
AFTRYCK
Af de Boktryckeri-Stilar, Rösjer och Vignetter, hvil-

kavidiBoB års början fiinnos ntiDirefteuren Johan
Arvid Carlbohms Boktryckeri i Stockholm.

Grofva Missal Fraclur. (Gjuten i Stockholm.)

h
Lilla Missal Fra&ur. (Gjuten i Stockholm.)

to REDO, uft jdfl jM
SjWga och Loftva. ...

Grofva Canon Fraflur. (Gjuten i Stockholm.)

HCRREN ItXtt GO wm
otz blid , och Mmjc Ma Wndcrs

Lilla Canon Fra6lur. (Gjuten i Köpenhamn.)

wttk mcd o|; jo, w«w tymkti wcN
FRÄMIE GVN. ...„.,

Dubbel Mittel Fra&ur. (Gjuten i Köpenhamn.)

OEUU3, hela Riket akta, Dma Helga ang-
larsändtillwärKONUNG,attdewakta sä Hans

Secunda Fra&ur. ; ; (Gjuten i Köpenhamn.)

Hus fom Negemmt; War Hans tröft un all sorg, lall nöd
Hans fafta bvrg: Styr Hans räd med dinom Anda, Stärk
Hans makt till watten och lande. «., *. «-» m> ...

Tertia Fra&ur. /

Gjuten i Köpenharnn.

Vesalla HERRANOM dm wag,
och hoppas uppa Honom; Han stall

wäl görat: Och stall frambara di-
na rattfardighet fasom ett ljus; och
dm rätt fasom en middag. pt. 37« **•
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Tertia Schwabach.
Gjuten i Köpenhamn.

Zy de onde fiola utrotade war-
da: men de som xvånta efter HER-
RAN, ftoU arftva landet, pf. 37:9.

Mittel Fra&ur. N:o I.
Gjuten i Köpenhamn.

Wlsbeten bygde sitt Hus; och Högg fin
velare. Wisbetenes begvnnelst ar HER-
RANS fruttan;ochforstsnd larerhwad
heligt ar. c-nKp. 9:1. 10.

Mittel Fraftur. N:o 2.
Gjuten i Stockholm.

Ty genom mig ffola dine dagar msn-
ge warda; och dins lifs ar dig tjac
warda. Äst du lvis, fä äst du dig Wls:
äst du cu bcspottare, sä mäste du um«
gälla det alleua. OrdrP .G:u, 12.

Mittel Fra&ur. N:o 3.
Gjuten i Köpenhamn.

En wis son är sins Fadcrs glädje: men
en. giilcn fbn är sine modcrs gramelfe.
Orätt bjelper intct: men rattfar-
digbet ftiar tftä frpden, HERRENläter icke de rattfärdigas själar hungcr
lida: men han omstörtcr dc ogudakttgas
arghet. ordfp. 10:1,2, 3 ..

Mittel. Schwabach.
Gjuten i Köpenhamn.

Rykte åt kosteligare än stor rike-
dom; och ynnest bättre än stlftner
och guld. Xike och ftttige mäste rva-
ra bland Hwarannan:
hafwer gjort dem alla. 0^.22. %, 2.

Grofva Cicero Fra&ur. N:o I.
Gjuten i Köpenhamn.

Nar du sitter och atcr med enom Herra,sa gis akc uppa Hwad för dig Handlat war-
der: Och satt en knif. pa din hals, om du
wilt behalla lifwct. Onffa dig icke af Hans
mat: tydet ar falstt bröd. Gralp. 23: 1,2,3.

Grofva Cicero Fra&ur. N:o 2.
Gjuten i Stockholm.

Följ icke onda menniffor; och begär icke
att wara när dem. Ty deras Hjerta stär ef-
ter stada; och deras läppar räda till ondt.
Genom wishet warder ett hus bygdt; och
genom förständ wid makt hället. »,2,3.

Grofva Cicero Fraclur. N:o 3.
Gjuten i Stockholm.

Den rike räder ofwer de fattiga: och den
som borgar, Han är Hans träl som länar.
Den som orätt sär, Han stall uvpstära we»
dermödo; rch ffall igenom sine ondsios ris förgäs.
Galenffap är i piltens Hjerta; men tuktans
ris drifwer den längt ifrän Honom. or«>sp. 22:

Grofva Cicero Frachir. Nro 4.
Gjuten i Köpenhamn.

