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Cyberkatalog 20

Äldre småskrifter 

Denna katalog innehåller ett nytt urval med 
100 nykatalogiserade äldre småskrifter. De är  
uppställda alfabetiskt och spänner över många  

områden. Som vanligt finns här äldre dramatik, tal i 
Vetenskapsakademien och kungörelser, men även andra 
typer av tryck som politiska skrifter från frihetstiden, 
några stadgar rörande Fysiografiska sällskapet i Lund 
och tre poster med tryck rörande kronprins karl august, 
hans död och begravning, däribland ett innehållsrikt sam-
lingsband från kurt winbergs bibliotek. 

Tre trevligt illustrerade skrifter om Krimkriget och hur 
det svepte förbi i Östersjön finns också i urvalet. Lägg 
även märke till hiorters cirkulärskrift om 1733 års 
solförmörkelse och den första separatupplagan av  
kellgrens Ljusets fiender.

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. AGARDH, C. A. Essai sur le développement 
intérieur des plantes. Lund, C. F. Berling, (1829). 
Liten 8:o. (4),90 s. Häftad och ouppskuren i sam-
tida marmorerat pappomslag. Titelbladet något 
fläckigt och sista sidan solkig och skrynklad. Med 
Lunds Katedralskolas biblioteksstpl och numrering 
på titelbladet och en samtida tillskrift dit på främre 
omslags insida.  *400
Krok 59.

2. Agripina romersk historia. Öfwersättning. Kris-
tianstad, F. F. Cedergréen, 1817. 8:o. 40 s. Nött 
häfte med en samtida rödbrun ryggpappersremsa. 
Titelsidan och sista sidan solkiga. Med A. F. Mell-
grens överstrukna stpl och C. J. Källströms namn-
teckning daterad 1852 samt lite bläckkladd på 
titelbladet.  *500

3. (ALM, L.) En svensk Tartuffe. Sthlm, C. M. 
Thimgren, 1867. 8:o. 8 s. Trevligt grönt hklbd från 
ca 1900 med infärgat svart titelfält. Lagerfläckad 
och med en fläck på s. (4). Sista bladet med gammal 
förstärkning i yttermarginalen och liten reva.  *900
Den svenska Tartuffe som porträtteras i skriften ska vara 
identisk med kamreraren vid Kommerskollegium Carl Lud-
vig Lindauer (1807-84). Lindauer utmålas som falskspelare, 
bedragare och hycklare med ”en påfallande smak för 12 års 
flickor”. Efter Lindauers död utgavs en del av hans manuskript 
under titeln ”Uppbyggliga betraktelser ur en afliden persons 
efterlemnade papper” (1887). Leopold Alm var verksam som 
författare 1849-83, men mycket litet är känt om honom som 
person. Han använde sig bland annat av pseudonymen ”Octa-
vio” och några av hans skrifter handlar om Finland.

4. ALMQUIST, C. J. L. Grimstahamns nybygge. 
Berättelse. Uppsala, Elméns och Granbergs tryck-
eri, 1839. 8:o. 36 s. Häftad och oskuren. Devis loss 
i häftningen, de två arken sitter ihop endast med 
ett tunt bindgarn. Lätt solkigt titelblad. Några små-
fläckar och marginalnaggar, se t.ex. s. 17-18.  *800
Almquistiana 273. Ingår i serien ”Folkskrifter. Blandade äm-
nen n:o 2”. Trycktes samma år och ngt förkortad hos Kongl. 
ordens-boktryckeriet. Ruben G:son Berg skriver i ”Svenskt 
biografiskt lexikon” apropå Almquists folkskrifter: ”Religiöst 
social är den vackra förkunnelsen ’Arbetets ära’, och i sam-
band med dessa arbeten stå de folkskrifter, varmed han 1838 
inledde den svenska allmoge- och hembygdsskildringen. [...] 
’Grimstahamns nybygge’ och ’Ladugårdsarrendet’ äro fyllda 
av direkt folkuppfostrande tendens, ett slags egnahemsno-
vellistik sjutti år före egnahemsrörelsens framträde. Dessa 
skildringar äro icke endast de första utan alltjämt bland de 
yppersta i sitt slag.”

5. (ALMQUIST, C. J. L.) Gustaf Wasa i Dalarne. 
(2) Folkskrifter. - Fäderneslandets historia. Sthlm, 
Elméns och Granbergs tryckeri, 1840. 8:o. 24 s. 
Häftad. Något fläckigt titelblad. Veck i övre mar-
ginalen från s. 9 och framåt. Sista sidan med fula 
smutsfläckar. Trista hålskador i övre marginalen på 
de två sista bladen.  *250
Setterwall Svensk historisk bibliografi 1094. Almquistiana 277 
för första upplagan som utkom 1839 under titeln ”Folkskrift-
er. Berättelser ur fäderneslandets historia. N:o 1. Gustaf Wasa i 
Dalarne.” Föreliggande tredje upplaga nämns inte alls.

6. [Anckarström] Kongl. maj:ts och rikets Swea 
hof-rätts utslag öfwer capitainen Jacob Johan An-
karström. Gifwit i Stockholm d. 16 april 1792. 
Sthlm, A. Zetterberg, (1792). 4:o. 16 s. Tagen ur 
band och insatt i ett marmorerat pappomslag från 
1900-talets första hälft. Ngt lagerfläckig. Med Paul 
Meijer Grankvists namnteckning.  *1750
Bring Rättegångshandlingar 737:8. Paul Meijer Grankvist 
(1867-1940) var journalist, författare och genealog.

7. [Atterbom] RYDÉN, A. J. Om Atterboms lyris-
ka poesi. Lund, Lundbergska boktryckeriet, 1840. 
8:o. iv,59 s. Tagen ur band. Revor i ryggen. Ngt 
lagerfläckig och genomgående fuktfläckig.  *300
Formar sig till en försvarsskrift mot de negativa recensioner 
som Atterboms samlade dikter fick i pressen.

8. (BLOMSTRAND, F. T.) Brittiska eskadern i 
Östersjön. Med porträtt af sir Charles Napier, 
3:ne lithografier, samt karta öfver Östersjön med 
angränsande länder. 2:dra tillökta upplagan. Göte-
borg, A. Lindgren, 1854. 8:o. Porträtt,48 s. & 1 
lång utvikbar litograferad vy & 2 litograferade plr 
& 1 stor utvikbar litograferad karta. Nött samtida 
hfrbd med hårt nötta falsar. Innerfalsen sprucken 
vid titelbladet. Försättsbladet och porträttet loss 
och titelbladet delvis loss. Lätt och jämnt brunto-
nad. Kartan med 5 cm lång lagad reva vid häftnin-
gen. Fritz Zethelius exlibris, ”Torpa F. Z.”  *2000
Utgiven på D. F. Bonniers förlag. Både första och tredje uppla-
gan utkom samma år. Vyn föreställer ”Engelska flottans ank-
omst till Winga” och de två planscherna laddning och avskjut-
ning av en kanon.



9. (CAHUSAC, L. de) Zoroaster, ett musicaliskt 
sorge-spel i tre acter. Sthlm, P. Hesselberg, 1778. 
8:o. 22,(2 blanka) s. Tagen ur band. Titelbladet 
och sista blanka bladet lätt solkiga. Några spridda  
lager- och småfläckar. Med veck i nedre hörnet de 
första tolv sidorna. Översättarens namn vackert 
tillskrivet för hand under företalet, möjligen av 
honom själv.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 112. Översatt och 
bearbetad av D. E. Pilgren. Musiken komponerad av P. Frige-
lius. Med tryckt dedikation och dikt ställd till C. F. Scheffer 
samt ett förord om verkets bakgrund. Utspelar sig i den gamla 
staden Baktra i nuvarande Afganistan.

10. (CARLESON, C.) Kort och tydelig underwis-
ning, huru man skal förstå och bruka runstafwen, 
tredie gången uplagd/ och med åtskillige anmärck-
ningar, samt ett wackert kopparstycke tilökt.  
Uppsala, (Akademiska tryckeriet), 1748. 12:o. 48 
s. & 1 utvikbar grav. plansch. Häftad. Enstaka 
småfläckar och några gamla anteckningar. Titel-
bladet med en liten grå smutsfläck. Nagg i yttre 
marginalen på s. 5-6 och en liten marginalreva på s. 
29-30. Sista bladet solkigt. Planschen löst bifogad, 
solkig med flera små bläckfläckar, ett brännhål i 
övre marginalen och många delvis lagade margin-
alrevor.  *900
Utkom första gången 1742 och andra 1743. Denna tredje up-
plaga utgavs av Mårten Strömer. Carlesons arbete är ett exem-
pel på 1700-talets uppblossande intresse för runkalendern som 
i mindre skala på nytt kom till praktisk användning.

11. (CEDERHIELM, J. C.) Tankar om spanmåls 
brist och dyrhet. Sthlm, L. Salvius, 1757. 4:o. 32 
s. Tagen ur band. Ngt lagerfläckig. Satsytan något 
bruntonad.  *500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1861. Flera inlägg 
mot detta arbete publicerades i den samtida tidskriftslittera-
turen. Det här är Josias Carl Cederhielms (1734-95) första 
tryckta arbete där enligt ”Svenskt biografiskt lexikon” han 
”med utgångspunkt i tidstypiska bekymmer för handelsbalan-
sen gav sitt bidrag till den lika tidstypiska agitationen för jord-
brukets förbättrande, som han ville vinna med premier. Av ett 
visst intresse är, att han därvid skarpt polemiserade mot förslag 
om skiftesbruk och dylika nyheter och gjorde sig till målsman 
för det traditionella mellansvenska en- och tvåsädesbruket”.
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12. (CHRISTIERNIN, P. N.) Patriotiskt swar på de 
eftertänkliga frågor, som framställas i ett Bihang till 
de utkomna delar af Bekymmerslösa stunders tan-
kar på 2 ark i 4:o: upsatt af Badens Anders, ifrån 
Gefle. Uppsala, J. Edman, 1771. 4:o. 18 s. Tagen 
ur band. Titelbladet lätt fläckigt och med en nagg 
i inre marginalen, annars ett bra ex. Numrering i 
bläck ”6” på titelbladet.  *900
Med en inledande notis på titelbladets baksida: ”När utrikes 
lån uptages mot 5 procent, att dermed betala gammal gäld, 
som utdragit årligen öfwer 10 procent, länder det till mins-
kande af wäxelbristen.” Pehr Niclas Christiernin (1725-99) 
sysselsatte sig ivrigt med ekonomiska frågor och efterträdde 
1770 Berch som professor i ekonomi, men bytte året därpå till 
sig professuren i teoretisk filosofi. Denna skrift är riktad mot 
Anders Nordencrantz.

13. [Dueller] Wij Carl medh gudz nåde/ Sweriges/ 
Göthes och Wendes konung/ [...] göre witterligit/ at 
såsom wij icke uthan synnerligit misshag förspörie/ 
huruledes dueller och slagzmåhl i wårt rijke/ och 
der under sorterande provincier, tijdh effter tijdh/ 
ibland dem/ som kunne af hwariehanda tilfälle och 
orsak/ råka i twist och oenighet med hwar andre/ 
[...]. (Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1662). Tvär-folio. 
(1) s. Tagen ur band. Vikt. Ojämna kanter och 
några små revor. En fuktfläck i övre marginal och 
en bit in i texten.  *3500

Förbud mot dueller daterat den 23 december 1662 och utfär-
dat av förmyndarregeringen med Hedvig Eleonora i spetsen. 
Utgavs även i en kvartoupplaga.

