med besök vid bl.a. världsutställningarna i Wien 1873 och Philadelphia 1876. 

Samlingen omfattar tjugofem handskrifter om, av och till Ångström. Här finns dokument rörande bl.a. 
Ångströms studieresor till utlandet för ”rön och försök”, intyg för ”till alla delar bra och ändamålsenliga” 
tändrör använda i värmländska gruvor, världsutställningarna i London 1862 och Philadelphia 1876, 
provsprängningar med bomullskrut samt en mängd dokument relaterade till Ångströms tjänst vid 
Jernkontoret. I samlingen ingår också Ångströms magisterdiplom från Uppsala universitet 1854. Diplomet är 
tryckt på sidensatin med vidhängt sigill i svarvad trädosa med lock, i sidenband knutet som rosett trätt genom 
två slitsar i tyget. Samlingen innehåller även sju tryckta arbeten av Ångström, varav två med dedikation. 

Fullständig förteckning finns på förfrågan. 
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6. [Föreläsningsanteckningar förda av lärling vid Degeberg lantbruksinstitut] 

Handskrift, daterad 1861-1862. 4:o. 363 sidor. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. Bandet hårt nött, några 
små maskhåll på ryggen, pärmpapper på främre pärm med skador längs kanter. Inlagan genomgående med en del ljusa fläckar, 
främst i nedre marginal men också i text, ett fåtal textpartier något blekta, sista nio sidorna något loss i bindningen, första och 
sista blanka bladen kraftigare fläckade . 

Föreläsningsanteckningar förda av av Johan Svensson Nieroth under dennes tid som rättarelärling (rättare är 
en äldre term för en förman vid ett jordbruk) vid Sveriges, och Skandinaviens, första lantbruksinstitut 
Degeberg i Kållands härad, Skaraborgs län under åren 1861-1862. Institutet grundades av Edward Nonnen 
(1804-1862) 1834 efter att blivit beviljat ett årligt anslag från rikets ständer. Nonnen, född i Hamburg, 
studerade bl.a. botanik och veterinärmedicin i Stockholm och sedan praktiska jordbruksstudier i Tyskland, 
England och Skottland. Efter hemkomsten köpte han egendomen Degeberg 1828. Från grundandet 1834 
och fram till 1854 bedrevs undervisning i både en högre och en lägre kurs, men sedan Ultuna 
lantbruksinstitut grundats erbjöds enbart den lägre kursen på Degeberg. Denna kurs bedrevs fram till 
Nonnens död 1862 och betraktades som en ypperlig utbildning. Lärlingen Nieroth upptas som nummer 312 i 
den matrikel som inleder handskriften: ”J. Svensson Nieroth från Odensvik i Otterstads socken af  Skaraborgs 
län, född den 29 Augusti 1834, ankom den 25 October 1860”.  

Handskriften innehåller följande avdelningar: 

- Sida 8-88: ”Rättare Lärlingars Matrikel: från våren 1834”, upptagande 341 elever åren 1834-1862. Nästintill 
samtliga med information om hemort och ankomstdatum samt en stor del med information om födelsedatum och 
anteckningar om var eleven tagit tjänst efter sina studier. Under institutets historia tog totalt 359 studenter examen, 
vilket gör matrikeln nästintill komplett.  

- Sida 89-104: ”Lectioner hållna af  Herr Hofling om husdjurens sjukdomar. Degeberg den 10 januari 1861. Joh. 
Nieroth”. Föreläsningsanteckningar om lantbruksdjurens sjukdomar efter föreläsningar av Gustaf  Victor Hofling,  
lektor och senare föreståndare för Veterinärinrättningen.  

- Sida 105-138: ”Lectioner hållna af  Herr Gibsson”. Föreläsningsanteckningar om jordbruk efter föreläsningar av 
inspektorn och skotten J. Gibson. Innehåller underrubriker som ”Brukning af  jorden”, ”Träde på lerjord”, 



”Gödseln”, ”Allmänna Neselkulturen”, ”Utsäde”, omfattande listor över ”klöfverarter”, ”ängs-gräs”, ”wicker arter”, 
”melilotus arter”, ”alment ogräs” samt ett längre avsnitt om sädesarter.  

- Sida 138-203: ”Herr Patron Nonnens lectioner”. Omfattande föreläsningsanteckningar nedskrivna efter Edward 
Nonnens föreläsningar. Innehåller bl.a. rubriker som ”Jordarternas indelning”, ”Om dikning”, ”Bränning och dess 
behandling”, ”Att förekomma mask i säd på magasinet”, ”Om jordens bildning”, ”Grunddikningens historia”, 
”Cirkulations-gräsen”, ”Wanliga ogräsen på åkerjorden” och ”Om ogräs”. Av särskilt intresse i dessa föreläsningar är 
att de inte enbart är allmänt hållna utan vid ett flertal tillfällen refererar till den praktiska skötseln av lantbruket på 
Degeberg.  

- Sida 204-223: ”Behandling af  de allmänt förekommande sjukdomar hos husdjuren”. Föreläsningsanteckningar 
skrivna efter föreläsningar av okänd lärare. 

- Sida 224-229: ”Kungl. Maj. nådiga Reglemente för de lägre landtbruks-skolorna i riket. Gifvet Stockholm slott den 
14 januari 1851”. Avskrift i 16 punkter. 

- Sida 230-236: ”Stadgar för undervisningen vid Degebergs landtbruks-skola”. Avskrift i 26 punkter. 
- Sida 237: ”Formulair till städjeförbindelse”. Avskrift av formulär vilket inleds ”Härmedelst förbinder jag mig att 

omedelbart efter slutad kurs härstädes såsom rättarelärling den 1:sta nästkommande november inträda i tjenst för 
kommande år såsom gårdssättare hos Herr N. N. på N. mot en överenskommen lön 200 Rdr för året och 10 i 
städja[…]” och avslutas ”Degeberg den 1:e Mars 1862”. 

- Sida 239-254: ”Hufvudsakligaste utdraget af  de i Arrhenibokens 2:dra del intagnes allmänt odlade sädes- lökfrukter 
och klöverarter”. Utdrag ur Johan Petter Arrhenius jordbruksbok med avdelningar om vete, råg, korn, havre, ärter, 
bönor, linser och bovete.  

- Sida 263-274: ”Arrende-contract för brukare af  hemmansdelar tillhörande säteriet Degeberg och Stensholmen”. 
Avskrift i 17 punkter. Daterat och signerat ”Degeberg i Mars 62. Nieroth”. 

- Sida 275: ”Rödfärgnings-reglor”. 
- Sida 280-296: ”Foderväxter”. Innehållande ingående beskrivningar av en stor mängd växter. 
- Sida 297-327: ”Ogräs”. Innehållande ingående beskrivningar av en stor mängd växter. 
- Sida 328-341: ”Plogen, dess construction och användande”. Innehållande både teknisk och praktisk information om 

plogar. 
- Sida 243-363: Avdelning utan rubrik innehållande en stor mängd anteckningar i främst geometri enligt fråga-svar-

modell.  

