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Slaget vid Narva.

Kårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och i 
manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste 
Gud den 20. november hafwer behagat wälsigna kongl: 
may:tz af Swerige rätttmätige wapn emot desz trolöse 
fiende czaren af Muscow. Narva den 28. novemb: 1700. 
Stockholm, 1700. Oskuren och ouppskuren i helt ark. 8 
sidor. Pappersförlust på först bladet. I övrigt ett mycket 
fint och rent exemplar. 

Slaget vid Narva var ett av de första slagen under det stora nordiska 
kriget. Slaget betraktas som en av den svenska militärhistoriens 
största segrar då den 180årige Karl XII besegrade en tre gånger så 
stor rysk armé. Klemming, Sveriges krig, s. 222. Warmholtz 5261.  
        2500 kr

Propaganda.

Et bref, skrifwet ifrån Hag til en i Frankfurt, angående det 
ryska fridsbrottet med Sverige, ock des orsaker, som den i 
Hag warande ryske gesanten hafwer andraget; af fransöskan 
öfwersatt på swenska språket, ock tryckt i Stockholm år 
1701. Kungliga tryckeriet, Stockholm, 1701. Tagen ur band. 
24 sidor. 

En intressant och ovanlig propagandaskrift som nedtecknar det ryska 
anfallet på Sverige.      1600 kr

Hyllningsdikt över slaget vid Narva.

Alsz die grosze, und unvergleichliche Victorie der 
groszmächtigste Monarch, Carolus der XII, der Schweden, 
Gothen, und Wenden König &c. &c. &c. den 20 Novembris 
verwichenen Jahres, bey glücklicher Ensetzung der 
högstbedrängten, und in die 10 Wochen lang durch eine 
schwere Belägerung hart zugesetzten Stadt Narvæ, mit 
heldenmühtiger Tapfferkeit befochten, hat an dem Tage 
allgemeines Frolockens, nemblich den 5. Februarij An. 
1701. nebst andern treuen Untersaszen seine : Vergnügung 
und Freude bezeugen wollen, ein getreuer Unterthan, J.W. 
[wankijf], Stockholm, 1701. Tagen ur band. 4 sidor. Snävt 
skuren. 

En hyllningsdikt på tyska över slaget vid Narva.   
        1500 kr



Program för tackfest över Karl:s segrar.

Das nach der Vorschrift MOSE und MIRIAMS 
Exod. XV. Uber dem am 20. November des 
1700sten Jahres Von Ihrer Königl. Majest. zu 
Schweden CAROLO XII, Unserm Allergnädigsten 
Könige und Herrn in Esthland wieder die 
Moßcowiter durch die mächtige Hand des HERRN 
ZEBAOTH glücklich befochtenen unvergleichlichen 
WUNDER=SIEGE an dem SOLEMNEN 
Dank=Feste/ den 15. Februar anno 1701 Bey einer 
vollständigen Music Unter klingenden Paucken 
und Trompeten ImHause des HERRN Hertzlich Lob=singende 
STRALSUND, Stralsund 1701. Stockholm, 1701. Tagen ur band. 
8 sidor. Snävt skuren. 

Program för tackfest över Karl XII:s segrar, “hjärtligt lovsjungande 
Stralsund under klingande pukor och fanfarer”.   1800 kr

Slaget vid Riga.

Kort, och sanfärdig berättelse, om det, som är förelupit, 
då Kongl. May:t af Swerige med en dehl af desz armeé den 
9 julii 1701 gick öfwer Dühna-strömmen, eröfrade de, af 
sachserne å andre sijdan upkastade skantzar och batterier, 
samt slog den sachsiska armeén alldeles på flychten, och 
sedan widare förfölgde fienden genom Churland. Wankijfs 
enkia, Stockholm, 1701. Bunden i ett ryggklotband av Nils 
Hellmans bokbinderi. 8 sidor. Enstaka liten fläck.

Berättelse om slaget vid Riga eller den så kallade övergången över 
Düna. Warmholtz 5306. Enligt Warmholtz trycktes även en version 
på tyska.        1200 kr

Slaget vid Kliszów.

Kort, och sannfärdig berättelse, om den lyckelige seger, 
hwar med den aldrahögste Gud hafwer wällsignat hans 
kongl. may:tz wår allernådigste konungz och herres 
rättmätige wapen moot des fiende, konungen i Pohlen, 
wid Clissovv, 1 1/2. mijhl ifrån staden och slottet Pinczovv, 
den 9 julii. åhr 1702. Wankijfs enkia, Stockholm, 1702. 
Oskuren och ouppskuren i helt ark. 8 sidor. Lätt mörknad 
i marginalerna. 

Berättelse om slaget vid Kliszów.  Svenskarna, som var kraftigt 
underlägsna i antal, segrade stort, bland annat efter att ha besegrat de 
berömda och för sista gången använda polska husarerna. Warmholtz 
5342.         1500 kr



Tacksägelse över slaget vid Kliszów.