14. EHRENSVÄRD, A. Tal om svensk sjömagt; 
hållet för kongl. Vetensk. academien, vid præsidii 
nedläggande den 11 junii, 1766. Sthlm, L. Salvius, 
1767. 8:o. 31 s. Med en grav. titelvinjett. Häftad 
och oskuren. Fuktfläckig från titelbladet till s. 16. 
Ställvis ngt småsolkig.  *700
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1521.

15. En rättsinnig christens valete och afskied ifrån 
werlden och des fåfängeligheter, för den frucht och 
nytta, som det förmodeligen hos alla gudälskande 
lärer skaffa, på wårt modersmål öfwersatt; hwar 
wid äfwen följer en andelig wisa ifrån danskan 
verterad. Sthlm, Historiographi regni tryckerij af 
Hartwig Gercken, 1738. 4:o. 12 s. Tagen ur band. 
Titelbladet med ett par små brunfläckar. En liten 
fuktrand vid ryggen. Sista bladet med några fläckar 
av olika slag. Delvis lite svagt tryck.  *650
Den andliga visan upptar de sista två sidorna.

16. ESSEN, O. R. von. Oförgripeliga tankar, om 
hvad som utgör en rättskaffens soldat; jemte de 
egenskaper, som egentligen tillhöra formerandet af 
en svensk nationel armé, både till esprit, soin, bev-
äring och beklädning. Sthlm, C. Delén, 1803. 8:o. 
107,(1 blank,2,2  blanka) s. Häftad och oskuren i 
samtida gråpappersomslag, vars främre del är lite 
lös. Några svaga lagerfläckar i övre marginalen. 
Med O. J. Rangels namnteckning på omslagets in-
sida. Bra ex.  *1500
Odert Reinhold von Essen (1755-1837) var verksam som mil-
itär i Finland där han både föddes och dog. Han är en av ge-
stalterna i ”Fänrik Ståls sägner” och ägde en gård Jackarby 
utanför Borgå. Olof Jakob Rangel (1771-1830) slutade sin 
karriär som major. Han adopterades i riddarhuset 1809 i hans 
hustrus släkt von Post och hans gren heter Rangel von Post. 
Han ägde Hagbyholm utanför Västerås och deltog i kriget i 
Finland 1790.

17. Fem märkwärdige mäns lefwernes beskrifnin-
gar, efter trowärdige anledningar. Linköping, F. 
Schonberg och Biörckegrens enka, 1788. 8:o. 48 s. 
Häftad i samtida stänkdekorerat omslag med små-
skador och veck i yttre marginalen. Något solkigt 
titelblad. Flera småveck i hörnen.  *1350
De sex (!) biograferade är Zoroaster, ”Brama”, ”Tjengis 
Chan”, ”Ziska, eller som han eljest kallas Johannes de TrocZ-
nou”, ”Scanderbeg” och ”Uncham”.

18. FERRNER, B. Försök at visa, det olika climater 
icke verka hos folkslagen olika lynnen och själens 
förmögenheter; uti et tal, hållet för kongl. Veten-
skaps academien, vid præsidii nedläggande, den 25 
octob. 1780. Sthlm, J. G. Lange, 1780. 8:o. 48 s. 
Med grav. titelvinjett. Tagen ur band. Bra ex. med 
ett par obetydliga småfläckar och en svag gråtonad 
fuktrand i övre hörnet på s. 15.  *900
Författarens tes är riktad mot Montesquieu och ”de ogrun-
dade förebråelser, som i mångfaldig måtto göras mitt kära 
fäderneslands climat”. Förutom att seder och bruk förändras 
över tiden visar erfarenheten, menar Ferrner, att även folkslag 



vilka vistas i snarlika klimat kan uppvisa stora skillnader: 
”Härom öfvertygas vi af den skillnad, som är imellan turkarnes 
ärlighet, alfvarsamhet och mannamod, samt nu varande grek-
ers bedrägelighet, lättsinnighet och feghet.” I förbigående läg-
ger Ferrner fram en civilisationsteori och menar att fast ”man 
med mycket skäl kan anse negrer, albiner, caffrer, lappar och 
americaner för olika varieteter af människo-slägtet” så tycks 
”snille, begrep och förstånds-krafter ej finnas vara på något 
sätt sammanbundne med en högre eller lägre näsa, en ljusare 
eller mörkare ansigtes färg, med en lång eller kort växt, med 
magerhet eller fetma och så vidare”. Ferrner (1724-1802) kon-
staterar att ”det är märkeligt, at alle de, hvilka påstått sådana 
verkningar af climatet, som anförde äro, greker, romare, fran-
soser m.fl. hafva tilvällat sit climat, såsom det mäst temper-
erade, de förträffeligaste förmögenheter at frambringa menni-
skor af en ypperlig art.”

19. [Fersenska mordet] Kongl. maj:ts nådiga 
kungörelse angående de wåldsamma uppträden, 
som den 20 sistl. junii uti hufwudstaden förefallit: 
gifwen Stockholms slott den 2 julii 1810. Sthlm, 
H. A. Nordström, 1810. 4:o. (22) s. Tagen ur band 
med flera naggar i ryggen. Lös i ryggen och de sista 
två bladen helt loss. Något lagerfläckig. En liten blå 
figurstpl nederst på titelbladet.  *1350
Med bilagor av C. Adlercreutz och V. af Klinteberg. Rör mor-
det på Axel von Fersen i samband med kronprins Karl Augusts 
begravning i Stockholm.

20. Freds-fördrag emellan hans maj:t konungen af 
Swerige och Sweriges rike å ena, samt hennes maj:t 
kejsarinnan af Ryssland och ryska riket å andra 
sidan, afhandladt och slutit på Werele slätt nära 
wid Kymene elf emellan båda lägrens förposter den 
3/14 augusti 1790, och ratificeradt uti lägret wid 
Werele den 19, och på Czarskoe selo den 6/17 i 
samma månad. Traité de paix entre sa majesté le 
roi de Suede et la couronne de Suede d’une part, 
et sa majesté l’impératrice de toutes les russies et 
l’empire de Russie, de l’autre, fait & conclu dans la 
plaine de Verele près de la riviere de Kymene entre 
les avant-postes des deux camps le 3/14 août 1790, 
& ratifié au camp de Werele le 19 & à Czarskoe 
selo le 6/17 du même mois. Sthlm, Kongl. tryck-
eriet, 1790. 4:o. (16) s. Tagen ur band. Delvis lös 
i ryggen. Sista bladet klippt i övre marginalen, lite 
solkigt och med trycksvärtefläckar i yttre margin-
alen.  *900
Parallelltext på svenska och franska. Gustaf Mauritz Armfelt 
var svensk chefsförhandlare. Sverige vann en stor seger vid det 
andra slaget vid Svensksund den 9-10 juli 1790. Fredsavtalet 
slöts den 14 augusti, och innebar att Ryssland inte längre 
skulle blanda sig i Sveriges statsskick enligt avtalet vid freden 
i Nystad 1721.

21. Föreskrifter för handterandet af öppna båtar i 
brottsjö och swåra bränningar; jemte praktiska an-
visningar för dem som hafva skeppsbåtar under sitt 
befäl; äfvensom föreskrifter för dem som söka rädda 
drunknande, samt för skenbart drunknandes åter-
ställande. Utgifna af Engelska national-stiftelsen 
för lifräddnings-båtar år 1859. (The royal national 
life-boat institution. London.) Öfversättning, med 
tillägg af förteckningar å lifräddnings-stationer 
i Sverige, England och Danmark, m.m. Sthlm, P. 
A. Norstedt & söner, 1860. 8:o. 31,(1) s. Häftad i 
grått tryckt omslag. Revor i ryggen och liten pap-
persförlust i främre omslagets nedre hörn.  *1750
En upplaga trycktes i Helsingfors 1874. Förtecknar bland an-
nat räddningsanstalter för skeppsbrutna längs Sveriges kuster 
och beskriver hur återupplivande av drunknade personer ska 
utföras.

22. Förhållnings-reglemente för kongl. maj:ts lif-
drabante-corps. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1797. 
8:o. 34 s. Tagen ur band. Oskuren. Med en gam-
mal och lite kladdig bläckpaginering i övre yttre 
hörnet. *450



23. GADOLIN, J. Tal, om gränsorne imellan det vi 
uti naturen känne, och det vi ännu icke hunnit fatta; 
hållet för kongl. Vetensk. academien, vid præsidii 
nedläggande, den 21 maji 1761. Sthlm, L. Salvius, 
1761. 8:o. 30,(2) s. Med en grav. titelvinjett. Tagen 
ur band och med marmorerade snitt. Några revor 
upptill på ryggen.  *900
Svarstalet av Pehr Wargentin. Jacob Gadolin (1719-1802) var 
vid denna tid professor i fysik i Åbo och slutade sin karriär 
som biskop i samma stad. Under studietiden vid Uppsala uni-
versitet hade han Anders Celsius och Samuel Klingenstierna 
som lärare.

24. (GRANSCHOUG, J. F.) Landt- och åker-bruks 
cateches. (Kalmar), kongl. Gymnasii boktryckeriet 
hos directeur Bagge, 1816. Liten 8:o. 67 s. Häftad 
med en samtida lila klistermarmorerad ryggremsa. 
Fuktfläck i nedre yttre hörnet på s. 33-48. Bra ex-
emplar.  *1500
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 79. ”På Calmar läns 
kongl. hushålls-sällskaps bekostnad”. Förordet daterat Odens-
viholm den 19 februari 1814. Inledningen börjar med frågan: 
”Är arbete för människan af nödwändighet?” Första kapitlet 
behandlar åkern, andra ängen, tredje hagen och betesmarken, 
fjärde skogen, femte växel- och cirkulationsbruk, sjätte bok-
skapen, sjunde ”om trädgård, kålland och humblegård” och 
åttonde och sista redskap och byggnader. Johan Fredrik Gran-

schoug (1755-1839) ägde Odensviholm i Tjustbygden från 
1777. Han var bekant med Bellman, som flera gånger besökte 
herrgården.

25. (GUSTAV III) Kongl. maj:ts tal, til riksens 
ständer, församlade uppå riks-salen i Stock-
holm den 21 augusti 1772. På hans kongl. maj:ts 
allernådigste befallning af trycket utgifwit. Sthlm,  
Wennberg & Nordström, 1772. 4:o. (8) s. Oskuret 
och ouppskuret ark. Har varit vikt. Lätt lager-
fläckigt.  *750
Ej i Bring Riksdagshandlingar. Sex olika upplagor trycktes av 
detta tal. Det hölls två dagar efter Gustav iii:s statskupp den 
19 augusti 1772 och inför att den nya regeringsformen skulle 
godkännas.