Och @alo:r.o satte sia fke att bygga HER»RA N S Namne ett hus, och ett "si»s likeS
hus. Och Salomo begyme lill alt bygga HER<rans hus i Jerusalem, pä Meriä berg, det
David Hans faber «twist war; hwilket David
lillredt hade för rum pa Arnans plats deus
Icbuseens. 2 Chrån. 2: 1. 3: 1.

Fina Cicero Fra&ur. N:o I.
Gjuten i Köpenhamn.

Om du intct samkar tifllpopa i ungdomenom,
Hwad wilt du finna i alderdomcnom 'i O! huru
harliga star det, när dc grähärige äro wise, och
de gamle kloke, och herrarna förnuftige och för-
standige. Det ar de gamlaS krona, nar de
mycket förfarit, hafwä; och deras ära är, att
de frukta G-ud. Nio stycke äro, so» jag i
mitt hjerta.'• haltcr' högcliga prisandes, och det
tionde will jag med minom mun prisa: En mansom gladje bafwer af sin barn; den der lefwer,
till detz han far se sinä owanner nederlagda war-
da. Syr. 25: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Fina Cicero Fra£tur. N:o 2.
Gjuten i Köpenhamn.

Det cr de gamlaS fronci, när de mycket ftr«
farit Hafwa; och deras ara ar, att de Gud frukta.
Wäl honom, som e» trogen wän hafwer: toit
honom som klok är. Syr. 25: 8, 12.

Cicero Schwabach. N:o 1.
Gjuten i Stockholm.

All HiLRRAtTIS werk <iro gansta god;
och Hwad Han bjuder, det ster i våttom
tib* Sa att man icke toxk SAsajt 2utrfe
idrp »ut +r {,**,»& oeh ett åt i sinom
tib tosteliget. Syr. 39: 21, 40.

Cicero Schwabach; N:o 2.
Gjuten i Köpenhamn.

f£\\ usel och jämmerlig ting är med alla
mennistors lefwerne. alll ifrä moderlifwee
intill detz de i jordene, den allas wara mo<
der ar, degrafne warda. £ar ar aUlid
srukcan, wantan, och pa sistonc döden; 8y».
40: 1,2.

Corpus Fraclur.
Gjuten i Köpenhamn.

Ga wäl när den som i sior äro sitter, som när den
ringesta pa jordene; Sa wäl när den som silke
och krono bär, som när den- ber i groft blaggar»
kladd ar. Här är alltil) wrede, nit, wedermoda,
ofrid och didsfara, k<f och trata. Och när en om
nallena pa sine säng hwilas och sofwa siall, kom»
ma honom mänge lankar före. Syr.4o: 3,4, *•

Corpus Schwabach.
Gjuten i Köpenhamn.

<l) död, Huru bitter äst du, när en mennijka
tänker uppä dlg som goda dagar och nog haf<
wer, ocl) utan sorg lefwer, «ch de,n i all ting
wäl gär, och ännu wäl äta gitter. <l> cöd, huru
wäl gör du mot den, torftiga, den der swag od>
gammat ar, den i allo sorg ligger, och hafwef
dock intet bättre till alt hoppa» ellir wänta. Syr.
41 : 1, 2, 3, 4-
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Petit Fraclur.
Gjuten i Kopenhamn.

Sfo ffitifrr b 4 rritf act* miite f&raä*: mcn fanninacn
tttfnct u»i»»trlig«. ?e coutaftiija* qedj ffrtcrfar fåfom
co t':i. siteM en rcrc:n KtbuStar 69 i ««»tt. 2c äto
«lode fö (äiuu C: ra:a mutcr: mci, rå fWcne ffola lc
dock 'K-.:-. Oc ez»d«kli<a< cstcrkommgnd: irclc ,nga arc--
narf:; ech dc oritlfarttjal rct frui Pii en bar fuppe. C>t
en ben en stcdc bojj usnJt c* n?id roatten, ffall Hon lif«
tßul utrctaD rcarcJ förr än Hon rnoaen roartcr.

Syr. 40: 12, 13 , 14, 1?, 16.

Petit Schwabach.
Gjuten i Kopenhamn.

