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Nr 1. Kungl. myntkabinettets dubblettförråd med
fullständiga noteringar.
[mynt & medaljer] Bukowski katalog 94. Förteckning öfver en samling medaljer ur
Kongl. Myntkabinettets duplettförråd. Stockholm, Kungl. Myntkabinettet, 1895.
Häftad. 89 numrerade sidor + interfolierade blad med prydliga noteringar. Endast
lätt nött.		 										 1800 kr
Den intressanta försäljningen av KMK:s dubblettförråd med fullständiga noteringar om köpare och slutpris.
Bland köparna märks Bruun, Helsingfors myntkabinett, Bukowski, Holmberg, Bonnier, Riksbanken, Stora
kopparbergs, Sala grufbolag, Westerlund, Lunds myntkabinett, Wexiö myntkabinett, Timmermansorden,
Wedberg, Odelberg, Bernström med flera.

Nr 2. Sjöfart.
Kongl: May:tz Förordning och Stadga, hwareffter medh Swenske Skiep och Godz,
hwilke genom Öresundh eller Belten passera, i förmågo af Rijksens Rätt och Pacter,
skal förhållas. Stockholm, Henrik Kayser, 1661. Tagen ur band. 8 sidor. Hål i sista
bladet, ca 1 cm. Några ords textförlust. 							
2800 kr
Detta är en av få kungörelser med en signerad vinjetbild. Wolffgang Hartman (född i början på 1600-talet,
död 1663) var kopparstickare och härstammar sannolikt från Danzig, verkade i Stockholm 1643-47.
Motivet för denna bild har även använts som förlaga till ett frimärke. Hartman har även bland annat gjort
illustrationerna till Keysers vapenbok. Med freden i Köpenhamn 1660 och Roskilde 1658, stadfästes att alla
svenska skepp ska få passera Öresund tullfritt, oavsett gods.

Nr 3. Schröder
spannmål.

om

handel

och

Schröder, Erik. Tal om nyttan af en utvidgad handel med
inrikes spanmål. Stockholm, Zetterberg, 1792. Häftad
med ryggremsa. 24 sidor. Lätt nött samt svag fuktfläck på
titelbladet. 								300 kr

Nr 4. Om myntväsendet.
Asp, P. O. von. Om mynt-väsendets och allmänna hushåldstillställningens värkan och återvärkan på hvarannan jämte
ett och annat särskildt afhandlat, som hörer till utöfningen
af politiska economiens theorie. Stockholm, Johan A. Carlbom, 1804. Bunden i ett
senare halvklotband med stänkta snitt. 324 sidor + utvikbar plansch. Pärmarna endast
lätt nötta. Några enstaka lagerfläckar.							
1400 kr
Pehr Olof von Asp (1745-1808) var en av de mest erfarna diplomaterna i den svenska diplomatkåren. Han
hade tjänstgjort som kommissionssekreterare i London och Haag, som ambassadsekreterare i Paris och
som minister i Konstantinopel. År 1797 arbetade von Asp som minister i London. Denna bok gavs ut under
en period då kontrollen över offentligt yttrade åsikter skärpts. Detta innebar att regimkritiska organ som
till exempel Georg Adlersparres Läsning i blandade ämnen inte längre gavs ut. Utöver denna bok var det
relativt tunnsått med nyutkommen ekonomisk litteratur. Det var följaktligen egentligen endast officiella
kungörelser som till exempel de årliga berättelserna om riksgäldskontorets verksamhet som spreds till en
vidare allmänhet.

Nr 5. Lag om riksvapnet med
avbildningar.
[heraldik] Om rikets vapen. Stockholm K u n g l .
boktryckeriet, 1908. Svensk författningssamling nr
65-1908. Tagen ur band. 2 sidor + 3 planschblad. Liten
reva i planscherna på ca 1 cm. 			
350 kr
Genom lagen om rikets vapen 15 maj 1908 blev riksvapnet för
första gången lagligen fastställt och skyddat mot godtyckliga
förändringar. Härigenom infördes även officiell skillnad mellan
stora och lilla riksvapnet; det senare, en blå sköld med tre kronor
under kunglig krona, har sedan 1600-talet ofta förekommit.
Beträffande stora riksvapnet gjordes ingen annan ändring, än att
hjärtsköldens örn åter blev av guld. De som utredde frågan innan
lagen fastställdes var riksheraldiker greve Adam Lewenhaupt i
samråd med riksantikvarien Hans Hildebrand och riksarkivarien
Emil Hildebrand.