26. [Gustav iii] MUNTHE, B. Tal öfver theras 
kongeliga majestäters höga kröning den 29 maji, 
1772. Hållit på Knuts-salen uti Malmœ, i all un-
derdånighet. Sthlm, C. Stolpe, (1772). 4:o. 15 s. 
Häftad och oskuren. Ngt nött och lös i häftningen. 
Har varit vikt. Ngt lagerfläckig. Fläck och en liten 
numrering på sista blanka sidan.  *900
På vers. Berent Munthe (1737-99) blev magister i Lund 1760, 
docent i romersk vältalighet och poesi där 1762, adjunkt utan 
bestämt läroämne 1768 och rektor vid Malmö skola 1780. 
Han var även verksam som tillfällespoet: ”Ju högre glädjen 
går, ju förr plä orden brista/ välsigna, himla-magt, the gåfvor 
tu sjelf tedt/ bevare oss ifrån, at sådant skulle skedt/ blott för 
at värdet se af hvad man straxt fick mista/ beväpna med tin 
tröst, Lovisas sorgsna själ/ tin starka ängla-vakt, kring kunga-
huset sväfve/ tu skydde våra stånd! Tu sjelf osämjan qväfve/ tå 
tröttnar Gustaf ej, at vaka för vårt väl!”.

27. (HALLDIN, J. G.) Kortt anledning til den enda 
tilfredsställande förklaringen öfver den animale 
magnetismens och somnambulismens verknin-
gar, härledd från rätta grundsatser om skaparen, 
menniskan, och naturen; samt bekräftad genom 
ärfarenheten. En afhandling stäld i bref til det i 
Strasburg varande magnetiska sällskapet, kalladt 
Société des amis réunis. Sthlm, A. J. Nordström, 
1787. 8:o. (10),45 s. Tagen ur band och insatt i en 
nyare vit ryggremsa. Gamla rödstänkta snitt. Lätt 
nött. Bläckkladd med minimala textförluster på s. 
16.  *1500
Det första arbetet kom även ut som häfte 3 i ”Samlingar för 
philantroper” och är en översättning från Halldins fransk-
språkiga original utförd av G. U. Silfverhielm. I en del exem-
plar av arbetet är, som här, en åttasidig tryckt dedikation till 
Gustav iii extrainsatt.

22.



28. HALLENBERG, J. Dogmatis de resurrectione 
corporum mortuorum origo, et num in libro Jobi 
ejusdem mentio facta sit, disquisitio historica et 
philologica. Sthlm, J. S. Ekmanson, 1798. 8:o. 
45,(3 blanka) s. Häftad och oskuren i samtida ljus-
grönt glättat omslag. Obetydligt blekt rygg och ble-
kta kanter och en liten skada nederst på ryggen. 
För- och eftersättsbladen aningen tillknycklade och 
det främre med liten fläck. Enstaka småfläckar. Bra 
ex.  *1500

Om ursprunget till läran om de dödas uppståndelse, speciellt 
som den framställs i Jobs bok. ”Svenskt biografiskt lexikon” 
skriver: ”Som exeget uppträdde H 1798 i en latinsk avhand-
ling om uppkomsten av läran om de döda kropparnas upp-
ståndelse, i vilken han framställde bibelkritiska synpunkter, 
som förfärade hans samtid”.

29. [Hamilton] Kongl. maj:ts högst-betrodde man, 
hans excellence, fältmarskalken, riddaren och com-
mendeuren af kongl. maj:ts orden, högvälborne 
grefve herr Gustaf David Hamiltons stoft jordfästes 
uti famille-grafven i Barsebecks kyrcka d.   martii 
1789. Lund, (1789). 4:o. (4) s. Oskuren. Solkig och 
med flera fuktränder. Titelbladet med två bläck-
fläckar. Datumet är inte ifyllt.  *900
Sista sidan med Hamiltons eget förordnande om sin be-
gravning, bland annat ville han inte ha någon likpredikan. En 
kort vers av Fr. Svanander kommenterar detta: ”Hvad! skildra 
Hamilton - - den nåden han ärfarit? Nej! Sjelf han tolkat alt i 
denna korta skrift: Och tårar, tårarna, som strömma vid hans 
grift, bevisa uppenbart hvad han för folket varit [...]”.

30. (HARTMAN, G. I.) Den tredje odlingen. Skald-
estycke, vid den af Åbo akademi den 28 junii 1805 
firade promotions akt, då, med hennes canzlers en 
af rikets herrar, öfverste marskalken hos hennes 
majestät enke-drottningen, f.d. vice guvernören hos 
hans maj:t konungen, riddaren och kommendören 
af kongl. majestäts orden, högvälborne grefven herr 
Carl Adam Wachtmeisters tilstädjelse, af filosofis-
ka fakulteten, genom dess decanus, professoren i 
kemien herr Johan Gadolin, de på följande sidor 
nämnde fyratio herrar kandidater, förklarades för 
magistrar i filosofin. Åbo, Frenckellska tryckeriet, 
(1805). Folio. (14) s. Häftad men i två delar som är 
loss från varandra. Vikt och med en stor fuktrand. 
Fläck på s. (9-10). Några småskador i vikningen. 
Skuret men stort ex.  *850
Skaldestycket upptar sidorna (5-12). Bland de promoverade 
kan nämnas Johan Gustaf Askelöf, Zacharias Castrén, Jacob 
Jonas Estlander, Gabriel Hirn, Elias Jonæ Lagus, Fredrik Wil-
helm Pipping och Johan Gustaf Rancken.

31. Herrans bön Fader wår på swenska, latinska, 
franska, engelska, italienska, tyska, finska och 
lappska språken. Jemte en kort utläggning öfwer 
Fader wår af A. Norell. Söderhamn, J. Hamberg, 
1849. 16:o. 19 s. & 1 litograferad plansch. Häf-
tad i blått blankt samtida omslag, det främre med 
fuktränder, det bakre med nagg i yttre marginalen. 
Texten med en genomgående fuktrand.  *1750
De olika språken återfinns parallellt med en rad vardera per 
sida. Tidigare upplagor av själva bönen på dessa språk utkom 
1824, 1828 och 1845.

32. (HIORTER, O.) Kort underrättelse angående 
solens här i riket totale förmörkelse och des ob-
serverande den 2 maj 1733. [=rubrik]. (Uppsala, 
1733). 4:o. (8) s. Tagen ur band och insatt i nyare 
marmorerat omslag. Med fuktränder. Sista bladet 
med lagningar och revor i inre marginalen samt 
liten tejplagning.  *2000
Daterad Uppsala den 7 april 1733. Hiorter skickade ut detta 
cirkulär för att från lärare och präster runt om i landet få in 
uppgifter om solförmörkelsen. Det var i detta sammanhang 
som Birger Vassenius i Skara observerade solens proturberan-
ser, vilka han beskrev för Hiorter i sitt svar på cirkuläret. Hans 
upptäckt presenterades 1735 i ”Philosophical transactions”.

33. HYDRÉN, E. L. Tå promotoren, then ädle och 
widtberömde herren, herr mag. Petrus Ekerman, 
eloq. profess. reg. & ord. the höglärde herrar af 
Strengnäs stift; herr Olaus Amnelius, Ner. herr An-
ders Ullenius, Sud. herr Lars Palmberg, Sud. herr 
Eric Lundström, Sud. herr Anders Östman, Sud. 



herr Axel Adrian Een, Sud. herr Joh. Vidmarck, 
Ner. herr Eric Hiortzberg, Ner. herr Anders Flod-
man, Ner. herr Joh. Gust Bergius, Ner. herr Johan 
Montin, Ner: till philosophiæ doctores och magis-
trar promoverade, wid then ansenliga promotions 
act. i Upsala, som hölts den 13 junii, 1749 yttrade 
sin fägnad. Uppsala, (1749). Folio. (4) s. Samtliga 
marginaler utom ryggen invikta. Vikspår på mitten 
och en svag genomgående brunfläck.  *800
Bland promovendi märks Eric Lundström, som disputerat över 
”Exercitium academicum, de Sudermannia. i-ii”, den första 
delen med Hydrén som preses 1747. Dikten är skriven å Sö-
dermanland-Närkes nations vägnar.

34. (HÖPKEN, C. F. von & CARLESON, E.) 
Twenne stora swenska herrars rese-beskrifning if-
rån Cypern till Asien, förlofwade landet, Jerusalem 
och Christi graf. Jemte andra märkwärdiga orter 
och namnkunniga ställen. Jönköping, N. E. Lund-
ström, 1832. 8:o. (16) s. Häftad. Lite snett skuren 
och med vikta hörn. Bra ex.  *1500
Utkom första gången 1768 och kom under en lång period att 
spridas i ett otal olika folkskriftsupplagor, som föreliggande. 
E. Carleson och C. F. von Höpken fick 1732 i uppdrag att göra 
en inofficiell rekognoseringsresa med målsättningen att finna 
nya lämpliga hamnar vid Medelhavet för svensk export och 
import. Under resan fick de ändrade direktiv och blev plac-
erade som svenska sändebud i Konstantinopel vid Ottomanska 
hovet från 1735. Höpken stannade till 1742 och Carleson till 
1745. Genom sin placering kunde de båda sändebuden under-
stödja grundandet av det Levantiska kompaniet 1738. Den 
viktigaste insatsen var dock förhandlingarna om Karl xii:s 
kvarstående skulder till Turkiet, där de lyckades få till stånd ett 
ackord som innebar att Sverige bara behövde betala tillbaka en 
tredjedel av summan.

35. Ihrer Königl. Maj. zu Schweden &c. &c. &c. 
Patent und gnädigste Verordnung betreffend dieje-
nigen Handwercks-Leute/ so von frembden Orten 
ins Königreich Schweden zu kommen/ und daselbst 
ihr Handwerck zu treiben und fortzusetzen gesin-
net sind/ auch was dieselben bey ihrer Ankunft für 
Ergetzlichkeit und Freyheit geniessen sollen. Aus 
dem Schwedischen ins Teutsche übersetzt im Jahr 
1718. Sthlm, J. H. Werner. 1718. 4:o. (7) s. Lös i 
vikta ark. Något snett skuret men fint ex. med Joh. 
Ax. Almquists stpl.  *2000
Daterad Strömstad den 17 mars 1718. Rör utländska hant-
verkare, vilka skulle vara befriade från värvning och dessutom 
skattebefriade. Det svenska originalet trycktes på ett ark i pat-
entfolio.

36. JOSEPH II. Samling af kejsar Joseph II:s bref 
til grefve von Alton, befälhafvare öfver troupperna 
uti Nederländerne, ifrån december 1787, til samma 

tid år 1789. Hämtad utur den i Brüssel uprättade 
borgerliga commitées handlingar. Öfversättning 
från tyskan. Sthlm, H. A. Nordström, 1795. 8:o. 
(4),90 s. Tagen ur band. Enstaka lagerfläckar och 
mot slutet lite loss i häftningen.  *800
Joseph ii (1740-90) var tysk-romersk kejsare. Brevsamlin-
gen lämnar enligt företalet åtskilliga drag av kejsarens per-
son, ”dess ståndaktiga tänkesätt, i synnerhet då kriget mot 
turkarne ännu ej syntes gynna honom; oroligheterne i Belgien 
antogo et fruktansvärdare utseende, och han därtil hotades af 
flere grannar”.