Men gora wal, £r täiorn en «>älsign«d orta<i.!rr>. ocb
burntbcrtietbtt bliftvcr ctrinita-lta.:. ten i\?nt b*ic.:r s,g
">cd fi« «rdete, o;b l.Stcr jia nöi" . d.:n hum-er "ett ro»
»?r Icfocrne; dcr är finna en \ta.tt öfwtr ali* jfatttr.
'£it drodcr biclpcr de n mtra, «ta ; mcn barrnbtrnabcc
bjclpcr m<cket racr. >?uld ocb filnvcr billa eii m~n~ »>,'

P«; mcn mvcFct mcr ett aodt r..i>, «<<£2\l\2JVi9 rruftaitfartas tntct, ocb t-cbönra- macije man* b,c!p.
Syr. 40: 17, IS, =4> -5, 27.

Grofva Mi ial Antiqtia. (Gjuten i Stockholm.)

SL MITT HJER
TA, HVAD LIG

Lilla Missal Antiqua. (Gjuten i Stockholm.)

GER DER IKRUBBO
NED, MARK HVAD

GiufV-a" canon Antiqua. gjuten 1 Stockholm).

detar:detarjesus,
sann gud och man,

Lilla Canon Antiqua. (Gjuten i Stockholm.)

EJ STORRE UNDER SPORJAS
K ANJ-VI- X-L 1 • Sv. Pf. Nro 132: 7.

Lilla Canon Cursiv. (Gjuten i Leipzig.)

VAR VÅLKOMMEN
MIN HERRE KÄR. M M.

Sv. Pf. Nro 132: 8.

Dubbel Mittel Antiqua. (Gjuten i Stockholm.)

HIC JACET IN PR/E-SEPIO,
SEPIO, QUI REGNAT SINE TER-

DireSi. Carlbobms i Stockholm Stil- Prof.
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Dubbel Mittel Cursiv. (Gjuten i Leipzig.)

MINO. HALLE: HALLELUJASv. Pf. N:o 145: 2.
**

Dubbel Mittel Antiqua, utsirad. (Gjuten i Leipzig).

BESB VÄREMJSIEVI6-
HET, BEN HELIGA M. M.

Sv. Pf. N:o 145 : 10.

SeCunda Antiqua. (Gjuten i Köpenhamn.)
Der stålthet år, der år ock föraktelse: men Vis-

het år når de ödmjuka. Oskyldighet fkall leda de
Frojvima : men ondskan fkall förstöra de föraktare.
ordfp.l,: 2,^&c.&7EåeiöuåeiöuäeTÖiiåe^6uÅÅöyE.

Secunda Antiqua, utsirad. (Gjuten i Leipzig.)
DIN GODHET VELE VI LOFVA, O HERRE M. M.

Sv. Pf. N:o 135: 1.

Secunda Cursiv, utsirad. (Gjuten i Leipzig.)
O JESV CHRIS 7 FÖRLÄNA, AIT VIDIGRAII
MÅ JJENAfOCHSÅFÄROHOSDIG. ««««».«,,.

Tertia Antiqua.
Gjuten i Köpenhamn.

Hörer du något ondt, såg det
ickeefter: ty tiga skadar digintet.
Du skalt hvarken sågat för vån el-
ler ovån: syr. 19: 0,7.

Tertia Cursiv. N:o I.
Gjuten i Köpenhamn.

Ocb uppenbara det icke, om du
det utan ondt samvet göra katit.
Tyman hörer digvdl, ocb aktar der-
uppå: men man hatar dig likvdh syr.
19: 8. ?.

Tertia Cursiv. Nro 2.
Gjuten i Stockholm.

Hafver du något hörty lät det
med dig dö, sd hafver du ett roligt
samvet: ty du brister ju icke sön-
der deraf. Syr. 19: 10.

Mittel Antiqua. Nro I.
Gjuten i Stockholm.

Derföre hafver Gud tålamod med
dem, och utgjuter sinä barmhertighet
öfver dem. Han ser och vet väl, hu-
ru de skola alle höra dödenom tili.

Syr. 18: 9, 10.

Mittel Antiqua. Nro 2.
Gjuten i Köpenhamn.

Ty förbarmar han sig dess rikeligare
öfver dem. Ene menniskos barmhertig-

het går allenast öfver hennes nasta:
men Guds barmhertighet går öfver alla
verldena. Syr. ,8: u, ia.

