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Nyhetslista 45

Barnsliga nöjen, eller 16 gravyrer,
föreställande åtskilliga lekar, m.m.
[=Omslagstitel.] Stockholm, Samuel
Rumstedt, 1828. Tvär 12:o. 3-33,+ (1)
s.+ 16 handkolorerade grav. planscher.
Småfläckar och med revor, några blad
lösa. Tryckta originalpappomslag i fint
skick. Namnteckning Hilda Christine
på främre pärmens insida. Titelbladet
med förlagsangivelsen E. Norman saknas.
2200:Klingberg 1828:2 resp. s. 327. På det bakre omslaget anges priset för ”Color.” Varken
hos Klingberg eller i Libris (som nämner 2 exemplar) sägs något om kolorering av
planscherna. Berättelsen och illustrationerna skildrar ögonblicksbilder ur tre syskons liv, med deras lekar, uppvaktning av deras far etc. Den är dock enligt Klingberg
långt från den tidigare moralpedagogiska barnboken, utan barnen framställs uttryckligen som odygdspåsar, och de är tämligen elaka mot deras katt och hund, de
har sönder byxorna i leken, de blåser såpbubblor, gungar på gunga, skjuter med en
leksakskanon etc.

2

ANDERSON, G. F. Statement by Mr. G. F.
Anderson, in Reply to Calumnious Charges
against Him as Director of Her Majesty’s
Private Band. (For Private Circulation) Norwich, The Mercury Office, (1855). 8vo. 29 pp.
Disbound. Inscribed to W. Bartholomew
esq ”with Mr. Anderson’s kind regards”.

1800:George Frederick Anderson (1793-1876) was
married to Lucy Philpot who as Mrs Anderson taught the piano to Queen Victoria
and her children. In 1848 George Frederick
was appointed Master of the Queen's Music by Queen Victoria, succeeding Franz
Cramer. He remained in the post until 1870;
the circumstances of his departure are not known. ”He was the last Master of the
Queen's Music to leave the post before his death, and the first since Nicholas Staggins
in 1700.” Her Majesty’s Private Band, of which he obviously also was director, was an
early Brass band.

3

CICERO, Marcus Tullius. Cato and Lælius: Or Essays
on Old-Age and Friendship: By Marcus Tullius Cicero.
With Remarks. by William Melmoth. A New edition.
In two volumes. London, J. Dodsley, 1785. 8vo. (8),+ 318;
(8),+ 343 pp. With two half titles with engr. vignettes.
Minor spotting and off-setting in beginnings. Contemporary calf, gilt spines with red and green labels. Two
volumes. With the heraldic book plate of Alexander Barclay ”Crux Christi solamen affert”.
1800:Carlander IV, s. 81. Alexander Barclay (1822-85) från
England var under en period grosshandlare i Stockholm
och känd kulturpersonlighet. Hans boksamling pantsattes och såldes i Stockholm 1882. Det heraldiska vapnert är
det skotska Barclay’ska vapnet. Han lät bygga ett privatpalats, det Barclayska huset, vid nuvarande Kungsträdgårdsgatan och som ritades av F. W. Schlander. Det revs
dock 1915.

4 D’ALEXÉIEFF, Georges. Statère d’or inédit de Chersonèse
Taurique avec le nom d’un roi Scythe Hégétouamaros ou
Hégétouagaros décrit par Georges d’Alexeieff. Traduit du
Russe. Praha, Imprimerie de Henri Mercy, 1876. 8vo. 23,+
(2) pp.+ engr. plate. Sewn as issued, with printed wrapper.
Small ink stain on rear wrapper.
900:A dissertation and first publication of a previously unknown
coin, a Pontic stater, of an unknown skythian ruler in the Bosporan Kingdom of the Crimea.