6000 kronor 

7. [Samling handskrifter rörande kolning, torvberedning och torvmossors användning som 
bränsle 1865-1866] 

Två samlingar innehållande anteckningar och kommentarer rörande kolning och torvberedning skrivna av 
Gustaf  Ekman (1804-1876). Ekman var metallurg, bruksdisponent och ägare till Lesjöfors Bruk. Han gjorde 
stora insatser för den svenska järnhanteringen i och med sitt uppfinnande av den s. k. ”Ekmans vällugn”. På 
Lesjöfors utvecklade Ekman nya metoder för beredning av torv och ved samt utarbetade ekonomiska kalkyler 
för energiförbrukning. Den första samlingen är sänd till Joachim Åkerman (1798-1876), föreståndare för 
Teknologiska institutet och Bergskolan i Falun, överdirektör vid Kontrollverken samt ledamot av 
Lantbruksakademien. Samlingens andra del är utan Ekmans namnteckning och inte heller ställd till 
Åkerman, men handskriftens piktur och samlingens sammansättning visar att även denna del är skriven av 
Ekman och med största sannolikhet även sänd till Åkerman. 

I. [Samling handskrifter rörande tävlingsskrifter i ämnena kolning och torvberedning] 

7 handskrifter, daterade 1865. De flesta i folio. Med ett flertal strykningar och ändringar. Samlingen i övergripande fint skick, ett 
blad med en fuktfläck i text. Endast undertecknat av Ekman på tre av dokumenten. 

Samlingen innehåller Gustaf  Ekmans kommentarer rörande de inkomna tävlingsskrifterna i de av 
Kommerskollegium ”utfäste 2:ne pris, neml. ett à 1000 rdr. rmt. för författandet af  en ändamålsenlig och 
populär afhandling om kolning, samt ett à 500 rdr. rmt. för en dylik avhandling om torfberedning”. Ekman 
är kritisk till de flesta av de elva inkomna skrifterna då han anser författarna sakna kunskaper inom ämnet. 
Ett par av skrifterna anser han ha vissa kvalitéer, framför allt G. M. Molinders bidrag, vilket senare gavs ut 
under titeln ”Afhandling om kolning och de tjenligaste metoderna för dess verkställande” 1870. Samlingen 
innehåller följande handskrifter: ”Anteckningar om täflings skrifterna för torfberedning och kolning 1865”. 
(6) sidor. Kommentarer rörande 11 tävlingsskrifter; ”P.M. med genomläsning af  täflingsskrifterne angående 
kolning och torfberedning”. (11) sidor. Utlåtande rörande 11 tävlingsskrifter. Undertecknat ”G. Ekman”. 
Illustrerad med en teckning; ”Afhandling om kolning och de tjenligaste methoderna för dess verkställande af  



G. M. Molinder”. 15 sidor. Utförliga kommentarer rörande Molinders tävlingsskrift. Illustrerad med två 
teckningar; ”Till Kongl. Maj:ts och rikets Kommerse Kollegium”. (4) sidor. Utkast till brev med redogörelse 
för arbetet med granskningen av tävlingsskrifterna; ”Till Kongl. Maj:ts och rikets Komerse Kollegium”. (5) 
sidor. Ytterligare ett utkast inom samma ämne; Brev till Joachim Åkerman daterat ”Lesjöfors 16 juli 1865”. 
(2) sidor. Rörande tävlingsskrifterna samt andra spörsmål. Undertecknat ”G. Ekman”; Brev till Joachim 
Åkerman, ej daterat. (4) sidor. Rörande tävlingsskrifterna och andra spörsmål. Undertecknat ”G. Ekman”. Ej 
ställt till Åkerman, men av sammanhanget att döma till denne. 

II. [Redogörelse för lanthushållningssällskapens svar på Kungliga lantbruksakademiens utsända formulär 
angående ”Omfånget och beskaffenheten af  tillgängliga torfmossar i landet och deras begagnande till 
bränsle”] 

Handskrift, daterad 1866. Folio i lösa ark. (30) sidor. Med ett flertal strykningar och ändringar. Det skrivna omslagsarket med 
några smårevor i ryggen och bakre omslaget med några småfläckar. Medföljer ytterligare två handskrivna dokument rörande 
samma ärende. 

Gustaf  Ekmans redogörelse för de inkomna svaren från lanthushållningssällskapen rörande användning av 
torvmossor som bränsle. Redogörelsen inleds: ”Till Kongl. Landtbruks akademiens förvaltnings komitté 1866. Sedan 
numera svar inkommit från samtlige Landthushållningssällskaperna eller deras förvaltningsutskott, med undantag blott af, det för 
södra delen af  Calmare län, för Malmöhus, Hallands, Westernorrlands och Jemtlands Län, på de frågor, som 
förvaltningsutskottet, uti cirkulär af  den 11 dec. 1862 till Landthushållnings Sällskaperna framställt rörande belägenheten, 
omfånget och beskaffenheten af  befintliga torfmossor, samt huruvida och i hvar utsträckning dessa till torftägt begagnas, äfven som 
om vedbesparande spislar af  fördelaktig konstruktion äro brukliga, och slutligen, hvilka åtgärder blifvit vidtagne eller annars anses 
lämpliga för åstadkommande af  ett allmännare begagnande så väl af  bränntorf  som af  vedbesparande spislar, för att kunna 
åstadkomma någon förminskning i förbrukning af  skog till bränsle[…]”. Därefter vidtar en redogörelse för de inkomna 
svaren från Stockholm, Uppsala, Öland, Nyköping, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, 
Blekinge, Kristianstad, Göteborg och Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg, Värmland, Örebro och Västmanland. 
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8. [Samling handskrifter rörande skogsbruk vid Björkå bruk 1868-1877] 

Samling omfattande 36 handskrifter, de flesta hektograferade 
och ett mindre antal i original, daterade 1868-1877. 
Samlingen i övergripande gott skick men vissa av dokumentet 
med kantrevor och fläckar, ett par dokument med större revor.  

Samlingen innehåller en mängd olika dokument 
rörande skogsavverkning och timmerförsäljning vid 
Björkå bruk i Ångermanland. Bland dokumenten 
fi n n s b l . a . h a n d s k r i v n a p r i s k u r a n t e r, 
a v v e r k n i n g s r a p p o r t e r, k o s t n a d e r f ö r 
krononybyggare, beräkningar av sågtimmer, 
s å g t i m m e r- r a p p o r t e r, b e r ä k n i n g a r öve r 
s k o g s t i l l g å n g a r, a v v e r k n i n g s f ö r s l a g , 
forslingsrapporter, kvittenser och korrespondens. Ett flertal handskrifter, varav ett par i original, med 
underskrift av Wallentin Kiörkander. Kiörkander finns 1888 upptagen i Västernorrlands handelsregister som 
sysslande med ”skeppning af  trävaror”. 