Tacksäijelse-skrifft öfwer den härlige seger, hwarmed Gudh 
den aldrahögste, har wälsignat hans kongl. may:tz wår 
allernådigste konungs rättmätige wapen, emoot des fiende, 
konungen i Pohlen, samt des sachsiska och pohlniska 
armée, wid Cliskow i Lilla Pohlen, den 9/19 julii sidstl. 
Efter hans kongl. may:tz nådigste befallning, upläsen uti 
alla församblingar, öfwer heela Sweriges rijke, ock desz 
underliggiande land och herrskaper, den 20 novembris, åhr 
1702. Wankijfs enkia, Stockholm, 1702. Tagen ur band. 8 
sidor. Handskriven paginering i övre hörn. 

Tacksägelse över slaget Slaget vid Kliszów. Svenskarna, som var 
kraftigt underlägsna i antal, segrade stort, bland annat efter att ha 
besegrat de berömda och för sista gången använda polska husarerna.  
        1200 kr

Försäkran till staden Danzig. 

Hans kongl. may:tz af Swerige nådigste försäkran, gifwen 
staden Dantzig. Stockholm, 1704. Gott skick med oskurna 
kanter och fint krispigt papper. 

Karl XII:s försäkran till staden Danzig om skydd samt obehindrad 
handel.        500 kr

Beskrivning av situationen 1704.

Relation om de emellan hans kongl. may:tt af Swerige, och 
desz fiender, ifrån den 17. octobris til den 1. novembris 1704. 
i Stor-Pohlen förefalne träffningar. Kungliga tryckeriet, 
Stockholm, 1704. Oskuren och ouppskuren i helt ark. 8 
sidor. 

Berättelse om situationen mellan Sverige och dess fiender under stora 
nordiska kriget.       1800 kr



Slaget vid Holowczyn. 

Utförlig berättelse, om slaget wid staden Holofsin den 4/14 
julii, åhr 1708. Henrik Werner, Stockholm, 1708. Oskuren 
och ouppskuren i helt ark. 8 sidor. Mycket gott skick med 
fint, fräscht papper och reliefkänsla i trycket. 

Slaget vid Holowczyn utkämpades den 4 juli 1708 mellan Sverige och 
Ryssland vid staden Holowczyn, i nuvarande Vitryssland. Karl XII 
ledde svenskarna till seger under slaget, som han betraktade som sin 
favoritseger.        2500 kr

Slaget vid Lesna. 

Egentlig berättelse, om fält-slaget emellan hans kongl. 
maj:tz til Swerige troupper, som stodo under generalens 
och gouverneurens bref Adam Ludvvig Levenhaupts befäl, 
och den muskowitiske krigsmachten, under hans zariske 
maj:ts, och desz förnämsta generalers anförande; den 29 
septembris åhr 1708, wid Liesna, 2 mijhl ifrån Propoisk. 
Henrik Werner, Stockholm, 1708. Oskuren och ouppskuren 
i helt ark. 8 sidor. Solkig i marginalerna på titelsidan. Fint, 
fräscht papper och reliefkänsla i trycket. 

Slaget blev en rysk seger och förnödenheterna som Karl XII behövde 
för framryckningen mot Moskva förstördes.   2000 kr

Rörande rusthållet. 

Kongl. Maj:ts Nådigste Bref, Angående Rusthållens 
och Boställens Häfd- och Brukande. Henrik Werner, 
Stockholm, 1717. Tagen ur band. 4 sidor. 

Rörande rusthållet.       1400 kr



Om arméns hästar. 

Kongl. maj:ts Förordning, Om Hästarnes Underhåld, 
Sommarmånaderne öfwer, ifrån den 15. Maij nästkommande, 
til den 1. Octob. Henrik Werner, Stockholm, 1717.  
Tagen ur band. 4 sidor. 

Om arméns hästar.       1600 kr

Karl XII:s begravning.

Wid högst-sal. Konung Carl den XII:tes begrafningz-act i 
Ridderholms kyrckian, finnas följande inscriptioner med 
stora gull-bokstäfwer på swarta taflor wid castrum doloris, 
som förmält är, upsatte. Stockholm, 1719. 4 sidor. Oskuren. 
Pappret mörknat. 

Gravinskrifterna som sattes upp Riddarholmskyrkan vid Karl XII:s 
begravningsakt. Quiding anger att trycket är från 1719-02-20.   
        700 kr

Karl XII:s begravning.

Wid Högst Sal. Hans Kongl. Maj:ts Konung Carl den 
XII:tes Lijk-Process, Ifrån Kongs-Gården Carlberg Til 
Ridderholms Kyrckian, Kommer följande at i acht tagas. 
Henrik Werner, Stockholm, 1719. Tagen ur band. 16 sidor. 
Handskrivet nummer på titelsidan. Några små fläckar. 

Beskrivning av Karl XII:s begravning.    1500 kr
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