5

[Desideria.] Mon voyage a Anspach. A son altesse sérenissime mme, la maréchale
Bernadotte, princesse de Ponte-Corvo. Nouvelle edition. Stockholm, Carl Deleen,
1825. 8:o. 14,+ (2) s. Häftad, med samtida något nött blått
pappomslag.
4500:Denna anonyma och uppenbarligen mycket ovanliga
skrift anges av Margareta Östman i ”Glanures servant de
suite à Au Champ d’Apollon. Écrits d’expression française produits en Suède (1550–2006)” (Stockholm, 2012) vara
författad av drottning Desideria (1777-1860). Detta är
den enda uppgift om boken vi har kunnat finna, den kan
dock knappast stämma då reseskildringen är presenterad
till henne, och beskriver en persons resa till Anspach för
att föreställa sig för den nyblivne hertigen Bernadotte
som 1806 var placerad i Anspach som överbefälhavare
och administatör. Första upplagan utkom enligt Östman 1806 och ska enligt Libris ej
vara tryckt i Sverige.

6 DILLNER, Johan. Tal, till minne af konung Carl XII;
hållet i Kongl. Riddarholmskyrkan den 11 december 1818.
Stockholm, Cederborgska boktryckeriet, 1819. 8:o. 28 s. Något lagerfläckig, större fläckar s. 6-7 och svag fuktrand. Häftad, med nött tryckt omslag. Ett ord överstruken med bläck
s. 3. Med dedikation med bläck på främre omslaget. 600:Dillner (1785-1862) var hovpredikant och pastor vid Kungl.
Jämtlands regemente.

7

(FAGGOT, Isac.) Swea Rikes styrelse efter grund-lagarne. Stockholm, Johan
Georg Lange, 1768. 8:o. (12),+ 227,+ (1) s. Häftad, i samtida gråpappomslag, ryggen
med handskriven titel. Fint exemplar.
1500:Warmholtz 6716. Isac (Isaac) Faggot (1699?-1778),
bror till Jacob, jurist och advokatsfiskal. Hans
skrift om Svea rikes styrelse väckte uppmärksamhet och fick många kommentarer och recensioner.
Han behandlar grundlagarna, kungamakten,
riksrådsämbetet, ständerna, undersåtarna,
om problem som kan uppstå och slutligen ”det
Svenska naturliga Lynnet, såsom en Caracter
Sueticæ Gentis” (Warmholtz). Han ansökte 1776
om adliga privilegier men fick avslag. Isac Faggot
var även musikaliskt intresserad och var 1771 en
av Kungliga Musikaliska Akademiens grundare.
Akademien sammanträdde även till en början i
hans bostad. Han är nummer 7 i dess matrikel.

8

GRÖNWALL, Andreas (pres.) || NÄSMAN, Reinhold E. (resp.) Historiola linguae
Dalekarlicae. Diss. Uppsala, Wernerianis, (1733). 4:o. (10),+ 74,+ (4) s. Titelbladet
med papperslagning med textförlust, sista
bladet lagat i innerkant och med små hål,
lätta lagerfläckar och småfläckar. Tagen ur
band.
1600:Lidén 112. Warmholtz 8993. ”Historiola
Lingvae Dalekarlicae” (En liten dalsk språkhistoria) är den första tryckta avhandlingen
om daladialekterna, med jämförelser mellan ovansiljanmål, älvdalska, moramål
och orsamål, inbördes och med språk som
isländska och gotiska. Den innehåller de
tidigaste dikterna på älvdalska som Samuel
Petri Elfvings bröllopsdikt från 1688, lyckönkningsdikten ”Geäsle-Kall up i daalen” från
1683, troligen skriven av Johannes Laurentii
Elvius, bröllopsdikten ”Gilliare-Snack” av Jacob Svedelius 1715 m.fl., liksom bönen
”Fader vår” på älvdalska, moramål, orsamål, fornsvenska, modern isländska, gotiska, forntyska ” franco-theotisca”, ”allemaniska” och anglo-saxiska.