37. JULIN, J. Inträdes-tal om djur-rikets bestånd; 
hållet för Kongl. Vetenskaps academien, den 29 
febr. 1792. Sthlm, A. Zetterberg, 1793. 8:o. 30,(2 
blanka) s. Titelbladet med grav. vinjett. Häftad,  
oskuren och ouppskuren. Lite nött i ryggen. Delvis 
lätt lagerfläckig, huvudsakligen i övre marginalen 
mot slutet. Bra ex.  *1750
Johan Julin (1752-1820) var vid denna tid apotekare i 
Uleåborg. Som ung var han apotekselev hos Scheele i Köping 
och han slutade sina dagar som apotekare i Åbo. Han var en 
aktiv naturalhistoriker och i kontakt med många av sin sam-
tids främsta naturvetare, inte minst för att byta till sig material 
till sitt stora naturaliekabinett.

38. (JÄRTA, H.) Sändebref till herr von Holten, af 
en svensk. Sthlm, F. Cederborgh, 1814. 8:o. 40 s. 
Häftad, oskuren och ouppskuren i gråpappersoms-
lag som är ngt blekt upptill. Fint ex.  *1000
Klemming Sveriges förhållanden s. 425. von Holten var  
geheimeråd i Norge under Christian Frederik och den som 
kontrasignerade de kungörelser från den 19 februari 1814 där 
Christian Frederik proklamerade sig som Norges regent och 
att Norge skulle försvara sin självständighet gentemot Sverige. 
Järta försvarar varmt Sveriges och Karl Johans intressen och 
finner Christian Frederiks och von Holtens proklamation löjlig 
och därtill förolämpande mot den nyvalda svenska kronprin-
sen. Inte sällan tar han till en syrlig ton mot Holten: ”Förlåt 
oss, herr von Holten! Detta sjelfständiga, under hvilket ord vi 
alltid begripa lagliga, val. Förlåt oss att vi, ibland utländningar, 
häldre kallade till vår thronföljd en Henric den fjerdes lands-
man och like, än en Christian den andres.”

39. [Karl August] Bön, i anledning af hans kongl. 
höghets, Swea rikes kronprins, den högborne fur-
ste och herre Carl August, arfwinge til Norrige, 
hertig til Schleswig Hollstein, Stormarn och Dit-
marsen, grefwe til Oldenburg och Delmenhorst 
&c. &c. Swea rikes stor-amiral, dödliga frånfälle. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1810. 4:o. (4) s. + Ord-
ning då framledne hans kongl. höghets Swea rikes 
kron-prins, Carl Augusts lik införes til hufwudst-
aden, samt wid des bisättning 1810. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, 1810. 4:o. (16) s. + Underrättelse. [=ru-



brik]. (Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1810). 4:o. (2) 
s. + Ordning wid framledne hans kongl. höghets 
Swea rikes kron-prins, Carl Augusts bisättning 
1810. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1810. 4:o. (10) s. 
+ (ROSENSTEIN, C. von) Personalier öfver högst-
salig hans kongl. höghet Carl August, Svea rikes 
kron-prins. Sthlm, H. A. Nordström, 1810. 8:o. 
24 s. + Kongl. maj:ts och rikets Swea hofrätts ut-
slag, i anledning af den undersökning, som hos 
kongl. hofrätten omedelbarligen, efter föregångne 
police-förhör wid Öfwerståthållareembetet, blifwit 
hållen, till utrönande af grunden för allmänna ryk-
tet, att högstsalig hans kongl. höghet kronprinsens 
Carl Augusts den 28 sistlidne maji i Skåne hastigt 
timade död skall warit wållad genom försåtlig till-
ställning med förgift; wid hwilken undersökning 
fiscalen härstädes wälbetrodde Johan Jacob Berg-
ström, i stöd af Justitiäcancellersembetets remiss, 
å advocatfiscalsembetets wägnar fört talan och 
med slutligt yttrande inkommit; gifwit och afsag-
dt i Stockholm den 5 november 1810. [=rubrik]. 
Sthlm, Marquardska tryckeriet, 1810. 4:o. 24 s. + 
Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, angående hwad, 
som blifwit uplyst wid undersökningen om orsak-
erna til högtsalig hans kongl. höghets kron-prinsen 
Carl Augusts död; gifwen Stockholms slott den 9 
november 1810. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1810. (4) 
s. Marmorerat pappband med svarta titeletiketter 
(G. Christoferson). Första och sista arbetena os-
kurna. Första arbetet föreligger i två exemplar och 
det sista i fyra exemplar, varav två med breda mar-
ginaler. Personalierna i oktav solkiga och fläckiga. 
Den korta Underrättelsen med stpl ”G. W. v. F.” 
Det sjätte arbetet med stor fuktfläck, mest i yttre 
marginalen. Bra samlingsband sammanställt av 
Kurt Winberg.  *3000
Bring Rättegångshandlingar 950:3 för Hovrättens utslag. Karl 
August dog på Kvidinge hed den 3 maj 1810. Den 20 juni 
samma år uppstod ett våldsamt upplopp vid hans begravning i 
Stockholm, varvid riksmarskalken Axel von Fersen slogs ihjäl 
av folkmassan, efter ett rykte att han skulle ha förgiftat den 
utkorade tronföljaren Karl August.

40. [Karl August] Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, 
angående hwad, som blifwit uplyst wid under-
sökningen om orsakerna til högtsalig hans kongl. 
höghets kron-prinsen Carl Augusts död; gifwen 
Stockholms slott den 9 november 1810. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1810. 4:o. (4) s. Oskuren och lätt 
solkig. En liten reva i nedre marginalen. Titelbladet 
med en liten blå figurstpl.  *650

Karl August dog på Kvidinge hed den 3 maj 1810. Den 20 juni 
samma år uppstod ett våldsamt upplopp vid hans begravning i 
Stockholm, varvid riksmarskalken Axel von Fersen slogs ihjäl 
av folkmassan, efter ett rykte att han skulle ha förgiftat den ut-
korade tronföljaren Karl August. I kungörelsen sammanfattas 
uppgifter från Collegium medicum och Svea hovrätt som visar 
att Karl August dog av sjukdom och inte av förgiftning samt 
att Axel von Fersen och hans syster Sophie Piper därmed var 
helt oskyldiga till de anklagelser som framförts emot dem och 
vilka ledde till Axel von Fersens död.

41. (KELLGREN, J. H.) Ljusets fiender. Saga. In-
förd i Stockholms posten n:o 296. Fredagen den 21 
decemb. 1792. Jämte en dansk öfversättning deraf, 
införd uti månadsskriften Minerva, för januar. år 
1795 af hr. Knud L. Rahbek. Sthlm, H. A. Nord-
ström, 1795. 8:o. 16 s. Tagen ur band. Någon ens-
taka småfläck.  *3500
Första separata upplagan av en av de viktigaste politiska dik-
terna under 1700-talet.

42. Kongl. maj:ts nådiga reglemente, angående in-
fanterie regementernes tråss och utredning. Gifwit 
Ekolsund then 16 augusti 1776. Sthlm, H. Fougt, 
(1776). 4:o. (22,2 blanka) s. Tagen ur band och 
insatt i modernt ljust pappomslag med grå linnek-
lotrygg och maskinskriven titeletikett på främre 
omslag. Titelbladet med lätt fuktrand. Ett par 



fläckar på blad B2 och C3. Sista blanka bladet med 
klipp i yttre marginalen.  *400
Innehåller bland annat fem utförliga tabeller över den utrust-
ning som behövdes.

43. Kongl. maj:ts nådige förordning, angående 
skrif- och tryck-friheten; gifwen Stockholm i råd-
cammaren then 2 decembr. 1766. (Sthlm), Kongl. 
tryckeriet, (1766). 4:o. (8) s.Tagen ur band. Lite 
snett skuren. Med gammal bläckpaginering i övre 
yttre hörnen.  *2250
Titelbladet med kunglig krona i träsnittsvinjett. Genom denna 
banbrytande tryckfrihetsförordning infördes offentlighetsprin-
cipen och avskaffades censuren av alla skrifter utom de teolo-
giska.

44. Kongl. maj:ts nådige förordning/ angående 
stämplat papper/ eller det så kallade charta sigil-
lata. Gifwen Strömstad/ den 23 junii 1718. Sthlm, 
J. H. Werner, 1718. 4:o. (8) s. Tagen ur band och 
delvis loss i ryggen. Mörktonade och lite fuktfläck-
iga marginaler. På skrivpapper.  *650

Vinjetten på titel-
bladet har bland an-
nat Karl xii:s mono-
gram i dekoren. Karl 
xii hade vid denna 
tid sitt högkvarter i 
Strömstad. Charta 
sigillata var en stäm-

pelavgift som togs ut på en mängd dokument från myndigheter. 
Den infördes 1660 och avskaffades först 1992. Den användes 
bland annat på bouppteckningar, domar, kontrakt, lagfarter, 
protokollsutdrag och olika typer av tillstånd.

45. Kongl. maj:ts nådige förordning/ angående 
stämplat papper/ eller det så kallade charta sigil-
lata. Gifwen Strömstad/ den 23 junii 1718. Sthlm, 

J. H. Werner, 1718. 4:o. (8) s. Oskuren. Titelbladet 
och sista sidan med lite tråkiga smutsfläckar. Flera 
fuktränder. Med ett hål i titelbladet. På tryckpap-
per.  *250
Vinjetten på titelbladet har bland annat Karl xii:s monogram 
i dekoren. Karl xii hade vid denna tid sitt högkvarter i Ström-
stad. Charta sigillata var en stämpelavgift som togs ut på en 
mängd dokument från myndigheter. Den infördes 1660 och 
avskaffades först 1992. Den användes bland annat på boupp-
teckningar, domar, kontrakt, lagfarter, protokollsutdrag och 
olika typer av tillstånd.

46. Kongl. maj:ts nådige påbud/ at ingen utlänsk 
frucht eller främmande confiturer hit in i riket 
måge införas; gifwit Stockholm i rådcammaren den 
21 nov. 1727. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1727). 4:o. 
(4) s. Tagen ur band. Gammal bläcknumrering och 
en nyare liten diskret stpl (”Sch”) i övre yttre hör-
net på titelsidan.  *500
Importförbudet gällde inte ”citroner, lemoiner, pommerantzer 
och apeldeciner”. Kungen hade dock själv rätt att importera 
vad han behagade till sitt hushåll.

47. Kongl. maj:ts och rikets Bergs- och Commerce-
collegiers kungörelse, om utförsel af rå cobolt-
malm, samt hwad derwid kommer at i akt tagas. 
Gifwen Stockholm den 25 julii 1804. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, 1804. 4:o. (4) s. Oskuren. Ett fåtal fläck-
ar samt några veck i hörn och marginaler.  *600
Upphävde det exportförbud som tillkommit 1743 då Loos ko-
boltverk i Hälsingland fick ensamrätt till all kobolt i Sverige. 
Kobolt användes vid denna tid främst som färgämne för glas 
och keramik.

48. Kongl. may:tz förnyade placat och stadga/ an-
gående förbudne sijden-tyg och andre slijke wahrur. 
Daterat Stockholm den 4 februarii åhr 1693. Sthlm, 
Kongl. booktryckerijet/ hos sal. Wankifz änkia, 
(1693). 4:o. (8) s. Tagen ur band.  *750
Med denna förordning förbjöds många typer av guldbrokad-
band och annat som förgyllde modet i slutet av 1600-talet.

