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Till denna katalog har jag valt ut 20 objekt jag själv tycker är
trevliga och intressanta. Det är en ganska bred samling tryck som
ryms under rubriker som historia och kulturhistoria. Särskilt
trevligt tycker jag Karl XIV Johans tack till sina ”Wapenbröder”
är (objekt 9). Storsvultet och fosterlandsvänligt tackar kungen för
alla insattser i de långa krigen. Även objekt nummer 1 ligger mig
varmt om hjärtat. En liten handbok för utvandrare till Amerika
med karta, råd, tips och handledning i markköp med mera.
Mycket spännande kulturhistoria, inte så långt tillbaka i tiden.
Med denna lilla sommarkatalog vill jag önska alla kunder och
kolleger en härlig sommar.
Werner Stensgård
Strängnäs juni 2015

1. [anonym] Några Wälmenta Råd och
Upplysningar för Swenska Utwandrare
till Amerikanska Staterna. Tredje, tillökta
upplagan. Falun, 1869, Schmidt. Häftad i
grönt omslag med tryck. Lätt nött samt
pappersförluster på ryggen. 60 sidor +
utvikbar karta.
En reskarta medföljer. Författaren beskriver
flera olika stater samt vad utvandraren
bör tänka på. Vidare beskiver författaren
amerikanska myntsystemet, samt mål-, måttoch viktsystemen. Även lagar kring markköp
och bosättning behandlas, med mera. 900 kr

2. [handel] Ordning, hvarefter denna
stadens tolag, med flere afgifter, wågtunne- och packare-penningar hädanefter
upbäras, upprättad till följe af Kongl.
Maj:ts nådiga resolution den 11 junii
innevarande år. Gifven Götheborgs
Rådhus den 1 julii 1817. Göteborg, 1817, Wahlström. Häftad med ryggremsa.
14 sidor. Mycket gott skick med tjockt, fint papper.
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Bibliographia Gothoburgensis nr 2040 (systematisk förteckning över skrifter rörande
Göteborg utkomna t.o.m. år 1920). Ordningen beskriver Göteborgs stadstull, bompenningar,
600 kr
tunnepenningar med mera, samt en utförlig taxa för stadens vågpenningar
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3. Broberg, Johan Valentin. Om pesten
i Stockholm 1710. Första upplagan.
Stockholm, 1854, Beckman. Häftad. 48
(2) sidor. Omslagen nötta samt några få
lagerfläckar i inlagan.
Setterwall 2913. Avhandling. 1879 utkom en
andra upplaga på grund av det intresse som
väckts rörande Sveriges sista pestepidemi med
anledning av ett pestutbrott i södra Ryssland.
						 600 kr

4. Dillner, Johan. Tal, till minne af
konung Carl XII - hållet i kongl.
Riddarholmskyrkan, den 11 december
1818. Stockholm, 1819, Cederborgska
boktryckeriet. Bunden i ett senare, snyggt,
pappband med marmorerade pärmpapper
och titeletikett på rygen. Hilding Pleijels
exlibris på främre pärms insida. 28 sidor.
Gott skick. Omslagen ej medbundna.
Setterwall 2695. Talet utgavs även i en upplaga
3
på bättre papper. Johan Dillner (1785-1862) var
präst, men aktiv som författare och översättare.
Som antikvariskt intresserad räddade han många arkivalier i kyrkor där han var aktiv.
Dillner var inte framgångsrik i sin karriär och levde tidvis i misär. Talet till Karl XII var
viktigt för Dillner då hovet fick upp ögonen för honom. Dillner blev hovperdikant. Talet
är en monumental hyllning till hjältekonungen.					
500 kr
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5. Drake, Haquin. Dissertatio historica de Olao Skottkonung, quam consensu
amplissimæ Facultatis Philosoph. in celebri Athenæo Upsaliensi. Stockholm,
1728, Werner. Häftad. (4) 40 sidor. Lätt nött.
Avhandling rörande Olof Skötkonungs liv och leverne. Berör på slutet även Skötkonungs
myntning (ej i Hesse).									
1200 kr