9 HAGLUND, Robert & UPMARK, G. Svenska
riddarhuset. En samling originaletsningar
af Robert Haglund. Med text af G. Upmark.
Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1891.
Stor folio. 13,+ (3) s.+ 5 graverade planscher på
tjockt papper, delvis med bevarade skyddspapper. En graverad vinjett i texten. Titel
tryckt i rött och svart. Fuktfläck nedtill på
titelbladet. Texten och planscherna lösa i originalklotmapp, med förgylld text på frampärmen och med delvis bevarade knytspännen av
sammet. Ur Emanuel Cederströms bibliotek,
med hans exlibris.
2000:Akrells samling 67. Upplagan tryckt i 230 exemplar. Robert Ludvig Haglund (18441930) var etsare och litograf och elev till bl.a. A. T. Gellerstedt. Han gjorde ett flertal
Stockholmsmotiv, liksom Visbybilder (”Wisby och dess minnesmärken”, 1891) och ett
stort antal exlibris. Friherre Emanuel Thure Cederström (1848-1920) på Krusenbergs
herrgård i Uppland var föreståndare för konungens konstsamlingar 1882-86 och disponent för och slutligen ägare av Krusenberg. Han var medlem av Svenska fornminnesföreningen och Upplands fornminnesförening och hopbragte en omfattande samling dokument av skilda slag rörande ätterna Cederström och därmed befryndade
släkter, den s. k. Krusenbergssamlingen, som kort före hans död överlämnades till
Uppsala universitetsbibliotek. Hans exlibris är graverat i stål och utfört av J. Adolf
Lindbergh 1886.

10 HILDEBRAND, Emil. Vasanamnet och vasavapnet.
Stockholm, 1889. 8:o. 10 s. Illustrerad. Häftad, med
tryckt omslag. Dedikation till Eugène Lewenhaupt,
svagt med blyerts på omslaget.
300:Setterwall 452. Avtryck i 50 exemplar ur Svenska Autografsällskapets tidskrift 1889. Innehåller en extra bild
(nummer 24) jämfört med tidskriften.

11 HILDEBRAND, Karl. Undersökningar till Uppsala
mötes historia. Aftryck ur Historisk tidskrift 1893.
(Stockholm, 1893.) 8:o. 89-122 s. Häftad med tryckt
omslag. Dedikation till Eugène Lewenhaupt.
150:Historiografisk genomgång av skildringarna av Uppsala möte 1593.

12 HOLM, Carl Johan || HOLM, Carl (utg.).
Mina förnemsta lefnads händelser af Carl
Johan Holm. Härnösand, Härnösands-postens tryckeri-AB, 1925. 8:o. 32 s. Häftad.500:Första tryckningen av Carl Johan Holms
levnadsminnen. Han är annars mest
känd för sin skildring av finska kriget,
”Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809”, som utkom 1836.
Holm föddes 1781 i Helsingfors, tog examen i Åbo 1805, och prästvigdes två år senare. Han blev bataljonspredikant vid Savolax
jägarregemente och följde detta under kriget
1808-1809. Efter kriget blev Holm präst vid
Hälsinge regemente och senare i Själevad,
där han bedrev omfattande social verksamhet till sin död 1867.

13 JÓNSSON, Finnur. Jomsvikingerne. Særtryk af Historisk tidsskrift 8. Række III. Köpenhamn, Bioanco
Lunos bogtrykkeri, 1911. 8:o. (2),+ 12 s. Häftad, med
pappersomslag. Dedikation till landarkivarie Lauritz
Weibull.
450:Mycket bra proveniens på denna polemik mot just
Lauritz Weibull!

14 KANDLER, F. S. Musikstand von Neapel. [=Headline.] Extract (?) from Cäcilia, eine Zeitschrift für
die musikalische Welt, 6ter Band, Heft. 24. (Mainz,
B. Schott söhne, 1827). 8vo. 235-296 pp.+ folding plate
with engr. music. Some foxing. Sewn, with contemporary green paper wrapper, red edges.
750:In the serie ”Neapel im Jahr 1826”.

15 Kanterberg. ROSENSTEIN, Nils von. Tal hållit då lieutnanten vid lätta dragonerne af konungens lif- och
hus-troupper, välborne herr Johan Fredric Kanterberg
jordfästades, i Lofö kyrka den 28 augusti 1787, och Kanterbergske ättens vapen sönderslogs af Nils von Rosenstein.
Stockholm, hos Johan Christ. Holmberg, 1787. 8:o. 8 s. Grav.
familjevapen på s. 3. Sista sidan med vinjett i träsnitt. Senare marmorerat pappband med guldpräglad ryggtiteletikett
av svart skinn.
950:Den unge löjtnanten Johan Fredric Kanterberg (1765-87)
dödades i duell på Drottningholm och slöt då sin ätt, något
David Lagercrantz använt i romanen ”Mannen som sökte sin
skugga” för den fiktiva familjen von Kanterborg!