1500 kronor 

9. ”Hästskötsel av B. Hedelin” 

Hektograferad handskrift, daterad januari 1912. (1), (1, blank), 3-8, 13-219, (1, blank), (1), (1, blank), 24, (1, blank), 
25-105 sidor. Samtida halvfranskt band med guldpressad ryggtitel (samma som titelbladets). Bandet något nött med mindre 
avskrapningar och ytsprickor, hörnen lätt stukade. Inlagan i övergripande fint skick, bokens andra avdelning med dåligt avdrag 
vilket stundtals försvårar läsbarheten. Fyra sidor saknas i första avdelningen, det är oklart om dessa saknats redan vid 
hektograferingen eller om de avlägsnats senare. Främre försättsblad med ägarnotering ”Gerhard Rappe 1915”.  

O m f at t a n d e h e k t o g r a f e r a d 
handskriven lärobok i hästskötsel 
använd vid undervisningen vid 
Alnarps lantbruksinstitut. Den 
f ö r s t a d e l e n m e d t i t e l n 
” H ä s t s k ö t s e l ” o c h m e d 
avdelningar om bl .a . o l ika 
h ä s t r a s e r , a v e l , f o d e r , 
stallbyggnader och ryktning. Den 
andra delen med titeln ”Hästens 
exteriör” innehållande anatomiska 
beskrivningar. Birger Hedelin 
( 1 8 7 3 - 1 9 3 9 ) a v l a d e 
veterinärexamen år 1900 varefter 
h a n b l e v a d j u n k t v i d 
Veterinärinstitutet 1901-1904 och 
besiktningsveterinär vid Malmö 
kommunala slakthus 1904-1905. 
Han anställdes som lektor vid 
Alnarps lantbruksinstitut 1904 och 
blev där professor i hästskötsel och 
hovbeslagslära 1918. Gerhard 
Rappe (1894-1974) var agronom, föreståndare för Svenska mosskulturföreningen och ledamot av 
Lantbruksakademien. Hans avlade agronomexamen vid Alnarps lantbruksinstitut 1916.  

1600 kronor 



10. [Svea hovrätts domslut i mål rörande kostnader för torrläggning av ett hemman efter 
sänkning av Bölesjön 1907] + [Handritad karta] ”Karta öfver ett från hemmanet 4 mål No 1. 
Slättböle uti Hässjö socken, Ljustorps tingslag och Västernorrlands län, för alla framtid 
afsöndradt torp å s. k. Lillnäset, upprättad vid laga torputbrytning, år 1904 af  Gustaf 
Barkman” 

Handskrift, daterad den 29 november 1907. Folio. 
(5), (3, blanka) sidor. Mycket gott skick. + Handritad 
karta, daterad 1904 (350x355 mm). Vikt två gånger 
och något småfläckig. 

Svea hovrätts domslut i överklagan av mål 
ursprungligen avgjort i Ljustorps tingslags 
häradsrätt 1906 mellan torparen Olof  
Genberg i Svarvarböle och Jakob Sundén i 
Sunnansjö, i egenskap av syss loman 
ansvarande för sänkning av Bölesjön samt 
torrläggning av vattenskadad mark i byarna 
omkring sjön, rörande uppkomna kostnader 
efter sjösänkningen. Hovrätten dömer, likt 
häradsrätten, till Sundéns fördel. Undertecknat av hovrättspresident Johan Erik Elliot (1844-1927) och med 
Svea hovrätts papperssigill. Bifogat till handlingarna är en handritad och kolorerad karta över det aktuella 
hemmanet vid Bölesjöns strand, utförd av förste lantmätare Gustaf  Barkman med anledning av hemmanets 
avstyckning 1904. 

1400 kronor 

11. Renmärkesbok. Arvidsjaur, Herman Johanssons bok- & pappershandel, utan år.  

Handskrift i för ändamålet tryckt bok, ej daterad 
som helhet men två noteringar daterade 1952 
respektive 1956. Tryckt titelblad, (17) skrivna 
sidor med diverse anteckningar, (34) ifyllda sidor 
med renmärken. Mjukt klotband med ficka vid 
bakre pärm och pennhållare utan penna. Bandet 
något nött och med några småfläckar. Titelbladet 
med en ljus fuktfläck mestadels i marginal, ett 
renmärke utklippt, ett par blad veckade och med 
småfläckar.  

Renmärkesbok med illustrationer av 123 
renmärken, dvs skurna snitt i renarnas 
öron för ident ifikat ion av ägare. 
Renmärkena tillhör namngivna ägare i 
Vardofjäll, Umbyn, Marsfjället, Sorsele, 
Vilhelmina södra, Vapsten och Norge. 
Handskriftens första avdelning med 
diverse anteckningar innehåller bl.a. en 
fem sidor lång berättande text daterad 
1952 och undertecknad av Anders 
Stångberg. Det rör sig med all sannolikhet om renskötaren i Vapstens sameby Anders Stångberg (1913-1968), 
som också bör vara upphovsperson till de avritade renmärkena i boken.  

2500 kronor 



II. Det sociala livet 

12. [TAUBE, HEDVIG] [Handskriven rekommendation för kökspiga 1741] 

Handskrift, daterad 16/10 1741. (1) sida. Två 
fläckar i texten, mörka marginaler och en minimal 
pappersförlust i övre marginal. Egenhändigt 
undertecknad ”Hedvig Ulrica Taube”. 

Rekommendationsbrev för kökspigan 
Annicka Wahlstrom, som efter två och ett 
halvt års tid i tjänst hos Taube nu ämnar 
i n g å ä k t e n s k a p . H e d v i g Ta u b e 
(1714-1744), svensk hovfröken och 
grevinna, mest berömd för sitt förhållande 
med Fredrik I. Hon betraktas som 
Sveriges enda mätress och kallades 
”riksförargelsen”. Denna handskrift är 
skriven vid den tidpunkt då Taubes 
förhållande med kungen ansågs som ett 
allt större problem. En delegation med 
prästerskapet i spetsen besökte både 
Fredrik och Hedvig vid separata tillfällen 
för att tala dem till rätta om det allvarliga i det syndfulla förhållandet. När delegationen besökte Taube 
upplästes först en förklaringsskrift om den ”offentlig synderskan” och därefter en botgöringsskrift. 
Handskrifter med Taubes namnteckning är sällsynta.  

6000 kronor 
13. [Försäkringsbrev för fartyget Christina 1798] 

Delvis tryck och delvis handskrift, daterad 11/9 1798 i Stockholm. Ettbladstryck (410x330 mm). (1) sida. Vikt fyra gånger, 
obetydligt solkiga marginaler. 

Försäkringsbrev för delägande i skeppet 
Christina upprättat för kamrer Jacob 
Möllers dödsbo 1798. Jacob Möller (d. 
1798) var ägare till Årsta holmars gård 
och berömd för att där hålla extravaganta 
bjudningar. Bland gästerna fanns Carl 
Michae l Be l lman , s om e f t e r en 
middagsbjudning hos Möller 1785 
författade ”Fredmans sång 9”, vilken 
inleds ”Nå ödmjukaste tjenare, gunstig 
Herr Värd!”, som tack för inbjudan. 
Möller är också omnämnd i Märta 
Helena Reenstiernas ”Årstadagboken” 
den 25/7 1793: ”Jacobsdag var min man 
bjuden till middags och afton calas hos 
Kamrer Jacob Möller på Holmarne, 
därest var många Herrar, hvilka med 
drickande och svärjande firade fästen tills 
½ 1 2 o m n a t t e n m e d s u p i g a 
huvuden[…]”. Skeppet Christina fördes 
av kapten P. A. Furubom. 