49. Kongl. may:tz förordning/ angående lootz-
wäsendet i Swerige och Finland. Gifwen Stockholm 
den 19 septemb. 1696. (Sthlm), K.b. sal. N. Wanki-
jfs tryckerij, (1696). 4:o. (28) s. Tagen ur band. 
Gammal handskriven paginering i övre hörnet. En 
fuktrand i nedre marginalen.  *2800

50. Kongl. may:tz nådige förordning/ angående ett 
wist mode på mans klädedrägter. Gifwen Stock-
holm i råd-cammaren den 26 junii 1735. Sthlm, 
Kongl. boktryckeriet, (1735). 4:o. (8) s. Tagen ur 
band. Ngt nött. Handskriven bläckpaginering. 



Samtida beskuren adress- och postanteckning i 
nedre vänstra hörnet på sista sidan.  *750
För att komma till rätta med ”yppighet och öfwerflöd” som 
dittills förekommit i klädmodet, hade kungl. maj:t fastställt 
utseendet på två provmodeller som fortsättningsvis skulle vara 
den gängse klädedräkten för män, nämligen en ”lifråck med 
kraga och små swenska upslag/ uppå hwilcken hwar och en 
har frihet att bruka enckel eller dubbel rad knappar. Det an-
dra uppå en surtout-råck med runda igensydda upslag och bak 
uppå med hake samt litzor”.

51. Kongl. may:tz stadga och förbud/ at inge offi-
cerare skola af cronones soldater/ som deras egne 
drängiar/ sig betiena/ och därigenom hålla dem if-
rån wacht och annat arbete; eller ock deras ensky-
lte drängiar uti rullarne införa och igenom mun-
stringen låta passera. Stockholm den 28 januarii, 
åhr 1692. Sthlm, sal. N. Wankijfs tryckeri, (1692). 
4:o. (4) s. Tagen ur band. Gamla handskrivna pag-
ineringar. En liten rostfläck på andra bladet.  *300
Trycktes även på tyska. Titelsidan med stiligt krönt riksvapen 
flankerat av lejon.

52. Kongl. may:tz stadga och förbud/ at inge offi-
cerare skole taga frij skiutz af ryttare och rusthål-
larne i Finland. Stockholm den 4 januarii, åhr 1692. 
Sthlm, K.b. sal. N. Wankijfs tryckerij, (1692). 4:o. 
(4) s. Tagen ur band. Helt loss i ryggen.  *300
Det utkom även en finsk upplaga.

53. Kongl. may:tz stadga och förbud/ at inge offi-
cerare skole taga frij skiutz af ryttare och rusthål-
larne i Finland. Stockholm den 4 januarii, åhr 1692. 
Sthlm, K.b. sal. N. Wankijfs tryckerij, (1692). 4:o. 
(4) s. + Dito i dubblett. Två exemplar av samma 
tryck på ett oskuret och ouppskuret helark. Fint ex-
emplar.  *900
Det utkom även en finsk upplaga.

54. Kongl. may.tz förordning/ angående hand- och 
heem-qwarnarnes nyttiande. Gifwen Stockholm 
den 4 decembr. åhr 1690. Sthlm, J. Billingsley, 
(1690). 4:o. (11) s. Oskuren och ouppskuren i ett 
och ett halvt lösark. Gammal datering överst på ti-
telsidan. Titelbladet och s. (8) lätt fläckiga, annars 
ett mycket rent ex.  *500
En ny upplaga trycktes 1726.

55. Kort och tydlig underrättelse om magnetis-
men. Öfversättning. Sthlm, A. Gadelius, 1816. 8:o. 
(2),38 s. Häftad och oskuren i samtida gråpapper-
somslag. Lite solbränd på ryggen och ngt lös i häft-
ningen. Något lagerfläckig på sina håll. Bra exem-
plar.  *2000
Bibliotheca Walleriana 5388. Anonym översättning ur artikeln 
”Magnetisimus” i tredje utgåvan av Brockhaus ”Conversa-
tions Lexikon”. Denna artikel är i sin tur ett sammandrag av 
K. A. F. Kluges ”Versuch einer Darstellung des animalischen 
Magnetismus, als Heilmittel” som utkom 1811 och var ett av 
de populäraste tidiga tyska arbetena om animal magnetism. 
”Kort och tydlig underrättelse om magnetismen” återger även 
Mesmers biografi.

56. Krigstheatern i Östersjön. Beskrifning öfver 
Kronstadt, Sveaborg, Reval och Ålandsöarne. 
Jemte special-karta öfver Finska viken och krigs-
hamnarne Kronstadt, Sveaborg och Reval. Hels-
ingborg, J. Torell, 1854. 8:o. (8) s. & 1 stor utvik-
bar litograferad karta. Häftad och oskuren i grönt 
tryckt omslag. Lagerfläckig. Kartan med några 
småfläckar. Bra exemplar.  *3500
Utgiven på F. A. Ewerlöfs förlag. Kartan avbildar kustlinjerna 
runt Ålands hav och Finska viken och omges av specialkar-
tor och tre vyer. Skriften avslutas med en fosterländsk önskan 
att Åland åter ska bli en del av Sverige: ”Måtte frihetens och 
civilisationens gud bevara våra fäders grafvar, att de ej blifva 
nedtrampade af kossackers hästar, af ’mongolers och tungus-
ers vänner’, af de ryska horderna.”



57. KRYGER, J. F. Svar på den, af kongl. Veten-
skaps academien, för sistledit år 1763, framstälde 
frågan: hvad kan vara orsaken, at sådan mycken-
het svenskt folk årligen flytter ur landet? Och ge-
nom hvilka författningar kan det bäst förekom-
mas? Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. 47 s. Häftad och  
oskuren. Titelbladet ngt fläckat och med litet hål i 
yttersta marginalen. Enstaka fläckar. Inlagan delvis 
bruntonad i yttre marginalen.  *800
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 150. Berör främst 
jordbrukets tryckta läge. Både merkantilister och fysiokrater 
såg en stor folkmängd som varje lands största rikedom. När 
Tabellverket publicerade sina siffror över emigrationens om-
fattning föranledde det Vetenskapsakademien att ställa en 
prisfråga om orsaken till utflyttandet. En strid ström av svar 
inkom, och flera av dessa, bland annat Anders Chydenius, kri-
tiserade den rådande styrningen och regleringen av medbor-
gare och näringar. Krygers svar är mera moderat hållet, och 
kom också att bli det vinnande. Det bemöttes i sin tur i en 
följdskrift av Gustaf Cederström publicerad under pseudony-
men ”Jösta Olsson”.

58. KÖHLER, J. I. Underdånigste minne af högst-
salig hans majestät konung Adolph Friedric; yttradt 
i ett sorgetal på gymnasii lärosalen i Linköping, den 
20 septemb. 1771. Uppsala, J. Edman, 1772. 4:o. 
(39) s. Tagen ur band och försedd med en gam-
mal alrotsmarmorerad brun ryggremsa. Titelsidan 
lite dammig. En del fuktränder i nedre marginalen i 
början.  *900
På vers.

59. (LANNÉR, I.) Mobbius förwandlad til en än-
gelsk dog. (Sthlm), J. G. Lange, 1768. 4:o. (8) s. Ta-
gen ur band. En svag oidentifierad gammal mono-
gramstpl på titelsidan som även har en gammal 
signatur och en dito bläcknumrering.  *1000
Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 113, följdskrift 2. På 
vers. En av följdskrifterna till Jacob Gabriel Rothmans ”Phi-
lolalus Parrhesiastes eller den pratsjuke fritalaren”, en pub-
likation som stod mössorna nära. Israel Lannér (1737-99) 
var en flitig författare inom politik, ekonomi och framförallt 
lanthushållning. Han gav även ut tidningar och skrev enstaka 
verser.

60. [Lantingshausen] GYLDENSTOLPE, E. Äre-
minne af kongl. maj:ts framledne högtbetrodde 
man, öfver-ståthållaren öfver Stockholms stad och 
slott, riddaren och commendeuren af kongl. maj:ts 
orden, välborne friherre, herr Jacob Albrecht v. 
Lantingshausen; ingifvet til kongl. Vetenskaps acad-
emien. Sthlm, L. Salvius, 1771. 8:o. (4),68 s. Med 
inklistrad grav. titelvinjett. Tagen ur band. A-arket 
lätt bruntonat. Bra ex. med Joh. Ax. Almquists stpl 
på titelbladet.  *900
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9489. En an-
onym donator lämnade i början av år 1770 femtio dukater 
till Vetenskapsakademien för utlysande av en tävling om ett 
äreminne över Lantingshausen. Endast tre bidrag inkom och 
Gyldenstolpe vann belöningen. Ett av de andra bidragen var 
skrivet av A. Schönberg, som fick ett hedersomnämnande. Ja-
cob Albrecht von Lantingshausen (1699-1769) var efter svensk 
och utländsk krigstjänst en av hattarnas mera betydande män 
och ledamot av Sekreta utskottet 1751-56 respektive 1769. 
Hans politiska karriär bromsades dock ständigt av kungen 
och han sökte sig med tiden allt mer tillbaka till de militära 
uppdragen. Under åren 1758-61 var han överbefälhavare i 
Pommern i kriget mot Preussen. Han avslutade sin karriär som 
överståthållare i Stockholm.

61. [Lantingshausen] SCHÖNBERG, A. Minnes-
skrift öfver framledne kongl. maj:ts högtbetrodde 
man, öfver-ståthållaren öfver Stockholms stad och 
slott, riddaren och commendeuren af Kongl. maj:ts 
orden, högvälborne friherre, herr Jacob Albrecht 
v. Lantingshausen; ingifven til kongl. Vetenskaps 
academien. Sthlm, L. Salvius, 1771. 8:o. 62 s. Med 
en inklistrad grav. titelvinjett. Tagen ur band. Gam-
la stänkta snitt. Titelbladet och sista sidan obety-
dligt solkiga. Med Joh. Ax. Almquists stpl.  *900
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9490. En an-
onym donator lämnade i början av år 1770 femtio dukater 
till Vetenskapsakademien för utlysande av en tävling om ett 
äreminne över Lantingshausen. Endast tre bidrag inkom och 
Edvard Gyldenstolpe vann belöningen. Schönbergs bidrag fick 
ett hedersomnämnande. Jacob Albrecht von Lantingshausen 
(1699-1769) var efter svensk och utländsk krigstjänst en av 
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hattarnas mera betydande män och ledamot av Sekreta uts-
kottet 1751-56 respektive 1769. Hans politiska karriär brom-
sades dock ständigt av kungen och han sökte sig med tiden allt 
mer tillbaka till de militära uppdragen. Under åren 1758-61 
var han överbefälhavare i Pommern i kriget mot Preussen. Han 
avslutade sin karriär som överståthållare i Stockholm.