16 [Karl IX.] ”Hertig Carls slaktarebänk”.
Handskriven avskrift från början av
1700-talet. 4:o (20x16 cm). (3 blanka),+
(94),+ (2 blanka) blad. Enstaka fläckar och
svaga bläckplumpar. Något nött marmorerat pappband från mitten av 1700-talet.
Ur J. H. af Geijerstams bibliotek, med hans
gula exlibris, och från biblioteket på Biby,
med Elof von Celsings namnteckning daterad 1937. Inklistrat finns ett klipp från
troligen en Björck & Börjessons katalog.

7500:Handskriven avskrift av den ökända s.k.
”Hertig Carls slaktarebänk”, dvs den polemiska skriften mot Karl IX och Linköpings
blodbad 1610, skriven av Gregorius Laurentus Borastus (1584-1656). Historikern
och jesuiten Borastus hette ursprungligen
Greger Larsson och föddes i Norrköping på
1580-talet. Han tog tjänst hos Sigismund och
finns 1617 upptagen som sekreterare i dennes kansli. Han skrev ett flertal polemiska
skrifter mot Karl IX och mot Johan Skytte.
Johan Henrik af Geijerstam (1804-77) var
major i artilleriet och tog avsked 1862. Hans
boksamling såldes i Stockholm 1858 (Carlander III, 477).

17 KARL XIV JOHAN. Discours prononcé
par s. a. r. le prince royal, à la salle des
etats le 5 Novembre 1810. Stockholm,
L’imprimerie royale, 1810. 4:o. (6) s. Oskuret vikt ark. Lite solkig och nött i marginalerna. Tryckt på skrivpapper.
1200:Tal hållet av Bernadotte till ständerna i
samband med att han blev formellt adopterad av Karl XIII till kronprins av Sverige.

18 MENANDROS || LE CLERC, Johannes (Ed.) Menandri et Philemonis reliquiae,
quotquot reperiri potuerunt; Graece et Latine, cum notis Hugonis Grotii et Joannis Clerici, qui etiam novam omnium versionem adornavit indicésque adjecit.
Amsterdam, Thomam Lombrail, 1709. 8vo. Engr. front, + (16),+ 375,+ (24) pp.
Foxing and some spotting, a minor hole in margin pp. 5-6. Early 19th-century full
red morooco, gilt spine with raised bands,
boards with gilt frame and gilt inner bordures, all edges gilt. Spine slightly faded,
and with discreet repair at hinges. 4000:Hoffman II, 591 ”Diese Ausg. veranlasste
einen heftigen Streit”. According to Dibdin
(II, p. 235f): ”In an evil hour, as it should
seem from the result, did the famous Le
Clerc sit down to the task of editing the
fragments of Menander and Philemon.
Whatever were his attainments (and they
were great and multifarious) he had not the
sufficient acumen or knowledge in Greek
literature for the task which he undertook:
and a more furious and bitter controversy
scarcely ever agitated the literary world,
than that which arose from the edition here
specified.” The edition was attacked mainly by Richard Bentley and Petrus Burman
but also by several others. James Gronovius attacked both Le Clerc and Bentley in a
tract ”...considered to be one of the bitterest pieces of criticism extant”. Cornelius de
Pauw defended Le Clerc against Bentley. Etc, etc.