3500 kronor 



14. ”Gårds bok för Öfvernäs lieutnants boställe och skattehemman år 1847” 

Handskrift, daterad 1847-1870. 4:o. (93), (141, blanka) sidor. 
Samtida vackert halvpergamentband med marmorerade pärmar, 
pappersetikett med handskriven pärmtitel (”Gårds bok för Öfvernäs 
boställe och skattehemman”) och handskriven ryggtitel (”Gårdsbok för 
Öfvernäs 1847”). Bandet lätt nött med något bucklig rygg, inlagan 
med enstaka småfläckar.  

Kassabok för fastighet vid Övernäs, Uppsala kommun. 
Upptar utgifter för arrende och köpesumma för bostället 
samt kostnader för bl.a. hästar, oxar, lutfisk, lejda 
dagsverkare och slaktpenningar. Utöver de allmänna 
utgifterna även särskilda uppslag för ”Lemnat i förskott till 
befallningsman Boström”, ”Inventarier” och ”Lemnat i 
förskått eller förlags conto till L. Oelreich för Öfvernäs”.  

1500 kronor 

15. [Kassabok förd av livsmedelshandlare på Södermalm i Stockholm] ”C. W. Hambn 
Victualiehandlare Göthgatan N:o 53” 

Handskrift, daterad 1850. 8:o. (108) sidor, varav 1 blank. Samtida skinnband med ny rygg pålagd i modern tid och 
marmorerade snitt. Bandet nött, inlagan med en del småfläckar men inget som stör läsningen. 

Kassabok för livsmedelshandlaren C. W. Hambn, född 1819 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. 
Handskriften upptar räkenskaper under hela året 1850, både gällande Hambns viktualiehandel på Götgatan 
i Stockholm och för familjens egna transaktioner. Innehåller hundratals detaljerade poster och ett stort antal 
namn med vilka Hambn gjort affärer. 

2500 kronor 



16. [Straffjournal för Andra livgardet i Stockholm 1857-1880] 

Handskrift, daterad 1857-1880. 8:o. (184) sidor, 
varav ca 50 blanka. Blindpressat klotband. Bandet 
hårt fläckat, inlagan med en del småfläckar, en sida 
med inklistrad korrigering, ett par sidor med 
bläckfläckar. Handskriften saknar titel, identifikation 
är gjord genom de upptagna namnen.  

Straffjournal för Andra livgardet (senare känt 
som Kungliga Göta Livgarde) förlagt vid 
Stockholms garnison. Journalen upptar 
många hundra förseelser fördelade på ett 
hundratal olika soldater. Journalen med 
soldatens namn överst, följt av födelsedatum 
och hemort samt datum för värvning. 
Därefter en tabell med datum, förseelse och 
straff  för denna. Bland förseelserna återfinns 
bl.a. fylleri på vakt, rymning, näsvishet mot 
befäl, osedligt förhållande, obehöriga 
yttranden till befäl, sömn på post, olydnad, 
olovligt avlossande av skott, snatteri från 
kamrat och våldsamt motstånd vid offentlig 
förrättning. De vanligaste straffen var ett antal dagar med vatten och bröd eller ett antal dagar i mörk arrest, 
men även andra straff, från det milda ”utan sängkläder” till tre månaders fängelse kunde utdelas. Antalet 
förseelser skiljer sig väldigt mycket från en eller ett par stycken till sådana som soldaten Roos som lyckats 
förarga befälet hela tjugotvå gånger under fem år. Handskriften innehåller även anteckningar om bl.a. 
permissioner, sjukfall och befäl (där kompanichef  Carl Magnus Casimir Lewenhaupt och Carl Gustaf  Lars 
Armfelt hör till de mest namnkunniga). Ett fascinerande dokument rörande brott och straff  i den svenska 
armén under 1800-talets andra hälft.  

7000 kronor 

17. [Bouppteckningar efter två bönder på Blidö i Stockholms skärgård 1863 & 1869] 

De två avlidna var släkt genom Clara Regina Wikman 
(född Sundman), den förstes dotter och den andres 
h u s t r u . På g r u n d av s l ä k t s k a p e t u p p t a r 
bouppteckningarna delvis samma ägodelar. Genom 
dessa två bönders ägodelar och djur tecknas en 
levande bild av skärgårdsbors levnadsvillkor vid 1800-
talets mitt.   

I. [Bouppteckning efter Anders Sundberg 1863]  
 
Handskrift, daterad 15/1 1863. Folio. (10) sidor. Små 
fuktfläckar i inre marginal delvis inträngande i text, spår efter 
borttagna Charta sigillata.  
 
Bouppteckning upprättad vid Frötuna och Länna 
skeppslags häradsrätt efter avlidne Anders Sundberg 
bosatt i Sunda på Blidö. Upptar hundratals ägodelar 
under rubrikerna ”Guld och silfver”, ”Glas och porclin”, ”Linne gång och sängkläder”, ”Möbler och 
husgeråd”, ”Åker och körredskap”, ”Fiske och sjöredskap”, ”Kreatur” och ”Diverse”. Innehåller även en 
omfattande fordrings- och skuldredovisning.  



II. [Bouppteckning efter Erik Kristoffer Wikman 1869] 

Handskrift, daterad 17/8 1869. Folio. (13) sidor. Främre oskrivna omslagspapper (ej medräknat i paginering) med en del 
småfläckar och ett litet hål, första två skrivna bladen med en större ljus fläck i text, i övrigt ett par småfläckar, sista bladet med en 
lagad reva i övre marginal inträngande i text men utan att störa läsbarheten. Fyra Charta sigillata.  
 
Bouppteckning upprättad vid Frötuna och Länna skeppslags häradsrätt efter avlidne Erik Kristoffer Wikman 
bosatt i Sunda på Blidö. Upptar hundratals ägodelar under rubrikerna ”Guld och silfver”, ”Glas och 
porslin”, ”Linne- gång- och sängkläder”, ”Möbler och husgeråd”, ”Åker och köredskap”, ”Fiske- och 
sjöredskap”, ”Kreatur” och ”Diverse”. Innehåller även en omfattande fordrings- och skuldredovisning. 
Wikman ägde fyra hästar, åtta kor, en tjur, två kvigor, fem tackor, fyra lamm, två grisar, tre kalvar, nio höns, 
en tupp och två oxar. Hästarna och kossorna namngivna, exempelvis hette en av hästarna ”Putte” och en av 
kossorna ”Smörgås”.  