62. [Leopold] (ANSEAUME, L.) Den talande 
taflan. Opera-parade i en act. Öfversättning ifrån 
fransyskan. Uppförd på Kongl. mindre theatern, af 
Kongl. operans första sujetter, första gången den 15 
januarii 1799. Sthlm, H. A. Nordström, 1799. 8:o. 
(6),58 s. Tagen ur band. Lätt solkigt titelblad. En-
staka lagerfläckar.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 177. Denne och 
Bygdén anger, efter uppgift i trycket, felaktigt annan origi-
nalförfattare till arbetet. Översatt av Carl Gustaf af Leop-
old. Envallsson utgav 1782 en annan översättning av samma 
drama. I ett förord förklarar Leopold varför han utfört en ny 
översättning.

63. [Liljencrantz] WESTERMAN, J. Memorial an-
gående utskeppningen af wårt gröfre jern-kram/ 
eller så kallade: swartsmide/ ingifwit til kongl. 
maj:ts och riksens Commerce collegium, den 14 
julii 1768 [...]. Hwarjämte bifogas utdrag af be-
mälte commerce-råds wid 1765 års riksdag ingif-
ne riksdags-berättelse uti samma ämne. Uppsala, 
J. Edman, 1769. 4:o. (2),44 s. Tagen ur band och 
insatt i ny klistermarmorerad ryggremsa. Enstaka 
småfläckar. Gammal bläcknumrering överst på  
titelsidan.  *1000
Ej i Bring Riksdagshandlingar. Författaren adlades Liljen-
crantz och är väl mest bekant som Gustav iii:s finansminister. 
Han var en mycket aktiv affärsman och ägde både bruk och 
manufakturer, bland andra Mariebergs och Rörstrands pors-
linsfabriker.

64. [Linné] AGARDH, C. A. Antiquitates Lin-
næanæ. Programma, quo ad solemnem inaugura-
tionem philosophiæ doctorum crastina luce cel-
ebrandam magnos hospites, literarum patronos, 
patres civesque academicos et urbicos, reventer et 
perofficiose invitat legitime constitutus promotor. 
Lund, litteris Berlingianis, 1826. Folio. (18) s. Häf-
tad. Vikt. Liten reva i vecket mot slutet. Ngt fläckig 
och med spår av fukt.  *1500
Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 2672. Sjöbeck 
Program utgifna vid Lunds universitet 621. Avtrycker bland 
annat svenskspråkiga brev från Linné till O. Celsius, O. Rud-
beck d.y. och A. Bäck.

65. (LINNERHIELM, HELENA MARIA) Witter-
hets försök. Sthlm, A. Zetterberg, 1795. Liten 8:o. 
Grav. titelblad,(2),54 s. Med 26 grav. illustrationer 
i texten. Häftad i samtida glättat grönt omslag, som 
är loss och defekt både fram- och baktill. Med Nils 
Gyldenstolpes ägarstämpel på främre omslaget där 
det också återfinns en tillskrift: ”Gåfva till min dot-
ter Sonja d. 31 januari 1926 John Andersson”. Fin 
inlaga! *3000

Leijonhufvud & Brithelli 
Kvinnan inom svenska lit-
teraturen s. 113. Utgiven 
av författarens make Jonas 
Carl Linnerhielms och med 
dennes utsökt söta illustra-
tioner i texten. Exemplar 
utan det graverade dedika-
tionsbladet med författarens 
silhuett och ordet ”Dig!”. 
Det lär ha utförts först efter 

hennes död. Helena Maria Linnerhielm (1760-1800), var dot-
ter till översten Hans Ehrenstråle och Maria Elisabeth Uggla 
och gifte sig 1791 med kanslirådet och riksheraldikern Jonas 
Carl Linnerhielm.

66. MICHELESSI, (D.). Bref, til herr Visconti, 
ärchebiskop i Epheso, och påfwelig nuncius wid 
kejserliga kongl. hofwet i Wien, rörande revolu-
tionen som timade i Swerige den 19 aug. 1772.  
Uppsala, J. Edman, 1773. 8:o. (2),46 s. Häftad i enkelt 
blåmarmorerat pappomslag från 1800-talets slut.  
Oskuren, ngt lagerfläckig och med några småfläck-
ar. Med Albin P. Hjörlitz exlibris.  *500
Setterwall Svensk historisk bibliografi 3512. Utgavs på franska 
av Fougt och översattes även till danska, båda samma år.

67. (NORDENCRANTZ, A.) Tankar om rättegån-
gars förkårtande i Swerige. Sthlm, L. Salvius, 1754. 
4:o. (8),54,(2) s. Tagen ur band. Lagerfläckig. Det 
sista bladet med bokreklam från Salvius har många 
förbockningar i marginalerna.  *600
Bring Riksdagshandlingar s. 45.

68. [Nordenskiöld] KRYGER, J. F. Åminnelse-
tal öfver framledne kongl. maj:ts troman, land-
shöfdinge och riddare av kongl. Svärds-orden, samt 
kongl. Vetensk. academiens ledamot, välborne herr 
Anders Joh. Nordensköld, efter kongl. academins 
befallning hållit den 28 martii 1764, på stora rid-
darhus-salen, af hännes medlem. Sthlm, L. Salvius, 
1764. 8:o. (2),30 s. Med en inklistrad grav. titelvin-
jett. Häftad och oskuren. Genomgående lite solkig 
och nött.  *500



Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9550. Anders 
Johan Nordenskiöld (1696-1763) var född och i huvudsak 
verksam i Finland. Han var militär inom fortifikationen och 
utarbetade bland annat planerna för staden Lovisa. 1753 
utnämndes han till landshövding, först över Savolax och 
Kymmenegårds län och 1756 över Nylands och Tavastehus 
län. Han invaldes i Vetenskapsakademien grundningsåret 
1739. Kryger var kommissarie i Manufakturkontoret. 

69. OGIER, C. d’. Fransmannen Charles d’Ogiers 
dagbok öfver dess resa i Sverige med franska am-
bassadören, grefve d’Avaux. År 1634. Ett bidrag till 
fäderneslandets sedehistoria för denna tid. Sthlm, 
Ecksteinska tryckeriet, 1828. 12:o. (4),56 s. Tagen 
ur band. Lagerfläckig och lite nött. Titelbladet med 
litet hål ytterst.  *900
Bring Itineraria Svecana 40 med felaktig kollationering. Set-
terwall Svensk historisk bibliografi 6456. Jämför Warmholtz 
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 242. Originalet utkom i 
Paris 1656 och detta är den första svenska upplagan i bok-
form. Författaren landsteg i Kalmar och fortsatte mot Stock-
holm via Vimmerby, Linköping, Norrköping och Nyköping. 
Warmholtz skriver om originalupplagan att boken nog är bät-
tre än sitt rykte, även om författaren ibland visar sig ”obillig 
och ogen [...] och at han intet tilfälle försummar, at med ohyg-
geliga penseldrag afmåla vårt prästerskap”.

70. Physiographiska sällskapets plan. [=rubrik]. 
Lund, Berlingska boktryckeriet, 1823. 8:o. (3) s. 
Tagen ur band och insatt i ny gråpappersryggrem-
sa. Några helt obetydliga småfläckar.  *1250
Uppdelad i 14 paragrafer. Fysiografiska sällskapet i Lund 
stiftades den 2 december 1772. Initiativtagare och drivande 
kraft var Anders Jahan Retzius, som var professor i natural-
historia vid Lunds universitet. De övriga stiftarna var teologen 
Nils Hesslén, som slutligen blev biskop och prokansler, och 
medicine doktorn Andreas Barfoth. Efter några år, den 6 mars 
1778, gavs nådig stadfästelse av Gustav iii och sedan dess bär 
sällskapet epitetet ”Kungliga”. Fysiografiska sällskapet skulle 
enligt de ursprungliga stadgarna ”till ändamål hafva twänne så 
nöjsamma och gagnande wetenskaper som naturalhistoria och 
oeconomie”. Även om dessa grundstadgar från 1772 bibehölls 
så antogs under årens lopp tilläggsstadgar. Sällskapets upp-
gifter var i början inriktade på praktiska ekonomiska värv, i 
enlighet med upplysningstidens ideal. Redan under 1800-talets 
första årtionden kom emellertid Sällskapets aktivitet att för-
skjutas mot mera grundläggande vetenskapliga problem.

71. Physiographiska sälskapets plan och ändamål. 
[=rubrik]. U.o., (1781). 8:o. (11) s. Tagen ur band 
och insatt i ny gråpappersryggremsa. Enstaka små-
fläckar.  *2750
Undertecknad och daterad den 1 juni 1774 av A. J. Retzius res-
pektive den 2 maj 1781 av Olof Celsius och A. J. Retzius. Fysi-
ografiska sällskapet i Lund stiftades den 2 december 1772. Ini-
tiativtagare och drivande kraft var Anders Jahan Retzius, som 
var professor i naturalhistoria vid Lunds universitet. De övriga 

stiftarna var teologen Nils Hesslén, som slutligen blev biskop 
och prokansler, och medicine doktorn Andreas Barfoth. Efter 
några år, den 6 mars 1778, gavs nådig stadfästelse av Gustav 
iii och sedan dess bär sällskapet epitetet ”Kungliga”. Fysio-
grafiska sällskapet skulle enligt de ursprungliga stadgarna ”till 
ändamål hafva twänne så nöjsamma och gagnande weten-
skaper som naturalhistoria och oeconomie”. Även om dessa 
grundstadgar från 1772 bibehölls så antogs under årens lopp 
tilläggsstadgar. Sällskapets uppgifter var i början inriktade på 
praktiska ekonomiska värv, i enlighet med upplysningstidens 
ideal. Redan under 1800-talets första årtionden kom emeller-
tid Sällskapets aktivitet att förskjutas mot mera grundläggande 
vetenskapliga problem.

72. Physiographiska sälskapets plan. [=rubrik]. 
Lund, Berlingska boktryckeriet, 1815. Liten 8:o. 
(7) s. Tagen ur band och insatt i ny gråpappersrygg-
remsa.  *1500
Uppdelad i 16 paragrafer och mycket utvidgad jämfört med 
föregående upplaga. Fysiografiska sällskapet i Lund stiftades 
den 2 december 1772. Initiativtagare och drivande kraft var 
Anders Jahan Retzius, som var professor i naturalhistoria vid 
Lunds universitet. De övriga stiftarna var teologen Nils Hes-
slén, som slutligen blev biskop och prokansler, och medicine 
doktorn Andreas Barfoth. Efter några år, den 6 mars 1778, 
gavs nådig stadfästelse av Gustav iii och sedan dess bär sälls-
kapet epitetet ”Kungliga”. Fysiografiska sällskapet skulle en-
ligt de ursprungliga stadgarna ”till ändamål hafva twänne så 
nöjsamma och gagnande wetenskaper som naturalhistoria och 
oeconomie”. Även om dessa grundstadgar från 1772 bibehölls 
så antogs under årens lopp tilläggsstadgar. Sällskapets upp-
gifter var i början inriktade på praktiska ekonomiska värv, i 
enlighet med upplysningstidens ideal. Redan under 1800-talets 
första årtionden kom emellertid Sällskapets aktivitet att för-
skjutas mot mera grundläggande vetenskapliga problem.

73. (PITRA, L. G.) Andromaque, opera i tre acter. 
Upförd för första gången på hennes kongl. maj:ts 
höga namnsdag, på Drottningholm den 22 julii 
1785. Sthlm, J. C. Holmberg, 1785. 4:o. (6),34 s. 
Häftad. Lite småsolkig och med vikta hörn. Ryg-
gen med några revor.  *1650
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 134. Enligt Bygdén 
är första akten översatt av J. H. Kellgren, den andra av A. F. 
Ristell och den tredje av A. N. Clewberg-Edelcrantz. Med om-
fattande rollförteckningar.