19 MESSENIUS, Johannes. Swanhuita, en lustig och
sanfärdigh comoedia, om then underlighe och
berömlighe troheet, the stormächtige och höghborne herrar, herr Hunding, Sweriges och Göthes
och herr Hading Danmarkz, konungar, såsom och
then stormächtige furste, härtigh Regner, och then
höghborne fröken Swanhuita, medh thet åhr effter
wärldenes uphoof 2983. gunsteligen hwar annan bewijste. Stockholm, Ignatio Meurer, 1635. 8:o. A8-E8,
F4. Småfläckar, en större fläck på blad G7-G8, litet hål
genom de sista tre bladen, med en liten bokstavsförlust. Modernt brunt marmorerat pappband med ljus
titeletikett på frampärmen.
5000:-

Collijn sp. 615. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, s. 17f. Tredje tryckningen
av Messenius drama Svanehuita. Den trycktes första gången 1612, samma år som
den uppfördes för första gången av Messenius studenter i Uppsala, sedan trycktes
den om året därpå 1613, och sedan tredje
gången 1635. Ett nytryck kom 1660.
Klemming anser att den första tryckningen kom år 1613.
Messenius Swanhuita går tillbaka på
Saxos historia om Regner och Svanhvit. Sveriges kung Hunding och danske
kungen Hading är bästa vänner. När
Hunding för höra ett falskt rykte att
Hading dött dränker han sig i ett mjödfat. Då Hading å sin sida får höra att
Hunding dött går även han hädan.
Hundings äldste son Regner blir bortföst
av sin styvmoder, änkedrottningen, som
iställer sätter hennes son på svenska
tronen. Prinsessan Svanhvit som är
dotter till Hading blir bortmotad av sin
bror Frotho. Svanhvit samlar då ihop en egen arme och tar sig fram till Regner. Hon
erbjuder sig att hjälpa honom återta den svenska tronen om han lovar att äkta henne till sin drottning. Så sker. Pjäsen avslutas med ett lyckligt bröllop. I andra myter
är Svanhvit mer valkyrielik och slåss med monster med sitt magiska svärd.

20 MEYER, Ernst. Ett politiskt projekt under frihetstiden. Stockholm, Kôersners
boktryckeri-AB, 1892. 4:o. 9 s. Häftad
och nött. Har varit vikt. Dedikation till
Eugène Lewenhaupt.
300:Om ett satiriskt politiskt förslag från 1769
att rädda den svenska ekonomin och Sveriges anseende genom ett krigsföretag för
att plundra den italienska pilgrimsorten
Loreto. För detta skämt satt bokhandlaren Bengt Persson Holmén 21 dagar på
vatten och bröd.

21 [Narva.] Den förträflige heders-pyramid
och illumination, som hans kongl. may:t
til ähra på stora tacksägelse dagen, för den
oförlijkelig erhållne segren, emot de trolösa ryssar denna kongelige hufwud staden
upsättia och lysa låtet, uppå Brunkebärg;
korteligen beskrifwen, med den derpå
skijnande latinske skriftens innehåld på
swenska och tyska. För dem, som icke
kunnat klifwa på bärget, eller icke förståt
latin, enfaldeligen och oförgrijpeligen öfwersatt. Stockholm, Kongl. booktr. hos sal
Wankifs enckia, (1701). 4:o. (12) s. Tagen ur
band.
2500:Med hyllningstexten över slaget vid Narva på pyramidens fyra sidor avbildad i pyramidform på alla tre språken. Pyramiden, som resten på Brunkeberg, var enligt
beskrivningen 42 alnar hög och upplyst av 2500 lampor fyllda med tran.

22 RÉE, Immanuel (red.) Tidskrift for musik. Redigeret af Immanuel Rée. Første
aargang 1857 [-1859]. Köpenhamn, paa redacteurens forlag, tryckt hos I. G. Salomon, (1857-59). 4:o. Årgång 1: Inledning + nr. 1-2, 4-10a-b, 11a-b, 12-18 + Feuilleton
til Tidskrift for musik. Årgång 2: Inledning + nr. 1-9 + extra tillæg,+ 10 + extra
tillæg,+ 11a-b, + slutnings-nr. Årgång 3: Nr. 1 + extra-tillæg + 2-11. Lagerfläckar.
Något nött samtida svart hkbd, ryggen med
papperetikett, marmorerade pappärmar.
Årgång ett saknar nr 3 och i inledningen till
årgång 2 saknas andra bladet.
2500:Fellinger 388. Årgång 1-3 var allt som utkom
av detta Danmarks första moderna musiktidskrift. Immanuel (Emanuel) Hartwig Rée
(1825-59), bror till Anton Rée, startade 1854 en
musikhandel i Köpenhamn och insåg snart
behovet av en periodisk publikation. Endast
tre årgångar utkom dock och redan den andra årgången utkom alltmer oregelbundet,
troligen på grund av utgivarens vacklande hälsa, och vid hans bortgång oktober
1859 upphörde tidningen. ”Lead articles are often translations from German publications; among these are articles by writers such as Gustav Schilling. Rée’s translation of Franz Brendel’s Geschichte der Musik appeared in a series during the first
year of publication. Another journal from which Rée borrowed was the Swedish
periodical Ny tidning för Musik. Danish contributors to the journal include theatre
historian Thomas Overskou on Beethoven’s symphonies and Hans Hagen Nyegaard
on the Wagnerian music drama. In the last year of publication there are biographies
of Beethoven, Schumann, Meyerbeer and Czerny. Reviews of concerts are an important feature; lists and reviews of newly published Danish music are found on a
regular basis” (RIPM).