Mittel Cursiv.
Cjxitpr, ; ifrtpenöamn.

Den som tillstoppar *sin Sron för
dens fattigas rop, han ska/l ock ropa,
och intet hörd varda. En hemlig gäf-
va stillar vrede; och en skånk i skötet,
alrastörsta ogunsi. Ordfp. Ai: 15, 14,

Grofva Cicero Antiqua. Nro I.
Gjuten i Köpenhamn.

Det är dem råttfärdiga en glådje, attgo-
ra det rätt år: men fruktan blirver dem som
illa gora. En menniska som går ifrå klok-
hetenes väg., hon skall blifva uti de dö-
das hop. Ordfp. Ai: 15, i£

Grofva Cicero Antiqua. Nro 2.
Gjuten i Stockholm.

Dens ogudaktigas väg är HERRANOM en
styggelse: men den der far efter rättfärdig-
het, han varder älskad. Det är en ond tuk-
tan, öfvergifva vägen; och den der straff ha-
tar, han måste dö. Ordfp. 15: 9, ia

Grofva Cicero Antiqua. Nro 3.
Gjuten i Stockholm*

Ditt rad står icke uti menniskors våld. Men
det vet jag förvisso, den som Gudi tjenar,
han varder efter frestelsen tröstad, och ifrå
bedröfvelse förlossad, och efter näpsten finner.
han nåd. Tob. 3: 20, ai.



Grcfva Cicero Cursiv.
Gjuten i Köpenhauan-

Vålsigvad väre Han , som kotnmer i HER-
Rj4NS Nnmn. Ocb Ordet vart kött: ocb
bodde iblund oss; Han kom tili sitt eget; ocb
bans egne anvamade bonom icke. Öcb af bavs
fullbet bafve vi alle f att ,

ocb nådför nådi
Matth. 21: 9. Joh. 1: 14» li. 16.

Fina Cicero Antiqua. N:o I.
Gjuten i Leipzig.

Si, han kommer mcd skyn, och ali ögoil
skola se honom, och de honom stungit hafva:
och ali slägte pä jordene skola jämra sig. Jag
är A och O, begynnelsen och änden, säger
HERREN, som är, som var, och som komina
skall, ben Alsmågtige. Upp. B. 1:7,8-

Fina Cicero Antiqua* N:o, <2.
Gjuten i Köpenhamn-

Och då jag såg honom, föll jag tili hans fot-
ter, såsom jag lude värit dod; och han lade
gin hogra hand på mig, och sade tili mig: Var
Jcke forfärad; jag ir den forste och den siste;
Si, jag kommer snarliga: hållt det du hafver,
att ingen tager dina krono. Upp. B. i. 17. 3:11.

Fina Cicero Cursiv.
Gjuten i Köpenhamn-

Men jag hafver emot dig ,
att du den förstä

din kärhk åfvergifvit hafver. Betdnk derfure
hvar af du falien dfl, och bdttra dig, och gör de

första gerningarna: hvar det icke sker, då var-
der jag dig snarliga kommandes, och skall bort-
stöta din ljusastaka af sitt rum y Utein du båU
irar dig. Upp. B. 2} 4, 5,

Corpus Antiqua. N:o I.
Gjuten :i Leipzig.

Den der vinner, honom viii jag gifva äta af lif-
sens trä, som är i Guds Paradis. Den der vinner,-
honom viii jag gifva äta af det fördolda Manna, och
viii gifva honom ett godt vittnesbörd, och med det
vittnesbörd ett nytt namn beskrifvet, det ingen kän-
ner, utan den det fär. Upp. 2: 7, 17.

Corpus Antiqua. N:o 2.
Gjuten i Köpenhamn.

Och s! blef Mos« HERRANS tjenare der dod, ! de
Moabiters lande, efter H&rrans ord. Och han begroE
honom i dalenom uti de Motbtters lande, emot Penrs
hus: ocb ingen hafver fatr vcta hans graf alt in tili den-
na dag. Och si, dem syntes Mose och Elias, talnn-
de med Honom. 5 M»s. 34: 5, 6. Matth. 17: 3.

Corpus Cursiv. N:o I
Gjuten i Leipzig.