74. POLHEM, C. Tal öfver den vigtiga frågan: 
hvad som vårt kära fädernesland hafver nu mäst af 
nöden til sin ständiga förkofring i längden? Hållit 
för kongl. svenska Vetenskaps academien, [...] vid 
præsidii afläggande den 13 octob. 1745. På kongl. 
Vetenskaps academiens befallning. Andra gången 
tryckt. Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. 23 s. Häftad, 
oskuren och ouppskuren med senare ryggremsa. 



Lite mörktonade marginaler på titelbladet och s. 
20. Med en tillskrift i kulspets till H. S. Nyberg  
från Johan Killander daterad 1970 överst på titel-
bladet.   *500
Två olika upplagor trycktes 1745 och en 1766. Detta är alltså 
egentligen tredje upplagan. Talet hölls den 13 oktober 1744, 
men alla upplagor har i stället feltryckt 1745.

75. Publication, angående afgiften/ för eldstäder/ 
wagnar/ peruqver, fontanger, tienstefolck/ huushy-
ror och fruchtbare capitalres interesser. Som hwar 
och en i Swerige för detta innewarande åhr 1712 
nu genast bör betalas. Sthlm, J. H. Werner, (1712). 
4:o. (4) s. Oskuren. Några småfläckar. Ett veck i 
rygghuvudet och lite fransiga marginaler. Publicer-
ingsdatumet skrivet med gammal hand upptill på 
titelsidan.  *800
Daterad den 17 februari 1712 och utfärdad av överståthållare 
och magistrat i Stockholm. Karl xii:s krigsår var nog den mest 
innovativa tiden för beskattning i Sveriges historia.

76. (SALANDER, E.) Then swenska sparbössan. 
Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1745. 4:o. (16) s. Tagen 
ur band. Ngt lagerfläckig. Med gamla diskreta 
bläckpåskrifter på titelsidan.  *1500
Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 17.125: ”Skrifterna 
sades innehålla ovarsamma och anstötliga ordasätt”. Märkligt 
tryckt med vissa ord och stycken i fetstil. Innehåller ett över-
satt utdrag ur Holbergs danska och norska historia på s. 6-11. 
Salander anser att lyxkonsumtion av inhemska varor inte är 
av ondo, då den hjälper rikets hantverk och manufakturer att 
blomstra. Införsel av utländska varor ska däremot  stävjas med 
höga tullar. Att författaren i sin argumentation tar hjälp av 
dansken Holberg visar än en gång att merkantilisterna, i sin 
iver att förhindra importen av varor, mer än gärna använde 
sig av importerade idéer. Eric Salander (1699-1764) var chef 
för Barnängens fabrik på Södermalm i Stockholm och samti-
digt ämbetsman, bland annat i Manufakturkontoret. Han var 
en de mest aktiva näringspolitiska skriftställarna och en ivrig 
merkantilist, som gärna framhöll vikten av en statligt starkt 
reglerad ekonomi.

77. SCHENMARK, N. Computus ecclesiasticus, 
inrättad efter den nya stylen, samt det förbättrade, 
och hos oss i Sverige brukeliga calendarium, til den 
studerande ungdomens tjenst utgifven. Sthlm, L. 
Salvius, 1759. 8:o. 59 s. Brunrött klotryggbd från 
början av 1900-talet med guldpräglad ryggtitel. 
Delvis lätt bruntonad. Några små smutsfläckar på 
s. 9. Med John Tandbergs namnteckning daterad 
1934. Bra ex.  *600

Första upplagan. En andra upplaga trycktes 1780, ”inrättad så 
väl efter den gamla som nya stylen”. Författaren (1720-88) var 
vid denna tid observator vid det astronomiska observatoriet i 
Lund. han utnämndes till professor i matematik 1763. I och 
med kalenderreformen 1753 blev tidigare svenska handböcker 
för att fastställa kyrkoårets gång inaktuella.

78. SIVERS, H. J. Historisk beskrifning om then 
grufweliga pesten/ diger-döden, eller then stora och 
swarta döden, hwilken uti thet fjortonde seculo 
grasserade öfwer hela werlden, och år 1350 här-
jande här i Swea-rike/ i anledning af sanfärdiga, så 
wäl tryckta, som skrefna historier och handlingar. 
Sthlm, L. Salvius, 1751. 4:o. 40 s. Tagen ur band 
och insatt i en ny gråpappersryggremsa. Ställvis lätt 
lagerfläckig.  *2500
Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1209. Det 
första separata svenska arbetet om digerdöden. Innehåller en 
rad uppgifter från författarens hemtrakter i Tjust.

79. Skepps-förnödenhet. Läsning för sjöfarande. 
Öfwersättning. Göteborg, S. Norberg, 1834. 8:o. 
53,(3 blanka) s.  Häftad i samtida gråpappersoms-
lag. Oskuren och delvis ouppskuren samt med en 
liten reva upptill på ryggen. Tryckt på blåtonat 
papper.  *350
Religiös uppbyggelsskrift för sjömän.

80. Skrifter, upläste i en samling af studerande vid 
Upsala academie. Uppsala, J. Edmans enka, 1793. 
8:o. (6),66 s. Häftad i samtida marmorerat papp-
omslag. Ryggen ngt nött. Försättsblad urrivet. På 
frampärmens insida är pappret delvis bortskrapat. 
Delvis lätt lagerfläckig. Några understrykningar 
på s. 3-4. Några av texterna har författarnamnen 
lösta i slutet med blyerts och rödpenna. Med Carl 
Er. Kjellins vackra namnteckning daterad Uppsala 
1798 och en anteckning att han fått boken från 
vännen J. E. Forsström samt en gammal anteck-
ning.  *3000
Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 17.327. Utgivare var 
Olof Hansson Forssell som även författat ett av talen. Efter 
inskränkningarna i tryckfriheten i december 1792 reagerade 
uppsalastudenterna med att häckla de nya påbuden och bilda 
ett konvent. Schück skriver att konventet ”var blott en fri dis-
kussionsklubb, som sammanträdde en à två gånger i veckan på 
någon källare och där man höll föredrag, vilka voro fyllda av 
de frihetsidéer, som den franska revolutionen väckt till liv hos 
ungdomen.” Drivande i rörelsen var bland andra J. S. Schedvin, 



A. G. Ekeberg och G. A. Silverstolpe. Myndigheterna förbjöd 
konventet i april 1793 men de ledande inom rörelsen svarade 
med att börja trycka föreliggande arbete. Dessa konventstal 
slutar med kustoden ”Mi-” och mer blev aldrig tryckt då med-
lemmarna var angelägna att få arbetet distribuerat innan den 
väntade konfiskationen verkställdes. Ordförande vid det sista 
konventsmötet var Silverstolpe i vars hem den så kallade Jun-
tan några år senare höll sina möten. ”Skrifter” översattes till 
danska av J. K. Høst och publicerades i ”Nordia” 1795.

81. [Slavhandel] Kongl. maj:ts nådiga förordning, 
angående answar för negerhandel och delak-
tighet deruti; gifwen Stockholms slott å rikssalen 
den 7 januarii 1830. Sthlm, Kongl. boktyckeriet, 
1830. 4:o. (6,2 blanka) s. Tagen ur band. Med en  
beskuren gammal namnteckning allra nederst på 
titelsidan.  *600
Stadgar att den som bortför eller fraktar svarta som slavar 
”skall hafwa lif sitt förbrutit”. Även sjömän som inte haft 
något att göra med hanteringen men tjänstgjort ombord ska 
dömas till fästningsarbete mellan två och åtta år.

82. [Slavhandel] Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, 
angående påföljd för swenska fartyg, som emot 
förmodan begagnas till slafhandels drifwande. Gif-
wen Stockholms slott den 7 februarii 1823. Sthlm, 
Kongl. tryckeriet, 1823. 4:o. (3) s. Tagen ur band. 
Med ett litet veck och några småfläckar. Samtida 
tillskrift, ”Jacobi”, nederst på titelsidan.  *800
I händelse av överträdelse skulle svenska fartyg ”förwerkat allt 
skydd af oss och oss underlydande embets- och tjenstemän”. 
Den första svenska förordningen emot slavhandel.

83. (SPARRSCHÖLD, C. M.) Återskall til auc-
toren af odet, öfver deras excellencers Horns och 
Lagerbielkes åter-inträde uti rådet. Sthlm, P. Hes-
selberg, 1771. 4:o. (4) s. Tagen ur band. Har varit 
vikt. Fuktrand. Med Kungliga bibliotekets duplett-
markering.  *300
Följdskrift till en vers av Roland Martin.

84. (SPARRSCHÖLD, N. B.) Lisette. Comedie i tre 
acter, blandad med sång. Original. Första gången 
upförd, på Svenske comiske theatern i Stockholm, 
d. 25 januarii 1789. Sthlm, A. Zetterberg, (1789). 

8:o. (2),88 s. Tagen ur band. En del fukt-, lager- och 
småfläckar. Titelbladet med liten reva i inre margin-
alen. Fred. G. Kinmanssons namnteckning daterad 
1843 i titelbladets innermarginal och på sista sidan 
hans inköpsanteckning.  *900
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 147. Utspelar sig 
på landet hos en bonde. Med anmärkningar om hur några av 
rollerna ska spelas på s. 2. Carl Stenborgs Nya svenska teatern 
inledde sin verksamhet 1784 i Kirsteinska huset på Munkbro-
gatan 2. 1788, när Dramaten invigdes, byttes namnet till Sven-
ska komiska teatern. Verksamheten pågick till 1799.

85. SPRENGER, J. T. Succincta praxis & usus glo-
bi coelestis & terrestris aliquot propositionibus in 
fine adjectis. Aucta. Sthlm, apud. T. G. Volgenau, 
1702. Liten 8:o. 32,49-80 s. Med flera träsnitt i 
texten. Tagen ur band. Delvis fläckig inlaga. Med 
en tråkigt lagad reva med tejp på s. 50. Några blad 
omkastade i häftningen. Komplett trots hoppet i 
pagineringen.  *5000
Nordström Bibliografiskt supplement s. 187. Trycktes av 
Michael Laurelius i Stockholm. Hoppet i pagineringen till 
följd av slarv vid sättningen. Varianten utan tryckarmärke på 
titelbladet och utan tryckaruppgifter. En annan upplaga från 
samma år har ett tillägg ”Propositiones addendae” på slutet. 
Om användandet av himmelsglober och jordglober. Första 
tyska upplagan trycktes i Frankfurt 1666, Stockholmsuppla-
gan följer en edition tryckt i Jena 1702 försedd med tillägg av 
D. Reinmann. Författaren var tysk jurist och astronom. På s. 
6 återfinns ett träsnitt med den ptolemaiska bilden av världs-
alltet med jorden i centrum och på s. 7 ett med solen i centrum 
och överskriften ”Systema mundi copernicanum”.