23 [Skeppsbrott.] Berättelse om ostindiska handelsskeppet Halsewells förolyckande, hwilket, under
capit. R. Pierce’s befäl, led skeppsbrott d. 6 januarii
1786, på kusten af Dorsetshire. Ur meddelta underrättelser och under twänne de förnämsta räddade
officerares herrar Meritons och Rogers upsigt. Öfwersättning. Göteborg, Sam. Norberg, 1790. 8:o. 96
s. Enstaka småfläckar. Tagen ur band, delvis loss
vid s. 81.
3000:-

Aberstén, Bibliographia Gothoburgensis 2023 (avd. Handelkompanier). Ostindefararen Halsewells skeppbrott i Engelska kanalen utanför Isle of Purbeck 1786 väckte
stor uppmärksamhet. Det var svårt storm och skeppet drevs mot klipporna och slogs
i småbitar. Några lyckades ta sig i land på klipporna och tog skydd i en grotta men
överraskades istället av tidsvattnet. Av 240 besättningsmän och passagerare överlevde endast 74. Kaptenen R. Pierce omkom. George III med familj besökte olycksplatsen och genast och under en lång tid framöver inspirerade olyckan till en stor mängd
poem, målningar etc, inklusive en novell av Dickens "The Long Voyage" (1853).

24 [Skeppsbrott.] Bihang til amiralen Lord Ansons resa; Innehållandes berättelse
om engelska krigsskeppets Wagers förolyckande på en obebodd ö, belägen på
wästra kusten av Södra America, och om skepps besättningens öde; hwartill är
tillagdt De La Condamines berättelse om en resa igenom det innersta av Södra
America, ifrån kusterne af Söderhafwet, intil kusterne af Brasilien och Guiana utföre Amazonströmen; tillika med en charta öfwer samma ström. Stockholm, Lor.
Ludv. Grefing, 1762. 8:o. (8),+ 342,+ (17) s.+ utvikbar grav karta. Häftad, i samtida
gråpappomslag. Från det Leuhusenska fideikommissbiblioteket, med dess exlibris.
Fint exemplar.
5000:-

Innehåller en översättning av ”Voyage à la Mer du Sud, fait par quelques officiers
commendants le vaisseau le Vager, pour servir de suite sur Voyage de Georges Anson”, vilken i sin tur bygger på berättelser som fyra av de överlevande gav ut då de
återkommit till England.

25 STURLASSON, Snorre || (RICHARDSON, Jacob) (utg.) Historiskt bewis om
Swea och Göta rikes urgamla frihet, sammandragit utur Heims-kringla eller
Snorre Sturelsons norlänska konunga-sagor, med tjänliga anmärkningar. Stockholm, uti Wildiska Tryckeriet, 1758. 4:o. (4),+ 172 s. Tagen ur band.
2000:Warmholtz 2611. Sidorna 1-50 består av
text från kapitel 76 och framåt ur Olof
Haraldsons saga i Johan Peringskiölds
översättning av Heimskringla från 1697.
Därefter följer Richardsons anmärkningar. Jacob Richardson (1687-1759) var
ämbetsman och topograf, och assessor
i Antikvitetsarkivet. Hans mest kända
verk är “Hallandia antiqua et hodierna...”, som utkom i två delar 1752-53.