6. Elers, Johan. Tal om yfverbornas nuvarande sälla och lyckeliga tilstånd, hållit
uppå prins Carols födelse-dag, uti caroliniska academien i Upsala d. 26 september
1749. Stockholm, 1750, Lars Salvius. Häftad. Tagen ur band. 28 sidor. Lätt nött.
												 1200 kr
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7. Hartmam, Johan. Utkast til en swensk mynt- och financehistoria. Stockholm,
1770, Stolpe. Bunden i ett modernt, trevligt pappband med marmorerade
pärmpapper och blå titeletikett med förggylld text på ryggen. 70 sidor. Gott
skick. Ren och fin inlaga.
Hesse 0705, Warmholtz 7600. Trevlig liten skrift om den svenska mynthistorien.		
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1800 kr

8. Jöranson, Christian Ludvig. Tabeller som föreställa förhållandet emellan
Sveriges och andra länders mynt, vigt och mått. Första upplagan. Stockholm,
1777, Nordström. Bunden i ett prydligt ryggklotband som går i ljusblått. 71 (1)
sidor. Bandet är endast lätt nött. Inlagan är i mycket gott skick.
Hesse 1051. Det graverade titelbladet är signerat Akrel. Detta är första upplagan. En
900 kr
andra upplaga kom 1813.									
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9. Karl XIV Johan. Kron-prinsen till sina wapenbröder. Vändersborg, 1814,
Nordström. Ettbladstryck. 35 x 23 cm. Vikt samt liten reva i ett veck, ca 1,5 cm.
I övrigt ett fint och tilltalande exemplar med breda marginaler.
Efter många år av krig tackar Karl XIV Johan sina “wapenbröder”. Ovanlig.

9

1800 kr

10. [Kungl. Maj:t.] Kongl. maj:ts Förnyade Duells-Placat. Stockholm, 1719,
Henrik Werner. Vikt ark med ryggremsa. 4 sidor. Oskuren främre snitt. Ett
trevligt ex, endast lätt nött.
Plakatet kungordes för att “derigenom emellan ridderskapet och adelen samt krigsbefählet
och dess wederlikar förekomma hwarjehanda olidelige exesser och wäldsamheter som
ofta förorsaka likspillan och andre skadeliga efterfölgder.” Första duellplakatet i Sverige
kom 1661. Bestämmelser om förbud mot dueller fanns ännu i en kunglig förordning från
				
550 kr
1861 som gällde ända fram till 1965.		

11. Lagerbring, Sven. Dissertationis historicæ de titulis principum, generatim, et
Svioniæ regum, speciatim, partem priorem... Lund, 1744, Decreaux. Häftad med
ryggremsa. 88 sidor. Lätt nött med fläck på titelbladet.
Del 1 av 2. Avhandling rörande titelbruket på historiska ledare.			
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500 kr

12. Loccenius, Johannes. Periodus imperiorum, thet är: om the fyra forna stora
rikens uphof, tilwäxt och undergång. Stockholm, 1758, Kongl. Boktryckeriet.
Häftad i gråpappersomslag. (12) 172 (8) sidor. Omslagen är lätt nötta, bakre
omslag med liten bläckfläck. Inlagan är i mycket gott skick. Storsamlaren
Christian Hammers exlibris på främre omslags insida.
De fyra rikena som behandlas i boken är den babyloniska och assyriska monarkin, den
persiska monarkin, mekedoniska eller grekiska monarkin och den romerska monarkin.
En av huvudmeningarna i verket som lyfter fram Loccenius poäng lyder “Ty sådene som
hwar och ens undersåtes seder äro enskylt, sådan blifwer och wisserligen republiquen”.
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900 kr

13. Magistraten i Stockholm. Publication angående Wargars och andre Odiurs
Utödande. Stockholm, 1722, Kongl. Boktryckeriet. 4:o. 4 sidor. Tagen ur band
med bläckpaginering i övre högra hörn.
Schreber, Svenska jaktens litteratur intill år 1900, nr 287. Schreber anger skriften som
svåråtkomlig. Ur texten: “slike skadediur måge utdödas och utrotas finnandes det bäst
kunna skie om visse luderplatsar utses dit wargarna kunna lockas och således där til
1000 kr
ansenlig myckenhet öfverkommas och skiutas.”					