Frukta intet för något som du lida skalt: si, djef-
vulen skall kasta några af eder i fungelse, på det
F skolen forsåkte varda; och hafva bedrofvelse i tio
digar: var trofast in tili doden, så skall jag gifva
dig lifsens krono. Upp. B. 2: 10.

Corpus Cursiv. N:o 2.
Gjuten i Köpenhamn-

Du kant icke se mm ansigte; forty ingen menniskii
som mig ser, kun lefva. Ivgen hafver ndgon tid sedt
GUD: ende Sonen, som ir i Fudrens skot, han hafver
det kungjort. 2 Mos. 33: ao. Joh. 1: 18-

Direcl. Carlbobms i Siockbohn StiUPvof.

Petit Antiqua. N:o I.
Gjuten i Stockholm.

Hvi skämmens J vid min ord? Man skimmes ofta d 3 maä
sig intet skamma skall ; och giliar ofta det man icke t.iL
la »kali. Skäm dig att »äga efter alit det du hort
hafver, och att uppenbara hemligoi betrodt tai; altsi
skammcs du rätti och varder allom menniskom kar och
afhållen. Syr; 41: 18, ly, 49.

Petit Antiqua. N:o <2.
Gjuten i Köpenhamn.

De ogudoktigas barn , och de som gifva sig i sallskap ir.cd
de ogudaktiga, vaHa tili en styggclse. Dj b.iras
arfgoris mSste forgas; och deras efterkommande sl<o!a 101 al>tj_
Ha varda, Barnen skola kloga öfver en ogudaktig Ud.-i : ty
ior hans skull aro de föraktade. Syr. 41: 8, 9. 10.

Petit Cursiv.
Gjuten i Stockholm.

Enoch tåcktcs HERRANOM väl, och vart torttagen ,-

pft det han skulle vara verldene »n formaning tili håttring.
Noe vart funnen ostraffcli% ; och i vredenes tid fann haa
nåd. Och var qrar behållen på jordene då floden kom.
Han fick det förbundet för verldene , att alit kitt icke mer
skullegenom flodena fårderfvadt varda. Syr. 44: 16, 17, 18,19.

Bråk-Siffror på Half-Cicero Kegel.
Gjutne i Stockholm.

<izi22ii i 3 i 3 9. 1 X-' 1 2
1 T 1 2 iS

Bråk - Siffror på Haif- Corpus Kegel.
Gjutne i Stockholm.

a 1 3 * ♦ T f 7 7 a' «l ii U »« 20 a 3 is'

Hebreiska, på Mittel Kegel.
Gjuten i Tyskland. Defeft.

:vlsn—femrtö vwpunn **& frw i*iMir
Pf. XCVI: 1.

Grekiska, på Cicero Kegel.
Gjuten i Leipzig.

Tore ffrricrsToii sv 7toXXy o SUctxc
KOCTd TSSv ocvtov , KOt)
rZv OiBsTOVVTCOV TOVS 710VCVS CCVTOV. I&OVTES TC6-
qctx&rjvovTcci (fioSco SsivZ ,

koc) sK7Tr\<rovrctt f TT*
rZ 7ixPctoc'£a> tJjs- croöTyplcts. kcc) spcvctiv sv tav-

~ *• \ t? * , /

TOK fXSTXVOOVVTSS , YMI ÖIC& GTSVCXooPKtV 7IVSVfXC(-
TOS GTSVOtffcpVTCU K») SPCVUtV' CVTCS Y(V , OV StT^OUSV
7TOTS sts ysXwTct, KCt) «V TlOtPOlZcXriV ovsirfio-pcZ.
01 ctfppovss rov Qtlov olvtcv sXcyto-oiixsßroc
jtoiivijv TSXSVTYJP CiVTCV CCTIfXCV. 7tOOS KCCTsKoylißf]'
sv vtois Sscv ,

k«; sv ccyicis o KXqpcs ccvtcu tcrlv j
Sap. V: 1 -

• ji
Rösjer, af flere slags Kegel.

Gjutne i Stockholm.

B



V

Almanachs - Tecken.
Gjutne i Stockholm.

Vigneter, i Träd Skurne



Vignetter, Gjutne i Tyskland.

Direa. Carlbobms i Stockholm Stil-Prof.
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STOCKHOLM,
Tryckt i Kongi. Finska Boktryckeriet, hos Dire&euren Johan A. Carlbohm,

den 4 Febr. 18 0 8.