1400 kronor 

18. [Samling omfattande 32 handskrivna kvittenser rörande husbyggnad och inredning 
1864-1870] 

32 handskrivna kvittenser, daterade 1864-1870. De flesta omfattande en sida, ett par flersidiga. Samlingen i övergripande gott 
skick, vikmärken, enstaka fläckar, kantrevor, en kvittens med längre reva i text. Undertecknade av respektive affärsidkare och 
hantverkare. 

Kvittenserna är ställda till statskommisarie Carl Wilhelm Gråå (1803-1884) och rör dennes hus i Västra 
Yttringe, Lidingö, Stockholm samt ett par kvittenser rörande hans lägenhet på Jungfrugatan 6 i Stockholm. 
Samlingen innehåller både kvittenser för enstaka produkter och arbeten samt flersidiga kvittenser med en stor 
mängd poster. Bl.a. återfinns köp av brädor och plank, fernissa, tegel, skorsten, tapeter, köksspjäll, spis, 
köksluckor, grind, brödlår, kakelung, fönsterbleck, soffa, glasdörrar, järnplåt och klädhängare samt betalning 
för tjänster såsom måleriarbete, timmerfällning, timmerkörning, målning av roddbåt och murning. Ett fåtal 
av kvittenserna med tryckta logotyper (Holmstrand & Qvarnström Bosättnings-magasinet, C. P. Stålhammar, 
John Leman, Joh. Edv. Friberg) medan de flesta är helt och hållet handskrivna. Samlingen innehåller också 
två handskrivna kvittenser signerade av skepparna Eric Ahlström och J. C. Lindström för transport av 
byggmaterial från staden till Lidingö. Utöver att samlingen visar priser på en mängd produkter och tjänster 
under denna tid är den intressant ur lokalt näringslivshistoriskt perspektiv då en stor del av kvittenserna är 
skrivna och undertecknade av mer okända lokala hantverkare och småföretagare i Stockholm. 

1400 kronor 



19. ”Handlingar angående hemmansklyfning å egorna till 7/12 mantal säteri i 
Hummelmora by, Ljusterö socken, Wermdö skeppslag och Stockholms län” 

Handskrift daterad 1877. Folio. (94) sidor. Samtida pappband med handskriven 
titeletikett på främre pärm. Bandet nött längs kanter och hörn, fläckat, nutida renoverad 
rygg, inlagan i övergripande gott skick med vissa småfläckar, främst i marginalerna.  

Samtida originalavskrift i sju avdelningar med rubrikerna: ”Protokoll, hållet 
vid hemmansklyfning å egorna till 7/12 mantal säteri i Hummelmora by, 
Ljusterö socken, Wermdö skeppslag och Stockholms län”, ”Wärderings-
instrument öfver samfälda åbyggnaderna till 7/12 mantal säteri i 
Hummelmora by, Ljusterö socken, Wermdö skeppslag och Stockholms län, 
tillhöriga Södermans arfvingar”, ”Wärderings-instrument öfver den 
kostnad, som erfordras för utflyttnings verkställande af  nedannämnde 
delegares i Hummelmora 7/12 mantal byggnader efter hemmansklyfning 
derstädes, författad år 1877”, ”Besigtnings- och värderings-instrument öfver 
Södermans arfvingars förut samfälda skog å 7/12 mantal Hummelmora 
upprättadt vid hemmansklyfning derå år 1877”, ”Beskrifning öfver alla 
egorna till 7/12 mantal säteri uti Hummelmora by, Ljusterö socken, 
Wermdö skeppslag och Stockholms län, upprättad för hemmansklyfning år 
1877”, ”Häfdeförteckning öfver alla egorna till 7/12 mantal säteri i 
Hummelmora by, Ljusterö socken, Wermdö skeppslag och Stockholms län, 
upprättad år 1877” och ”Beskrifning öfver hemmansklyfningen å alla egorna till 7/12 mantal i Hummelmora 
by, Ljusterö socken, Wermdö skeppslag och Stockholms län, upprättad år 1877”. Samtliga dokument 
vidimerade med egenhändig underskrift av kommissions-lantmätare J. A. Wallquist. 

1500 kronor 

20. [Stor samling kvittenser från företagare verksamma i Stockholm, i räkenskaper för 
egendomen Rådan i Sollentuna 1886]. 

Handskrivna räkenskaper, daterade januari-december 1886. Folio. 2-8 sidor bokföring per månad och 383 kvittenser. Samtida 
halvklotband med titeletikett på främre pärm (”Verifikationer till Rådans räkenskaper 1886”) och ryggtitel (”Rådans 
verifikationer för 1886”). Bandet med några småfläckar, inlagan i fint skick med någon enstaka kvittens med reva och minimal 
pappersförlust.  

Räkenskaper för egendomen Rådan vid Edsvikens strand i Sollentuna, 
Stockholm. Egendomen köptes av Axel och Sofia Alms stiftelse 1885. 
Stiftelsen grundades av Sofia Alm med hennes man byggmästaren Axel 
Alms (1815-1872) efterlämnade förmögenhet som grund. Paret hade 
inte några egna barn och Sofia Alm grundade stiftelsen för att erbjuda 
utbildning åt ”föräldralösa och värnlösa flickor”. Skolan på Rådan 
öppnade i oktober 1886 och dessa räkenskaper dokumenterar de 
ekonomiska förutsättningarna för egendomens uppbyggnad och drift 
under det allra första året.  

Utöver att ge inblick i driften av en större egendom med socialt 
ändamål bildar de nästan 400 kvittenserna en provkarta över 
Stockholms näringsliv vid 1800-talets slut med upplysningar om idag 
bortglömda företagare. Kvittenserna specificerar noggrant det inköpta, 
är ofta undertecknade av innehavaren själv och de ofta vackert 
dekorerade brevhuvudena ger information om företagens adresser och 
grossister.  

Kvittenserna rör de flesta affärsområden, men särskilt representerade är 
företagare inom möbel- och klädeshandel. En del av kvittenserna är skrivna på tomma blad utan brevhuvud, 



dessa är av särskilt intresse då de dokumenterar 
lokala egenföretagare inom allt från sadelmakeri 
till trädgårdsskötsel. Bland kvittenserna med 
förtryckta brevhuvuden kan ett fåtal nämnas 
som exempel: E. Fribergs glasmagasin; Axel 
Haglind Speceri-, vin, & conservmagasin; Carl 
Jacobsen Maskinutställning; P. A. Norstedt & 
söner; Grundbergska fabrikens försäljnings-
magasin; S. Gumaelius’ annonsbyrå; Ch. 
Boberg Dahlboms frukt- & blomsterhandel; G. 
W. Linderoth Kongl. hof-urmakare; Svanström 
& Co pappershandel; A. E. T. Nybergs 
hyrkuskverk; Karta & Oaxens kalkbruk; Joh. 
Ohlssons tekn. fabrik; A. Lagerberg möbel-
handel; Frans Santesson tenngjutare; Olof  
Ehrsson dekorationsmålare; Stockholms Bell 
telefon aktiebolag; Stockholms superfosfat 
fabr iks akt iebolag ; Aug. Engs trands ’s 
läderhandel; Carl. E. Hähnel; Carl Ludvig 
Tellgren skorstensfejare; Jenny Öhman syaffär; 
Kosta glasmagasin; Eduard Rahm garn- väfnads 
& tricothandel. 