14. Mennander, Carl Fredrik. Tal om bok-handelen i Sverige, hållit för Kongl.
Vetenskaps academien vid praesidii afläggande, den 8 maji, 1756. Stockholm,
1756, Lars Salvius. Häftad. Tagen ur band. (2) 29 (1 blank) sidor. Gott skick.
Mennander (1712-1786) var tidigt inriktad på prästbanan och slutade sina dar som
ärkebiskop i Uppsala. Han var även lärjunge och vän till Linné.			
1000 kr
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15. Nordberg, Jöran Andersson. Anmärkningar, wid högstsalig i åminnelse
konung Carl den XII:tes historia. Stockholm, 1767, Stolpe. Bunden i ett senare
pappband. Fredrik Vult von Steijerns exlibris på främre pärms insida. Bandet är
endast lätt nött. Inlagan är fin, dock en liten pappersförlust på sidan 13/14 om ca
1 cm. Ingen textförlust. 							
2600 kr
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16. Schmedeman, Johan. Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner.
Angående I Executions wärcket, och des befordran. II. Dueller och slagzmåhl,
och hwilka som wederlijkar böre ansees. III. Öfwerwåld, otijdigheter och
slagzmåhl sampt wackternes Embete och beskydd. IV. Straff, uti hwariehanda
criminal saker och måhl. Tijd effter annan utgångne och nu här, med widhängd
förteckning och ett fullkommeliget orde-register, med serdeles flijt möda och
bekostnad tilsammans sökte och tryckte uti januarij månad åhr 1696. Stockholm,
1696, Stolpe. Bunden i ett trevligt halvskinnband med fem upphöjda bind,
diskret gulddekor på ryggen samt stänkta snitt. 180 (16) sidor. Bandet är nött
men tilltalande. Inlagan är i gott skick. Skådespelaren Nils Personnes exlibris. A.
Norströms namnteckning på försättsbladet daterad 1783 samt äldre anteckningar
på titelbladet.
I Executions wärcket, och des befordran.
II. Dueller och slagzmåhl, och hwilka som wederlijkar böre ansees.
III. Öfwerwåld, otijdigheter och slagzmåhl sampt wackternes Embete och beskydd.
IV. Straff, uti hwariehanda criminal saker och måhl. 				
1800 kr

17. Schröder, Erik. Tal om nyttan af en utvidgad handel med inrikes spanmål.
Stockholm, 1792, Zetterberg. Häftad med ryggremsa. Lätt nött samt fuktskada
på titelbladet.										
300 kr
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18. Schönmeyer, Bianco. Rådgifvare vid toaletten - en
samling enkla och praktiska råd för damerna att ända in
i ålderdomen bibehålla helsa och skönhet. Stockholm,
1884, P. A. Huldbergs bokförlagsaktiebolag. Häftad. 15,5
x 11 cm. 31 sidor i ljusbrunt tryckt omslag. Lätt nött med
några småfläckar. En större men mycket svag fläck på
titelbladet.
Uppdelad i olika avsnitt som beskriver hur kvinnan skall hantera
till exempel finnar, leverfläckar, solbränna, tänderna, röda näsor,
300 kr
magerhet, korpulens, liktorna med mera.		
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19. Sprentporten, Jacob Wilhelm. Kungörelse. Stockholm,
1848, Ecksteinska boktryckeriet. Ettbladstryck. 32 x 45 cm. Lätt nött, vikt, samt
tre små hål i mittenvecket.
Vid tiden för marsrevolten 1848 var Sprentporten överståthållare i Stockholm och
utfärdade i egenskap av såden denna ordning. Förhållningsreglerna som räknas upp
innebar i praktiken utegångsförbud kvällstid och mötesförbud. Ett intressant dokument
från denna oroliga tid som inspirerats av februarirevolutionen i Paris. De republikanska
och demokratiska idéer som spred sig över hela Europa såg Sprengtporten inte se som
något annat än “en smitta” som måste bekämpas. Han vägrade dock att sätta in vapenmakt
1800 kr
mot folkmassorna.
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20. Wittingh, Fredrik Larsson. Dissertationis historicæ de templo et paroecia
S:ti Jacobi (del 1 och 2). Stockholm, 1763 + 1767, Stolpe. Häftad. (5) 2-62 (1) sidor
+ ett utvikbart planschblad, (3) 2-12 sidor. Lätt nött. Ägarstämpel från Almquists
boksamling på andra delens titelblad.
Lidén 3637. Warmholtz 320. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 81. Allt
som utkom. Med hyllningsverser av C. J. Myreen, “”E. R.”” och “”O. A.”” Planschen
är en planritning av S:t. Jacobs kyrka och avhandlingen beskriver kyrkans och dess
församlings historia. 									
500 kr
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