Nr 6. Karl XII:s myndighetsförklaring.
Höjer, Magnus. Om Carl XII:s myndighetsförklaring och 1697 års riksdag. Stockholm,
Ivar Hæggströms boktryckeri, 1866. Bunden i ett blått klotband med gulddekorerad
rygg, grön titeletikett och marmorerade snitt. Olof Erikssons exlibris på främre
pärms insida. 54 sidor. Gott skick.								 550 kr
Setterwall 2774. Magnus Höjer disputerade 1866 för doktorsgraden med denna avhandling Om Carl XII:s
myndighetsförklaring och 1697 års riksdag. Hans vetenskapliga arbeten kännetecknades av noggrann
källforskning och stilistisk klarhet. 									

15, 14, 9, 8, 6

Nr 7. Karl XI:s begravning och kastmedaljerna.
[karl xi]. Kort Berättelse Om den Stormächtigste och uti Åminnelse Glorwyrdigste
Konungs Konung Carl Den Elloftes Sweriges, Giötes och Wändes Konungz &c. &c.
&c. Begrafning, Som skedde i Stockholm och Ridderholms Kyrkian den 24 Novembris
Åhr 1697. Stockholm, Ivar Hæggströms boktryckeri, 1866. Tagen ur band. 28 sidor.
Oskurna kanter.											 2000 kr
Warmholtz 8067. Hesse 108.
På de inledande sidorna får vi följa sorgetåget på dess färd genom Stockholm med alla musketörer,
fanbärare, pukslagare, adel och annat finfolk. Vi får ta del av sorgemusiken och den följande ceremonin.
Innehåll på sidorna 17-24 ges av titeln på sidan 17 “Hwad nu widare sielfwe Prydnaden och Zijraterne wid den
Kongl. Begrafningen anbelangar, så woro de af Herr Öfwer Intendenten Tessin, på fölliande sätt anordnade:”
Avslutningsvis i denna lilla skrift beskrivs “trenne medailler af åthskillig storlek uti guld och sölfwer
förfärdigade” för just detta tillfälle. Jag tänker inte upprepa beskrivningarna här då medaljerna beskrivs
av Hildebrand som nr 131, 133 och 134. Det kanske mest intressanta är att denna kungörelse berättar för
oss hur medaljerna delades ut och till vilka. Således en viktig historisk och numismatisk källa. Den största
medaljen i guld gavs till de kungliga råden, närvarande ministrar från fjärran länder samt några ”förnäme
kongl. Betiänte”. Samma medalj i silver gavs till ridderskapet och adelns ”capita familiarum”. Den mindre
medaljen gavs präste- och borgareståndet samt till “kongl. Betiente” i kollegierna, samt utkastades vid
begravningen som kastmynt.

Nr 8. Mnemonisk huvudräkning.
Busch, Jacob Adolf Wedich. Mnemonisk hufvudräkning vid förvandlingen såväl från
det gamla till det nya som från det nya till det gamla systemet för mynt, mått och
vigt. Västerås, Torssellska boktryckeriet, 1858. Bunden i ett pappband. 24, 32, 32 sidor.
Lätt nött. 												 350 kr
Mnemoteknik är minneskonst eller konstteori för minnet, läran om lämpligaste sättet att utveckla minnet
och i detta fall lära sig omvandling av mynt, mått och viktmått.

Nr 9. Om landskapslagarnas uppkomst.
Schlyter, Carl Johan. Om Sveriges äldsta indelning i landskap, och landskapslagarnes
upkomst. Uppsala, Palmblad, 1835. Bunden i ett pappband. 73 (1) sidor. Lätt nött.
													 300 kr
Setterwall 5496.