26 SUNDLER, Theodor. Jorden i physiskt, historiskt och
politiskt hänseende betraktad eller utförligt geographiskt lexikon. 1-4 + supplement. Örebro, N. M. Lindh,
1831-43. 4:o. Litograferad titelblad,+ (8),+ 940; (2),+ 1204;
668; 430,+ (2); (2),+ 262 s. Lätta lagerfläckar, mer mot
slutet, dock kraftiga fläckar i häfte 40, som innehåller
slutet av tredje och början av fjärde bandet. Häftade och
oskurna i 48 originalhäften, med huvudsakligen blå
tryckta häftesomslag, några ljusröda och gula. Häfte 42,
43, 45 och sluthäftet 46-48 nötta och med fuktränder.
46 volymer.
2500:Fint originalskick av detta alfabetiskt uppställda och mycket innehållsrika lexikon
över världen. Normalt är det bundet i fyra volymer.

27 (WARMHOLTZ, Carl Gustaf.) Remarques sur un ecrit qui a pour titre lettre d'un
suedois demeurant à Londres, à un de ses amis à Stockholm. Du 8 decembre, 1766.
Utan ort, 1767. Liten 8:o. 32, 49-56 s. Diskret pappersförstärkning av titelbladet i
inre marginal. Häftad, något snett skuren i överkant.
3000:Åhlen 17:218. Warmholtz 6451, utan att avslöja
författarnamnet! En vederläggning av skriften
”Lettre d'un suedois demeurant à Londres, skriven av dåvarande ”svenskfienden” Ludvig von
Hess och publicerad samma år. En smädeskrift
som enligt Warmholtz lyser av ”okunnoghet,
dierfhet och det bittraste parti-agg”. Warmholtz
påstår, troligen på grund av ett skrivfel, att hans
skrift polemiserar mot skriften ”Der enlarvte
falsche Statist”, också av Hess. I Hess skrift hävdas hattåsikten att Sverige borde lämna den nya
vänskapen med England och Ryssland och istället alliera sig med Frankrike. Warmholtz tyckte
som gammal god mössa givetvis mycket illa om
dessa åsikter. Även C. G. Tessin lät, enligt Warmholtz, sig genom denna skrift blameras. Heinrich Ludwig von Hess (1719-84) var en pommersk (en del källor gör dock
gällande att han var född i Göteborg) debattör och satiriker som förde ett kringflackande liv. 1746 vistades han i Wismar men gjorde sig omöjlig genom en grov
satir över stadens magistrat. Han bosatte sig i Stralsund men trakasserades av det
av honom bittert kränkta svenska riksrådet. Han flyttade hastigt till Hamburg och
Altona, varifrån han propagerade mot Sveriges dåvarande mösstyrda regering. Vid
slutet av 1765-66-års riksdag, som åter givit mössorna makten, utnyttjade hattarna
den nya tryckfriheten för att på alla sätt komma åt mössorna. Även den utländska
pressen utnyttjades. Rådet försökte med alla medel få stopp på detta. Man hotade
boktryckare, och på postkontoret i Hamburg konfiskerade man brev för att komma
åt misstänkta författare. (Malmström VI, s. 19). Hess lyckades med denna och en rad
andra smädesskrifter reta upp rådet så till den grad att man diskuterade möjligheten att helt sonika låta kidnappa honom. Han steg snabbt till danskt justitieråd och
erhöll en pension. Dessa gunstbevis grusade han dock 1767 genom att skriva ” falska
och skadliga” meddelanden om Danmark i utländska tidningar. Endast genom en
hastig flykt undgick han att bli gripen. Efter statsvälvningen 1772 togs han till nåder
i Sverige, utnämndes till regeringsråd och erhöll så småningom Nordstjärneorden.
Han flyttade till Hamburg varifrån han forsatte sitt skriveri, snart lyckades han
dock återigen göra sig omöjlig genom gravt förolämpande anmärkningar på stadens
styrelse. Hans förgripliga skrift brändes offentligt. Hess publicerade en ”Warnung
an andere arrogante Magisträte”, flyttade till Erfurt och slutligen till Berlin där han
avled 1784.