4500 kronor 

21. ”N:o 552 Johanisdotter, Amanda. Lösdrifveri. 4 mån. Ankom den 13 nov. 1886. Afgår den 
11 mars 1887” + ”N:o 556. Jansdotter, Anna Maria. Lösdrifveri. Fyra mån. Ankom den 16 nov 
1886. Afgår den 13 mars 1887” 

2 handskrifter, daterade 1886-1887. 8:o. 8 + 8 
sidor. Något småfläckiga omslag, Ett häfte med en 
liten reva i bakre omslag. 

Två dokument från Centralfängelset på 
Norrmalm i Stockholm rörande intagna 
fångar. Häftena inleds med två sidors tryckt 
text med rubriken ”Läror, till upplysning och 
rättelse för dem, som i Centralfängelset å 
Norrmalm i Stockholm äro intagne.” 
Därefter en sida med förtryckt formulär 
innehållande handskrift över de persedlar 
kvinnorna mottagit vid ankomst till fängelset, 
inkluderande bl.a. fyra halsdukar, två 
klänningar, två koftor och ett par tofflor. 
Därefter tre sidor förtryckt formulär 
innehållande handskrift med rubriken 
”Förteckning på de klädespersedlar m. m. 
fången vid ankomst medfört”, den ena 
uppräknande femton och den andra tolv föremål, jämte deras värde. Slutligen förtryckt formulär med 
rubriken ”Afräkning öfver dess egna medel och arbetsförtjenst” ifyllt i handskrift. Häftena ger en 
fascinerande bild av ägodelarna hos två kvinnor dömda till fängelse för lösdriveri och av svenskt fängelseliv i 
slutet av 1800-talet. 

2500 kronor 



22. [Svea hovrätts domslut i tvist mellan Sundsvalls Ångfartygsaktiebolag och 
kreaturshandlaren Lovisa Isaksson 1911] 

Handskrift, daterad 24/11 1911. Folio. (10) sidor. Vikt två gånger. Fint skick. 
Med papperssigill och kontrasignering. Medföljer ytterligare fyra handskrivna 
dokument rörande samma mål. 

Svea hovrätts domslut mellan Lovisa Isaksson, sökande, och 
Sundsvalls Ångfartygsaktiebolag, svarande, rörande ekonomisk tvist 
vid transport av kreatur med ångfartyget ”Sundsvall” 1907. 
Hovrätten dömer till Sundsvalls Ångfartygsaktiebolags fördel. Ett av 
de bifogade dokumenten meddelar att Isaksson är född år 1851 och 
bosatt i Sundsvall. Ett av de medföljande dokumenten undertecknat 
av Isaksson i form av bomärke. 

700 kronor 

III. Det inre livet 

23. [BÖHME, JACOB]. ”Psyohologia [sic] vera eller fyratio frågor om själen […] hwarjämte 
wid änden är bifogadt Det omvända ögat om själen och hennes bild. Ifrån tyskan öfwersatt 
år 1785” 

Handskrift, ej daterad men kring sekelskiftet 1800. 4:o. (5), 85 sidor. Modernt 
pappband med marmorerade pärmar och titeletikett (”Jacob Böhme. 
Psychologia vera”) på främre pärm (bokbindare Lars Eriksson). Inlagan på 
oskuret tjockt papper. Titelbladet något solkigt, enstaka fläckar i resterande 
inlaga, sista tre bladen i något mindre format, sista bladet med en liten 
pappersförlust i nedre hörn. Större bläckfläck (utanför text) och ett antal 
noteringar och namn på sista sidans nederdel efter textens avslutning.  

Svensk översättning i handskrift av den tyske mystikern Jacob 
Böhmes (1575-1624) ”Psychologia vera”, ursprungligen skriven 
1620 och bestående av svar på de fyrtio frågor om själens 
mysterium som Böhmes vän läkaren och mystikern Balthasar 
Walther (1558-1631) ställt. Böhmes skrifter var en viktig 
inspirationskälla för pietismen och än mer tongivande inom 
radikalpietismen. Efter införandet av Konventikelplakatet 1726, 
som förbjöd religiösa sammankomster utanför kyrkan och som 
tillkom för att stävja pietismen, blev den pietistiska rörelsen tvingad 
att sluta sig och utöva sin tro i hemlighet. Kyrkans motstånd mot 
rörelsen och censuren av frireligiös litteratur medförde att Böhmes 
skrifter inte kunde tryckas. Den första svenska översättningen av Böhmes skrifter trycktes först 1875. Innan 
dess var de troende tvungna att sprida skrifterna som handskrifter. Dessa handskrifter cirkulerade och skrevs 
av inom pietistiska och kvietistiska sällskap, och på så vis kunde Böhmes läror spridas i Sverige trots censuren. 
Trots statskyrkans motstånd har Böhmes skrifter spelat en avgörande roll för den svenska mystikens utveckling 
inom rörelser som Bergmankretsen och Flodbergskretsen och inspirerat tänkandet hos bl.a. Hjalmar Ekström 
och Eric Hermelin.  

5000 kronor 



24. [Omfattande samling visor i avskrift från 1800-talets början] 

98 handskrivna visor, de allra flesta ej daterade men ca. 
1800-1830. 8:o och 4:o. 1-12 sidor st. I två samtida omslag 
med hårda pärmar. Samlingen i övergripande gott skick. Fläckar, 
revor och små pappersförluster förekommer. Medföljer ytterligare 
ett tiotal dokument (ett brev, avskrifter av dramatik, utdrag ur 
tidningar etc). Samlingens upphovsperson ej identifierad, men två 
medföljande dokument knyter den till familjen Ditzinger.  

Samlingens stycken är till största del utan angiven 
upphovsperson men här finns visor och dikter av bl.a. 
Leopold, Kellgren och Tegnér. Några exempel på 
samlingens stycken: ”Krigs sång för den studerande 
corpsen i Upsala”, ”Ord afsjungne i lägret Oscarsberg 
vid Weden i Norrige, på Frans's dag den 4 october 1814. Fredrikshall, 1814”, ”Et fruentimers klagan vid en 
officerares afresa till Findland 1789”, ”Vår hälsning dig tillhör O, Winckler!…”, ”På Charlotta dagen d. 12 
maij 1815”, ”Morgon bön vid riksdagen i Norrköping år 1800”, ”Nyårs-dagen 1801”, ”Barnslig vördnad till 
hulda och öma föräldrar på ny-års-dagen den 1 januari 1813”, ”Marseiles sång”, ”Wålnaden af  lilla Gustaf. 
Musiken af  Åhlström” och ”Vid kyrkoherden Ullgrens invigning på Drottningholm”. Genom samlingen 
omfattning och bredd utgör den ett utmärkt exempel på det tidiga 1800-talets vis- och avskriftskultur. En fin 
samling väl förtjänt vidare undersökning. 