Nr 10. Pesten 1710
Förordning, Angående Åthskillige Måhl, som böra i acht tagas wid den nu påstående
Fahrsoten. Stockholm, Henrik Werner, 1710. Tagen ur band. 13 sidor. Genomgående
små lagerfläckar. 										 650 kr
I tio punkter regleras hur sjukdomen ska stoppas. Bland annat nämns renlighet och kontroll över hundar
och katter. Tyvärr dröjde det inte länge förrän liktransporter av alla de slag trängdes på Stockholms gator.
Även kyrkogårdarna hade svårt att klara anstormningen. På Katarina kyrkogård fick vid något tillfälle
hela 170 lik stå ovan jord i åtta dagar, »kringboende plågandes med den rysligaste stank«. På det fattiga
Södermalm räckte kyrkogårdarna inte till utan stora gropar måste grävas, massgravar som till slut inte
täcktes med jord förrän de var fulla. Sådana s .k. pestkyrkogårdar anlades också på andra håll i staden.
Förnämt folk däremot begravdes på de vanliga kyrkogårdarna, vilket föranledde en hel del protester. Detta
var den senaste stora pestepidemi som härjade i Sverige 1710-1713.

Nr 11. Freden i Nystad.
Friedens-Vertrag, zwischen ihro königl. Maj. unsern aller gnädigsten König Friedrich
den Isten und das Königreich Schweden ab der einen; und seiner czarischen Majestät,
Peter den Isten und das reussische Reich, ab der andern Seite, abgehandelt : und
geschlossen zu Neustad im Grosz-Fürstenthum Finnland den 30. Augusti. Und
ratificiret den 9. Sept. im Jahr nach der Geburt Christi 1721. --- Freds-fördrag,
emellan hans kongl. maij:t wår allernådigste konung Friedrich den Iste och Sweriges
: rike, å den ena; samt hans czariske maij:t, Peter den Iste och ryska riket å den
andra sijdan afhandlat och slutit uti Nystad i storfürstendömet Finland den 30. aug.
samt ratificerat den 9. sept. åhr effter Christi börd 1721. Med hans : kongl. maij:tz
allernådigste privilegio. Stockholm, J. L. Horrn, 1721. Tagen ur band. 40 sidor. Enstaka
små lagerfläckar och liten fläck på titelbladet.						
1800 kr
Parallell text på svenska och tyska. Freden i Nystad är den fred som slöts mellan Sverige och Ryssland den
30 augusti 1721 i Nystad i nuvarande Finland. Freden avslutade det stora nordiska kriget, och innebar att
Sverige fick avträda delar av Viborgs och Kexholms län och hela Ingermanland, Estland (med öarna Ösel
och Dagö) samt Livland till Ryssland.

Nr 12. Allmän kungörelse om
sedelstöld.
Gyldenstolpe, Nils. Allmän kungörelse. Gävle, 1774.
Ett blad. 4:o. Gott skick, oskurna kanter.
750 kr
Allmän kungörelse om stöld av 42 daler kopparmynt i banco
transportsedlar. Signalement på gärningsmannen lyder: swart walmars
råck, med svarta klädes upslag, skinbyxor, skor med stora spännen,
ljusblå wästgöte strumpor, nattkappa, silkeshalsduk och hatt.

Nr
13.
Johan
Gyllenstiernas
ambassad till Köpenhamn.
Gyllenstierna, Johan. Berättelse om dhen swenske extraordinarie ambassad. Hans
excell. rijkz rådetz och general gouverneurens i Skåne herr Johan Gyllenstiernas,
solenne intåg i Kiöpenhambn hållen den 3. april, såsom och om dhes sedermehra
hafde audience hoos dheras kongl. may:ter och högheter af Danmarck, tagen vthur
een dher om i Kiöpenhambn vppå tyska språket tryckt relation. Stockholm, Niclas
Wankijf, 1680. Tagen ur band. 8 sidor. Några enstaka lagerfläckar.
900 kr
Beskrivning av Gyllenstiernas intåg i Köpenhamn för att
avlägga sin viktiga visit hos danska kungen. Gyllenstiernas
utrikespolitiska strategi var expansiv för att inte säga
aggressiv. I Gyllenstiernas egenhändiga instruktion inför
ambassaden till Köpenhamn våren 1680 möter vi stora
planer på offensiva krigsföretag såväl mot Ryssland som
i Tyskland. Gyllenstierna lånade inte mindre än 65 000
dlr kmt i banken inför sin resa till Köpenhamn. Han
lånade också betydande summor av sina släktingar. Efter
Gyllenstiernas död vägrade Karl XI att låta kronan ta över
de skulder han tagit på sig. Kungen utbetalade inte ens
Gyllenstiernas innestående lön för 1680 och lät dessutom
sekreteraren Jöran Pihlman beslagta och pantsätta de
dyrbara gåvor Gyllenstierna fått av danske kungen vid
sin ambassad. Pengarna användes till Wismars lösen.
Först efter Karl XI :s död återlämnades dyrbarheterna till
arvingarna.