86. (STENBORG, C.) Don Micco och Lesbina, in-
termede. Orden och musiken af C. S. Upförd på 
theatern uti kongl. Humlegården d. 11 aug. 1780. 
Sthlm, Holmberg och Wennberg, 1780. 8:o. 24 s. 
Tagen ur band och insatt i marmorerat pappom-
slag från sent 1800-tal med handskriven titeletik-
ett. Spridda små lagerfläckar. Sista sidan något 
solkig och med svag fuktrand. Författarnamnen 
tillskrivna med blyerts på titelbladet.  *1500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 115. Fri översättning 
efter ett original av J. B. Biancolelli och J. A. Romagnési. Enligt 
rollförteckningen är Don Micco ”en storskrytare” och Lesbina 
”hans fästmö, förklädd till karl”.

87. STJERNSTOLPE, J. M. Den oförnöjda eller 
fiskaren och hans hustru. Saga på vers. Sthlm, J. 
Hörberg, 1825. 8:o. 48 s. Tagen ur band. Snävt 
skuren i övre marginalen på sina håll, bl.a. på s. 
33-34.  *250
Jonas Magnus Stjernstolpe (1777-1831) skrev dikter, sagor 
och berättelser i den humoristiska stilen, men hans viktigaste 
insats ligger ändå i hans översättningar, till exempel av Cer-
vantes ”Don Quixote”.

88. (STRAND, C. J.) Ämbetsmanna öde i Swer-
ige. [=rubrik]. Uppsala, J. Edman, 1767. 4:o. 12 s. 
Tagen ur band. Lite ojämnt skuren. Med enstaka 
lagerfläckar. En samtida bläcknumrering på titel-
sidan.  *1250
Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 17.221. Författaren 
åtalades, men frikändes med en varning. J. Hagelin påtog sig 
författarskapet och fick svara i målet.

89. SWAB, A. von. Tal om controll-inrättningen 
för guld-, silfver- och tenn-arbeten i riket; hållet 
för kongl. Vetensk. academien, vid præsidii nedläg-
gande, den 11 februarii 1761. Sthlm, L. Salvius, 
1761. 8:o. 42 s. Med en grav. titelvinjett. Häftad 
och oskuren. Med enstaka smärre lagerfläckar.  
Titelbladet lite solkigt och med en fuktfläck i ytter-
marginalen.  *850
Med ett svar av Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr 
Wargentin på s. 41-42. Författaren blev 1756 överdirektör 
för Kontrollverket, vilket hade grundats 1752 i samband med 
att enhetlig kontrollstämpling för hela landet av guld- och sil-
verarbeten hade påbjudits. 1759 infördes gemensamma års-
bokstäver. Anton von Swab (1702-68) var bergsråd och un-
der längre studieresor i Norge, Tyskland, Böhmen, Ungern,  
Österrike, Italien, Frankrike, Holland och England (tillsam-
mans med Nils Psilanderhjelm) bedrev han intensiva studier 
inom kemi, mineralogi och bergsvetenskap samt blev en av de 
bredast bildade och kunnigaste inom sitt område. Han inval-
des i Vetenskapsakademien redan 1739.

90. Svar på den af kongl. Vetenskaps academien 
andra gången framstälda frågan, huru maskar, som 
göra skada på frukt-träd, medelst blommornas och 
bladens förtärande, bäst kunna förekommas och 
fördrifvas. Inkomne år 1768. Sthlm, L. Salvius, 
1769. 8:o. (8),30 s. Tagen ur band. Titelbladet med 
några mycket svaga lagerfläckar.  *900
Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1170. Moström 
Torbern Bergman. A bibliography of his works 60. Innehåller 
svar av Torbern Bergman på s. 1-8, Carl Fredric Lund på s. 
9-20 och Adolph Modeer på s. 21-30.

91. Taxa, hwarefter afgiften til kongl. maj:t och 
kronan, uppå de waror, som ifrån Ost-Indien med 
swenska skepp inkomma och uti riket få qwarblif-
wa, beräknas och erlägges; gifwen Gripsholms slott 
den 6 junii 1782. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1782. 
4:o. (6) s. Tagen ur band. Titelbladet helt loss. Sista 
sidan med flera små bläckfläckar.  *300

92. Taxa, hwarefter afgiften til kongl. maj:t och 
kronan, uppå de waror, som ifrån Ost-Indien med 
swenska skepp inkomma och uti riket få qwarblif-
wa, beräknas och erlägges; gifwen Gripsholms slott 
den 6 junii 1782. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1782. 
4:o. (6,2 blanka) s. Oskuren och ouppskuren. Ngt 
lagerfläckig. Lite stött i övre marginalen.  *650

93. [Tessin] HÖPKEN, A. J. von. Äre-minne öfver 
framledne hans excellence, herr riks-rådet, m.m. 
grefve Carl Gustaf Tessin, uprest uti et tal för kongl. 
Vetenskaps academien, den 25 martii 1771. Sthlm, 
L. Salvius, 1771. 8:o. (2),52 s. Med en inklistrad 
grav. titelvinjett och en inklistrad grav. vinjett på s. 
1 med medaljavbildning. Tagen ur band och insatt 
i ny gråpappersryggremsa. Med gamla blåstänkta 
snitt. Första och sista sidan ngt dammiga.  *900
Setterwall Svensk historisk bibliografi 4976. Den graverade 
vinjetten på s. 1 avbildar en medalj över Tessin. Talet över-
sattes till flera språk.



94. (THOMÉE, G.) Åland och Bomarsund. Geo-
grafiskt-historisk skizz. Med kartor och vyer. 
Sthlm, C. M. Thimgren, 1854. 8:o. 32 s. & 4 del-
vis utvikbara kartor & 2 plr. Häftad och oskuren i 
tryckt violett omslag. Delvis loss i ryggen. Fransiga 
yttermarginaler. Omslaget med små lagningar på 
baksidorna. Enstaka lagerfläckar.  *4000
Med anledning av bombardemanget av Bomarsunds fästning 
på Åland i samband med Krimkriget.

95. [Ulrika Eleonora d.y.] LEENBERG, A. D. Swea 
sorg och afsaknad/ tå then stormäktigsta/ nu hos 
gud högst sälla och saliga drottningen/ drottning 
Ulrica Eleonora Sweriges, Göthes och Wendes 
drottning &c. &c. landt-grefwinna til Hessen &c. 
&c. &c. then 24 novembris 1741 slöt sin ewigt 
priswärda lefnad. Allerunderdånigst. Sthlm, Kongl. 
tryckeriet, (1741). 4:o. (8) s. Med ståtliga träs-
nittsvinjetter på s. (3) och (8). Tagen ur band. Lätt 
solkig med några småfläckar. Övre hörnet med litet 
veck på de två första bladen.  *750

96. (UVAROV, S. S.) Kejsaren Alexander, och Bu-
onaparte. Öfversättning. Åbo, J. C. Frenckell & 
son, 1814. 8:o. (4),31 s. Häftad i samtida rosa glät-
tat omslag, som är blekt nedtill och vid ryggen. An-
dra bladet med litet bortrivet hörn. Enstaka små-
fläckar. Bra ex.  *2000
Med ett företal signerat ”Ouvaroff”: ”Herr de Chateaubriands 
sist af trycket utgifna skrift har gifvit anledning till denna”.

97. (WINGE, J.) Trägen winner. Sannadt/ tå ädle 
och widtberömde herren herr Johannes Hermans-
son/ eloqv. & polit. profess. reg. & Skytt. pro-
moverade och med krantsar zirade the höglärde 
herrar/ mag. Petrus Strandman, mag. Paulus Rhy-
zelius, mag. Jonas Ekander, mag. Petrus Breander, 
mag. Andreas Giers, mag. Olaus Timell, mag. An-
dreas Winge, W. Gothi hwilket skedde i Upsala 
den 4 junii år 1728. Uppsala, (1728). Folio. (4) s.  
Tagen ur band med småskador i ryggen. Vikt. 
Några fläckar.  *1250
Innan författarnamnet i slutet står det ”yttrade sin fägnad och 
broderliga kiärlek”. Författaren Jacob Winge var bror till An-
dreas Winge som var en av promovendi och hyllningsskrift-
en emanerar uppenbarligen från Västgöta nation i Uppsala. 
Tredje versen är något kuriös: ”Begära här till witne fram / En 
Indianer med sitt kram / tycks wisa armod hemma: / När träda 
up på Helicon / Siu Lärda Män från Götha rån. / Mon the ha 
warit klemma?”.

98. VOLTAIRE, (F. M. A. de). La mort de Cesar, 
tragedie. Cæsars död, sorge-spel i tre öpningar. På 
svenska öfversatt i lika många verser med origina-
let af C. M. Sthlm, L. Salvius, 1764. 8:o. 109,(1) 
s. Häftad och oskuren med en marmorerad ryg-
gremsa. Titelbladet hårt fukt- och solkfläckigt.  
Inlagan sporadiskt fläckig, t.ex. en större fuktfläck 
i yttermarginalen på s. 23. Med Nils Posses namn-
teckning.  *400

95.



Klemming Sveriges drama-
tiska litteratur s. 93. Översatt 
av Christopher Manderström. 
Parallelltext på franska och 
svenska. Med tryckt dedika-
tion till kronprins Gustav 
(iii).  Nils Posse (1739-1818) 

utnämndes till kammarherre 1764. Hans far ägde bland annat 
Hellekis i Västergötland.

99. WREDE, R. G. Mina betraktelser under 
nöjsamma stunder i min enslighet, skrifna uti mitt 
77:de ålders år. Sthlm, F. B. Nestius, 1820. 8:o. 60 s. 
Häftad i samtida gråpappersryggremsa. Titelbladet 
lite lagerfläckigt, i övrigt några svaga fläckar. Med 
D. Dahlqvists namnteckning på titelbladet.  *1500
Daterad Anjala den 25 april 1819. Rabbe Gottlieb Wrede 
(1742-1828) var född i Småland och inledde sin karriär som 
militär. Han övertog efter sin fars död 1772 ett gods i Anjala i 
Finland och stannade kvar där efter 1809 med svor aldrig tro-
hetsed till den ryska kejsaren. Hans mor Regina Duffus testa-

menterade en folk-
skola till barnen i 
Anjala vilket sonen 
genomförde efter 
hennes död 1802 
och kompletterade 
med ett folkbib-
liotek, Finlands 

första. Skriften innehåller i huvudsak böner, psalmer och an-
dra versifierade dikter.

100. Wänskaps och handels tractat emellan hans 
maj:t konungen af Swerige och the Förente staterne 
i Norra America, afsluten i Paris then 3 april 1783, 
ratificerad Stockholms slott then 23 maji 1783, och 
uti congressen af Förente staterne i America then 
29 julii samma år. Traité d’amitié et de commerce 
entre sa majesté le roi de Suède et les États unis 
de l’Amérique septentrionale, conclu à Paris le 3 
d’avril 1783, ratifié à Stockholm le 23 mai 1783, et 
au congrés des Etats unis de l’Amérique le 29 juillet 
la même année. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1785. 4:o. 
(48) s. Oskuren och lös i vikta ark. En mörkbrun 
skiftning i nedre delen av ryggen på första arket. 
Bra ex.  *2500
Framförhandlad i Paris av Benjamin Franklin och Gustaf 
Philip Creutz. Sverige var den första staten efter Frankrike att 
erkänna USA:s suveränitet.