6000 kronor 

25. [Brevkopiebok innehållande brev till Nils Nordien, kyrkoherde i Revsunds församling] 
 
Handskrift, daterad 1823-1827. 4:o. (80) sidor. Samtida halvfranskt band med 
marmorerade pärmar. Pärmarna med några avskrapningar och inlagan med ett 
par småfläckar men som helhet i mycket gott skick. Saknar ägarnotering, 
identifikation gjord genom texten. 

Brevkopiebok innehållande brev till Nils Nordien (1801-1879) under 
dennes studietid i Uppsala. Nordien var torparson från Rätans 
kyrkby i Jämtland och arbetade efter avslutade studier som präst i 
olika församlingar i Jämtland. 1848 utnämndes han till kyrkoherde i 
Revsunds församling. Handskriften innehåller 34 mångordiga och 
ömsinta brev skrivna av en Charlotte Sundbäck, oftast undertecknat 
”Charlotte” eller ”Lotta” och oftast skickade från Uppsala och 
Stockholm. Det första brevet inleds ”Bästa Nordien”, men efter ett 
par brev övergår hälsningarna till mer familjära beteckningar som 
”Min goda Nils” och ”Min älskade Nils”. Samma utveckling sker 
även i brevens avslutningar som rör sig från sådant som ”din tillgifna och uppriktiga vän” till ”din tillgifna 
vän och flicka”. Brevskrivarens identitet är oklar men är möjligtvis Catharina Charlotta Sundbäck, född 29/9 
1801 i Uppsala domkyrkoförsamling. Nordien gifte sig inte med denna Sundbäck, utan med Sara Karolina 
Rodling år 1835, vilket får sin förklaring i brevsamlingens sista hjärtskriande brev. I de föregående breven har 
Charlotte skrivit om bröstsmärtor och sjuklighet, och i detta sista brev skriver hon bl.a. ”jag aldrig kan komma att 
tillhöra dig, ej heller någon annan. Jag ser tydligt det är så Guds vilja. Min hälsa och mitt lynne passar ej heller för presthus […] 
sök dig en annan: ty din brud kan jag dock aldrig bli, utan måtte jag nu få blifwa min frälsares värdiga brud. Det skall alltid 
vara min glädje att höra dig lycklig. Med mig kan du ej bli det, så sjuklig jag är, mina dagar äro ock snart räknade. Blif  ej ledsen 
på mig. Jag är din trofaste vän, fast jag ej kan tillhöra dig. Du har ingen ting att förebrå dig. Det är jag som brutit det gifna löftet, 
dock ej frivilligt utan tvungen. Orsaken vet du. Jag ville skrivfa mera, men hvarken mitt hufvud eller mitt bröst tillåter mig det. 
Utan Gud vare med dig, och lef  nu alltid så lycklig som dig af  hjertat önskad af  din uppriktiga vän Charlotte”. Umeå 
universitetsbibliotek innehar delar av Nordiens arkiv i form av hans dagböcker 1828-1879. 

2000 kronor 



26. ”Ritbok för Clas Gustaf  Dahlström. Norrköping den 1 november 1831” 

Handskrift, daterad 1831-1832. Handskrivet titelblad och 38 blad med lika många teckningar. Halvfranskt band i tvärformat 
med tre upphöjda bind, marmorerade pärmar och pappersetikett med guldpressad titel på främre pärm (”Ritbok”). Bandet hårt 
nött med avskrapningar och skadad titeletikett. Inlagan genomgående fläckad, ett blad med lagade revor, ett par blad med mindre 
marginalrevor och ett blad med ett litet hål i bildyta.  

Ritbok tillhörande Clas Gustaf  Dahlström (f. 1816) i Norrköping. Han var femton år gammal vid tiden för 
ritbokens påbörjande och blev senare i livet kakelugnsmakare. Ritboken innehåller 38 teckningar utförda 
med blyerts och färgpennor. Bokens första teckning föreställer ett segelfartyg ankommande till Teneriffas 
hamn och forsätter sedan med teckningar föreställande bl.a. byggnader i Norrköping såsom spinnhuset, 
Storskolan och Landskyrkan, en mängd teckningar av vardagsliv i hem- och skolmiljö, en avritad karta över 
Norrköping samt teckningar med titlar som ”Den fångna”, ”Två olika bröder” och ”Katten, tuppen och den 
unga råttan”. En del av teckningarna är utförda direkt i ritboken medan andra är inklistrade. Fyra av 
teckningarna är undertecknade av Dahlström och ett par är även daterade. Ett charmigt arbete visande ett 
barns vardag och perspektiv på världen i 1830-talets Norrköping.  

3000 kronor 



27. [Minnesalbum tillhörande en ung kvinna i Göteborg] 

Minnesalbum, datering 1859-1860 på en 
handfull lösblad. Rikligt dekorerad pappask med 
sidenband inhyst i en enkel papperskassett 
innehållande 37 lösblad med hälsningar, dikter, 
brev, teckningar, tryck och hår. Askens rygg nött 
och saknar de inre långsidorna (gjort i samtiden 
för att få plats med vissa av lösbladen), kassetten 
med två små revor. Innehållet i övergripande gott 
skick, ett par pappersförluster i hörn och andra 
småskador.  

Hälsningar och dikter från bl.a. Augusta 
Anderson, Ida Andersson, Aurora 
Sahlin, Sofie Kellstedt, Lina Aspengren 
och Anna Alexanderson. Tretton blyerts- 
och färgteckningar, sex grafiska tryck i 
olika format och genre, en hårlock i 
kuvert, ett litet hårarbete uppsatt på kartongblad med handmålat ramverk och handskrift ”à Johanna le 7 
mars 1859!” samt ett brev skrivet med barnslig handstil lydande ”Snälla mama! Vet mamma att i går hvar jag bjuden 
till Weingbergs, och der hvar Sofia Adelchöld. Nu skall jag tala om för mama att jag har så många rörelser på gymnastiken. 
Helsa alla så mycket från mamas Louise”. Flera av hälsningarna adresserade till en Louise och i asken ligger två 
tryckta visitkort tillhörande stadsrevisorn i Göteborg Karl Gillblad (1843-1892), som var gift med Louise 
Gillblad (född Geijer). De flesta skrivna bladen ca. 1860 medan en del av teckningarna och trycksakerna av 
något senare datum. Traditionen att samla hälsningar i minnesalbum har sina rötter i de sk. stamböckerna i 
vilka unga män samlade hälsningar och vitsord från prominenta personer under sin bildningsresa. Stamboks-
skrivandet spreds under 1700-talet till en allt bredare grupp och utvecklades till att inkludera även annat än 
hälsningar och teckningar. Vid 1800-talets mitt var framställandet av minnesböcker främst något som unga 
kvinnor i borgerskapet ägnade sig åt, vilket detta album är ett fint och tidstypiskt exempel på.   

2500 kronor 
28. [Handskriven receptbok 1877] 
 

Handskrift, daterad 1877. 143 skrivna sidor + 1 inklistrad lapp och 3 löst 
bifogade lappar. Samtida pappband, rygg renoverad i modern tid, främre pärm 
med titeletikett (”Kok Bok 1877”). Bandet nött och fläckat, inlagan med enstaka 
småfläckar. Lydia Geetes namnteckning på främre försättsblad.  