Nr 14. Politisk debatt.
[anonym] Schönberg, Anders. Bref ifrån en landtman, om rikets och medborgares
rätt. Stockholm, Kungliga tryckeriet, 1765. Bunden i ett senare pappband. 18 sidor.
Gott skick. Oskurna kanter. 									 500 kr
Under och efter riksdagen 1765-66 framträdde Schönberg som den mest energiske av hattarnas litterära
språkrör. De många replikerna i olika dagsfrågor kännetecknas av ett genomgående intresse för
grundlagsfrågorna och ständernas kontrollmakt.

Nr 15. Handelstraktat med Sicilien 1742.
Handels tractat emellan kongl. maj:t och cronan Swerige och kongl. majestät af
bägge sicilierne. Afhandlad och sluten i Paris then 30 junii år 1742. Stockholm, Peter
Momma, 1744. Bunden i ett senare pappband med grön titeletikett på ryggen. 62
sidor. Mycket gott skick. Krispigt, fräscht papper med oskurna kanter.
800 kr
Handelstraktat mellan Sverige och Sicilien. Parallell text på svenska och latin.

Nr 16. Dalaupproret.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref Och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne.
Stockholm, Peter Momma, 1743. Helt oskuret ark. 8 sidor. Mycket gott skick.
													 450 kr
Intressant skrift med kungens varning till dalkarlarna efter upproret.

Nr 17. Beskrivning om Södermanland.
Tollstorp, Jacob Philip. Beskrifning om Södermanland (del 1-2). Stockholm, A.
Wallin, 1837-1838. Båda delarna bundna i ett halvskinnband med marmorerade
snitt. 8:o. vii, (1), 220 sidor + 5 litograferade planscher; (4), 172 sidor + 8
litograferade planscher. Bandet är nött. Inlagan med en del svaga lagerfläckar
													 1200 kr
Flera trevliga planscher med mynt, runstenar, kartor, stadsplaner, byggnader med mera.

Nr 18. Samernas hemvister.
Kongl. Mayst:tz Placat, Angående Lapparnes flyttiande
ifrån theras Hemwister. Stockholm, Niclas Wankijf, 1671.
Tagen ur band. 4 sidor. Enstaka liten fläck.
1200 kr
Mycket tidigt plakat rörande lappmarkerna om förbud för samerna att
lämna sina områden.

Nr 19. Norrköpings arvförening 1604.
Arfföreningen som aff menige rijksens rådh, ridderskap, biskoper, prelater, ständer,
städher, krijgzfolck, och then menighe man, är blefwen förnyet och eendrächteligen
stadfäst och bekräfftiget vthi Norrköpings herredagh. Stockholm, Ignatius Maurer,
(1613). Bunden i ett senare pappband. 21 sidor. Nött med fläckar, äldre understrykningar
och marginalanteckningar. 									 1000 kr
Norrköpings arvförening - så kallas den svenska tronföljdsordning som antogs vid riksdagen i Norrköping
1604, där Karl IX erkändes som kung och det slogs fast att kronan skulle ärvas enligt förstfödslorätt av i
första hand hans manliga arvingar och i andra hand hertig Johans. Denna variant är tryck något senare än
1604 under den tid som Ignatius Maurer var aktiv från och med 1609. Ignatius Meurer var verksam som
tyckare i Sverige från 1609-1672, så detta tryck måsta vara något yngre än den första tryckningen av detta
viktiga dokument

Nr 20. Militär ingenjörskonst.
Dahlström, Olof. Om krigsbryggor, lägerhyttor m.m. Stockholm, Hörbergska
boktryckeriet, 1856. Bunden i ett enkelt pappband. 69 sidor + 4 utvikbara planscher.
Omslagen nötta och ryggen delvis trasig. 						
350 kr
Boken innehåller tre huvudavdelningar: Farkosters användande såsom öfvergångs-medel för trupper;
Bryggor och spänger öfver mindre vattendrag, grafvar, fördjupningar, sank mark m.m.; Vad, öfvergång på
is; läger.
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