Receptbok innehållande drygt 280 recept för exempelvis 
pepparkakor, blodpudding, palt, kokta kräftor, kåldolmar, stuvad 
aborre och smörbakelse. Bland de mer speciella recepten kan 
n ä m n a s ” J u d e b r ö d ” , ” D i p l o m a t - p u d d i n g ” o c h 
”Landshöfdingesoppa”. Majoriteten av recepten bär notering om 
vilken familjemedlem eller vän som det är hämtat ifrån. 
Handskriften innehåller två olika recept för julbak: ett för ”på 
Björkvik” och ett för ”i Staden”. Handskriftens sista 22 sidor 
innehåller noteringar om diverse metoder för färgning av textilier 
och andra material, recept mot bl.a. liktorn och tandvärk, andra 
hushållstips såsom lödning av bleckkärl samt en särskild avdelning 
om vävning. Handskriftens nedtecknare Lydia Geete (1852-1906), 
född Strokirk, var gift med Axel Geete (1845-1892) som ägde gården 
Björkvik i Väse socken, Värmlands län. Genom handskriften ges 
inblick i en 25-årig kvinnas kokkonst och nätverk under 1870-talet.  

3000 kronor 



29. ”Snöklockorna. En sagokrans af  M. V. Rehnström” 

Handskrift, ej daterad (1800-talets andra hälft). 8:o. (6), 146 sidor. Dekorerat 
rött klotband med guldpressad pärmtitel och helt guldsnitt. Bandet med smakfullt 
lagad rygg med gulddekor, kanterna något nötta, inlagan i mycket gott skick med 
någon enstaka fläck. 

Charmig handskrift innehållande åtta längre originalstycken av M. 
V. Rehnström (möjligtvis Matilda Wilhelmina, född 1832, boende i 
Stockholm) med titlar som ”Tvenne syskon” ”Följden af  att gifva 
goda råd” och ”Trumpetaren och sotaren eller förmånen af  en god 
uppfostran”. Första bladet med dedikation lydande ”Pehr Gustaf  
Huldberg, Sophia Adolphina Huldberg och Maria Aurora Huldberg tillegnas 
dessa vinterblommor med sann vänskap af  författaren”. De tre Huldberg, som 
handskriften är tillägnad, var barn till boktryckaren och förläggaren 
Per Adolf  Huldberg (1816-1887). 

1500 kronor 

30. ”Diktförsök af  Hakon Jarl” 

2 handskrifter, ej daterade (1870-tal). Små 8:o. 59, (3) + 73 sidor. Blått klotband med guldpressad titel + Brunt halvfranskt 
band med guldpressad titel. Det första bandet något nött och det andra nött, inlagorna i gott skick med enstaka fläckar. Ett antal 
av dikterna daterade under 1870-talet. 

Charmiga diktförsök av signaturen Hakon Jarl. Innehåller drygt 50 dikter, bl.a. hyllningsverser till William 
Shakespeare, Thomas Thorild, Heinrich Heine, Abraham Lincoln, Carl Michael Bellman och ”Mamma” 
samt dikter med titlar som exempelvis: ”Skål för qvinnan i Norden”, ”Prolog vid en tillställning”, ”Hälsning 
från Sverige till bruden” och ”Skål för samerne”. En särskild avdelning med ett eget titelblad i form av ett rött 
hjärta med titeln ”Erotik”, innehållande fyra dikter, avslutar andra bandet. Ett mycket charmigt 
ungdomsverk. 

1200 kronor 
 



31. [Prästfrun Marie Zöllners dagbok från Paris, USA och Härnösand] 

Handskrift, daterad 1882-1917. 8:o. (91), (8, blanka), 
(2), (80, blanka), (102), (1, blank) sidor. Svart enkelt 
klotband med stänkta snitt och oskriven pappersetikett på 
främre pärm. Bandets rygg renoverat i nutid, inre falsar 
renoverade tidigare, kanter och hörn något nötta, inlagan i 
övergripande mycket gott skick med enstaka fläckar. Dagboken 
skriven på engelska. Inlagan med 4 inklistrade tryck. 

Maria Carolina Zöllner föddes i Paris 1850 och 
mötte där sin blivande make Gustaf  Sjöström 
(1855-1912). De gifte sig i Paris 1885 och flyttade 
1890 till USA där Gustaf  blev präst vid en svensk 
episkopalförsamling. I Chicago gav han 1892 ut 
kåserierna ”Jan Olsons äfventyr eller en vermländsk 
emigrants resor och lefnadsöden i det Norra 
Amerika[…]”. 1902 flyttade familjen till Sverige då 
Gustaf  antagits för tjänst som präst i Härnösands 
stift. Dagbokens första 91 sidor, daterade 
1882-1883, är skrivna under Zöllners tid i Paris. Efter några blanka blad upptas dagboken med två sidor 
skrivna under hennes tid i USA. Dagboken upptas återigen år 1913. Denna, den längsta, delen av dagboken 
är betydligt mer utförlig än de tidigare delarna. Zöllner skriver, fortfarande på engelska, om livet som 
prästänka i Härnösand med kyrkomöten, föreläsningar om Goethe och Schiller, utflykter i närområdet, 
mottagna brev från bl.a. Jerusalem och USA samt om besök hos äldre församlingsbor. Den 13 januari 1914 
skriver hon: ”Went to the dear old woman to day, my little lapplady, is near to her end, patient & glad when 
the Lord will call her”. Den 2 augusti 1914 skriver hon: ”Lords day, the bells tolled from 6 to 9 to call the 
men to mobilise. What it will be if  there be war! God, keep our hearts & minds fixed on thee & our soul at 
rest with thee! War broke out in all Europe…” 

2500 kronor 

32. [Handskriven dagbok för seglats i Stockholms skärgård 1919] 

Handskrift, daterad 1919. (132), (12, blanka), (14) 
sidor. Mjukt skinnband med infälld teckning och 
guldpressad titel på främre pärm (”Loggbok 5/8 - 12/8 
1919”). Bandet med blekt rygg och lätt nötta kanter. 
Främre försättsblad med mycket liten pappersförlust i 
marginal, någon enstaka minimal reva i marginal och 
småfläck i inlagan, bakre inre pärm med spår efter 
borttagen kuvertficka. Fint skick. Illustrerad med 30 
inklistrade originalfotografier, 1 löst originalfotografi samt 
2 teckningar. S. Hultmans exlibris på inre främre pärm. 

Charmig dagbok förd under seglats i Stockholms 
skärgård och Skärgårdshavet med start på Vindö 
den 5 augusti 1919. De 30 inklistrade 
originalfotografierna visar livet ombord med 
bl.a. bad och festligheter samt strandhugg på en 
mängd platser, bl.a. Utterskär, Åland. Innehåller 
också ett antal sånger som sjöngs under färden, 
komplett med noter. 

1600 kronor


